
Vraag nr. 130
van 17 februari 1999
van de heer FILIP DEWINTER

Rioleringssubsidies Kontich  –  Toekenning

Ten gevolge van de reeds jarenlange slechte staat
van de riolering kampt de Hoeve Ter Bekelaan in
Kontich reeds geruime tijd met putten en verzak-
kingen.

Door de zware regenval van de afgelopen maan-
den is de toestand van de Hoeve Ter Bekelaan der-
mate verslechterd dat bij gebrek aan enige riole-
ring het water gewoonweg onder het wegdek
stroomt en de aarde onder de laan wegvreet. Ter-
wijl de gemeente vroeger een gat in het wegdek
nog kon opvullen, is de staat van de laan nu zo
slecht dat er geen opvulling meer baat.

De lamentabele toestand en de onveiligheid van de
Hoeve Ter Bekelaan hebben tot gevolg gehad dat
de laan voor alle verkeer werd afgesloten. Zij blijft
ontoegankelijk tot een nieuwe riolering met nieuw
wegdek is gelegd. De gemeente Kontich zou zo
snel mogelijk willen overgaan tot deze riolerings-
en wegenwerken, doch de 51 miljoen frank subsi-
die van het Vlaams Gewest voor een gescheiden
rioleringsnet onder het vernieuwd wegdek staan
pas geprogrammeerd voor het jaar 2000.

Bestaat de mogelijkheid om in dergelijke gevallen
subsidies vroeger uit te keren, teneinde riolerings-
werken te kunnen coördineren met dringende we-
genwerken ?

Antwoord

De wegen- en rioleringswerken in de Hoeve Ter
Bekelaan en zijstraten in Kontich waren opgeno-
men in het programma 1998, en niet in het pro-
gramma 2000.

Voor deze werken werd met ministerieel besluit
van 14 december 1998 een bedrag vastgelegd van
8.239.949 frank, zijnde 50 % van de subsidieerbare
rioleringswerken ten bedrage van 16.479.897 frank
(inclusief BTW).

Het vermelde subsidiebedrag van 51 miljoen frank
is dus niet juist, maar dit bedrag komt overeen met
het totaal bedrag van de werken, zijnde wegen- en
rioleringswerken.

Door de gemeente Kontich werd op 26 februari
1999 de tweede fase van het project ingediend bij

de gouverneur van de provincie Antwerpen. Deze
tweede fase moet volgens de geldende subsidiere-
glementering zijn geadviseerd vóór 17 april 1999.
Indien dit advies gunstig is, zal de gemeente kun-
nen starten met de aanbestedingsprocedure voor
deze tweede fase.

Vraag nr. 131
van 19 februari 1999
van de heer JACQUES TIMMERMANS

Regeringsbesluit bestemming oppervlaktewater  –
Aanmerkingen

In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1999 is
het besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd
houdende aanwijzing van de oppervlaktewateren
bestemd voor de productie van drinkwater, zwem-
water, viswater en schelpdierwater.

Dit besluit heft het besluit van 21 oktober 1987 op
en breidt de bestemde wateren op een belangrijke
wijze uit.

Bij de gevolgde werkwijze en de geformuleerde
preambules heb ik een aantal vragen.

1. In het decreet van 5 april 1995 houdende alge-
mene bepalingen inzake milieubeleid wordt in
hoofdstuk II de wettelijke onderbouw gegeven
voor het vaststellen van kwaliteitsnormen en
wordt expliciet vermeld in art. 2.2.3, par. 4 dat
"de Vlaamse Regering zo nodig op gezette tij-
den de milieukwaliteitsnormen evenals de ge-
bieden waarvoor bijzondere milieukwaliteits-
normen zijn vastgesteld, evalueert en herziet".
Voormeld decreet vormt trouwens mede de
wettelijke basis van Vlarem II.

Waarom wordt voormeld decreet derhalve niet
als DE juridische basis aangehaald, aangezien
de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreini-
ging door voormeld decreet geen juridische
basis meer vormt ?

2. Werd er in het advies van de Raad van State
aangaande de vermelde juridische grondslag
een opmerking gemaakt en zo ja, welke ?

3. Is het niet aangewezen om dit besluit terzake te
corrigeren, teneinde te vermijden dat de imple-
mentatie in het vergunningenbeleid tot verre-
gaande gevolgen kan leiden voor betrokken be-
drijven, met bijbehorende juridische betwistin-
gen ?
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4. In de bijlagen worden de bestemde wateren
vastgelegd enerzijds op basis van hun
VHAC-codering, hun ligging (waarbij adminis-
tratieve namen van provincies, gemeenten, deel-
gemeenten naast niet-administratieve gebieden
en waterlopen worden vermeld), nog aangevuld
met de vermelding van een begrenzing, en an-
derzijds op basis van kaartbladen.

Zijn deze  –  niet steeds met elkaar samenval-
lende  –  omschrijvingen beperkend te interpre-
teren, of is er een hiërarchie in voormelde speci-
ficaties en zo ja, welke ?

Waarom wordt het besluit terzake niet eendui-
diger geformuleerd teneinde betwistingen te
vermijden ?

5. In de aanhef wordt gesteld dat het onmisbaar is
alle waterlopen te identificeren door een unieke
code en deze aan te geven op cartografisch ma-
teriaal.

Wordt hiermee enkel bevestigd wat reeds be-
staat inzake codificatie, of wordt hier een nieu-
we aanpak aangebracht en zo ja, waarom ?

6. In het bepalend gedeelte wordt niets vermeld
inzake het al dan niet verplicht gebruik van
deze VHAC-codering.

Waarom niet ? Dient de administratieve aanpak
hiervan niet evengoed te worden vastgelegd bij
besluit ?

7. In het besluit wordt slechts een zeer summiere
motivering gegeven voor de uitbreiding van het
besluit van 1987.

Is er per waterloop een motivering voorhanden ?

Zo ja, waar is ze beschikbaar en werd ze aange-
bracht en geadviseerd door de instanties die
hiervoor volgens het vigerend milieubeleidsplan
bevoegd zijn, in casu het VIWC (Vlaams Inte-
graal Wateroverlegcomité), ... ? Zo neen, waar-
om niet ?

8. Hoe moeten de bepalingen "met het oog op het
verzekeren van de drinkwatervoorzieningen",
"aanpassingen in functie van de reële situatie"
en "verfijning van de omschrijving van de op-
pervlaktewateren" administratief en beleidsma-
tig worden begrepen ?

Wat zijn de ecologische en sociaal-economische
gevolgen van deze bepalingen ?

Antwoord

1, 2 en 3. In het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt
aan de Vlaamse regering opgedragen om mi-
lieukwaliteitsnormen vast te stellen. Zij kan
deze normen ook wijzigen of op gezette tijden
evalueren of herzien.

Bij het opstellen van het besluit van 8 december
1998, waarnaar de vraagsteller verwijst, heeft de
Vlaamse regering geen gebruik willen maken
van de bevoegdheden die het decreet van 5
april 1995 haar biedt met betrekking tot het
vaststellen van milieukwaliteitsnormen.

Zoals de Raad van State in zijn advies van 13
oktober 1998 vaststelde, strekt het besluit er im-
mers enkel toe de bestemming van bepaalde op-
pervlaktewateren aan te wijzen. Deze aanwij-
zing brengt mee dat op deze oppervlaktewate-
ren die milieukwaliteitsdoelstellingen toepasse-
lijk zijn die terzake zijn vastgesteld in titel II
van Vlarem.

Het gaat dus, nog volgens de Raad van State,
ofwel om loutere uitvoeringsmaatregelen, ofwel
om het toepasselijk verklaren van een bestaan-
de regeling op welbepaalde concrete situaties,
zonder dat er een nieuwe norm wordt inge-
voerd.

Het besluit kent dus "functies" toe aan bepaal-
de waterlopen en past er reeds bestaande mi-
lieukwaliteitsnormen op toe.

Aldus is, zoals bevestigd door de Raad van
State, het besluit een uitvoeringsmaatregel van
artikel 3 van de wet van 26 maart 1971 op de be-
scherming van de oppervlaktewateren, en werd
dus deze wet in de aanhef van het besluit ver-
meld als rechtsgrond en niet het decreet van 5
april 1995.

Het is ook duidelijk dat het besluit, dat overi-
gens volgens de Raad van State geen reglemen-
tair karakter heeft, geen evaluatie of herziening
van de gebieden waarvoor bijzondere milieu-
kwaliteitsnormen zijn vastgesteld tot voorwerp
heeft. Dergelijke evaluatie veronderstelt een al-
omvattende screening die gebaseerd is op we-
tenschappelijke rapportage, zoals de gegevens
van de MINA-rapporten (milieu en natuur).
Hierbij zijn de bekkenrapporten en de bekken-
beleidsplannen de geschikte instrumenten.
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Overigens voldoet een besluit aan de wettechni-
sche vereisten indien één of enkele van de
rechtsgronden worden vermeld. Zelfs indien
voor bedoeld besluit een rechtsgrond zou kun-
nen worden gevonden in het decreet, dan nog
levert de vermelding van de wet van 26 maart
1971 een voldoende rechtsgrond op en wordt de
rechtsgeldigheid van het besluit daarmee ge-
waarborgd.

4. De tabellen als bijlage bij het besluit geven een
zo goed mogelijke beschrijving van de ligging
van de bestemde wateren.

De tabellen werden aangevuld met kaarten om
elke mogelijke betwisting uit te sluiten.

5. In het besluit worden alle waterlopen met een
unieke code aangeduid. Vroeger gehanteerde
COI-coderingen hadden geen enkel wettelijk
statuut. Het besluit voert voor het eerst een
voor Vlaanderen uniforme waterloopcode is.

In die zin is de aanpak nieuw.

6. De Vlaamse regering heeft geoordeeld dat het
verplicht gebruik van de codering en de admini-
stratieve aanpak ervan niet in dit besluit hoefde
te worden opgenomen.

7. Alle uitbreidingen van het besluit van 1987 zijn
gemotiveerd door de Vlaamse regering goedge-
keurd. Het Vlaams Integraal Wateroverlegco-
mité (VIWC) met al zijn leden en alle betrok-
ken administraties van het Vlaams Gewest wer-
den vooraf geconsulteerd en hebben het besluit
geadviseerd. Het VIWC overkoepelt de bek-
kencomités.

Er werd ook een bijkomend advies aan de over-
legwerkgroep Aminal (administratie Milieu-,
Natuur-, Land en Waterbeheer), Arohm (admi-
nistratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en
Monumenten en Landschappen), ALT (admini-
stratie Land- en Tuinbouw) gevraagd over de
socio-economische gevolgen van dit besluit.

8. De vermelde bepalingen zijn mijns inziens dui-
delijk genoeg en vormen de hoofdredenen voor
de voorgestelde wijzigingen.

Het besluit houdt in hoofdzaak een actualisatie
in van het vroegere besluit van 1987 naar de nu
reeds bestaande toestand. Uit het overleg tussen
de administraties Aminal, Arohm en ALT is ge-
bleken dat de gevolgen van het nieuwe besluit

voor de landbouw en de economie bijna nihil
zijn.

Enkel voor de nieuwe aanwijzing van het laatste
traject van het Leopoldkanaal als bestemd zijn-
de voor de productie van drinkwater, werd op-
gemerkt dat dit een verdere uitbouw van de
RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) van
Heist en Knokke nodig zal maken.

Vraag nr. 133
van 19 februari 1999
van de heer JACQUES TIMMERMANS

Koelwaterheffing  –  Toepassing

In het decreet houdende bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 1999 werd de berekening
van de koelwaterheffing met terugwerkende kracht
tot het heffingsjaar 1992 gewijzigd door in artikel
35quinquies, paragraaf 1, van de wet van 26 maart
1971 op de bescherming van de oppervlaktewate-
ren tegen verontreiniging, voor de vaststelling van
de hoeveelheid geloosd koelwater de zin toe te
voegen : "hetzij, de hoeveelheid aangegeven in de
voor 1 september 1991 ingediende lozingsvergun-
ningsaanvraag zolang over deze laatste nog geen
uitspraak is gedaan"

Over de gevolgen van deze aanpassing en de con-
crete toepassing ervan zou ik van de minister graag
volgende verduidelijkingen krijgen.

1. Met de in 1992 ingevoerde bepaling inzake di-
recte koppeling van de lozingsvergunning aan
de koelwaterheffing werd mede beoogd om alle
niet-vergunde  –  dus illegale  –  koelwaterlozin-
gen als bedrijfsafvalwater te benaderen voor het
vaststellen van de afvalwaterheffing.

Hoeveel bedrijven werden in de opeenvolgende
heffingsjaren op deze basis behandeld ?

Werden ook de overschrijdingen van de vergun-
de hoeveelheden koelwater op deze basis be-
handeld ? Zo ja, hoeveel bedrijven werden als
zodanig aangeslagen ?

Hoeveel van deze bedrijven zijn in administra-
tief beroep gegaan tegen deze wijze van vast-
stelling van de heffing ? 

Werden al deze beroepen geweigerd ? Zo neen,
waarom ?
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