
– voor de nieuw te bouwen woning werd een
ongunstig advies gegeven omdat er van
nieuwbouw geen sprake kan zijn indien de
sloping van de bestaande bebouwing niet af-
doende wordt verantwoordt en de voorge-
stelde woning niet voldoet aan de gebruike-
lijke stedenbouwkundige normen.

5. De Vlaamse Gemeenschap werkte een duur-
zaam alternatief uit, in de vorm van de aankoop
van een boerderij annex landbouwgronden in
de onmiddellijke omgeving van het reservaat.
De onderhandelingen waren hoopvol en de pro-
cedures hebben tot eind 2000 gelopen, maar ze
zijn uiteindelijk vastgelopen op het verschil tus-
sen de prijs die de Vlaamse Gemeenschap kon
bieden op basis van de schatting en het advies
van de Inspectie van Financiën, en de vraagprijs.

Hier dient een nieuw spoor te worden gevolgd.

De afdeling Natuur zal de door de Vlaamse
volksvertegenwoordiger vermelde mogelijkheid
opnieuw onderzoeken.

Vraag nr. 105
van 6 maart 2001
van mevrouw RIET VAN CLEUVENBERGEN

Geluidshinder luchtverkeer  –  Meetpunten

De meest geschikte meetpunten vinden om ge-
luidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen te
meten, is geen gemakkelijke karwei. Niet alleen
moet de meetplaats geschikt zijn (weinig storend
nevenlawaai, beveiliging van de apparatuur, voor-
zien van elektriciteit, ... ), ze moet ook zo juist mo-
gelijk gelegen zijn onder de aanvliegroute van de
vliegtuigen zelf. Aangezien deze route nogal eens
fluctueert, is dit geen gemakkelijke opgave.

Nochtans beschikt Belgocontrol over de geregis-
treerde vluchtgegevens van de laatste dertig dagen
in heel Vlaanderen. Uit deze zogenaamde plot-te-
kening kan men onder andere afleiden waar het
meeste lawaai voorkomt en waar op een gerichte
wijze meetpunten kunnen worden geplaatst.

Hoewel Belgocontrol een federale dienst is, werkt
hij samen met de Vlaamse overheid, aangezien hij
ook als opdracht heeft het luchtruim in heel Vlaan-
deren te bewaken en service te verlenen aan de
luchthavens van Oostende en Deurne.

1. Werd voor het bepalen van de meetpunten voor
het meten van lawaaioverlast veroorzaakt door

vliegtuigen reeds een beroep gedaan op deze
plot-tekeningen van Belgocontrol ?

2. Werden deze plot-tekeningen gebruikt om de
Aminal-meetpunten (administratie Milieu-, Na-
tuur-, land- en Waterbeheer) voor lawaaiover-
last veroorzaakt door vliegtuigen van Bierset in
Zuid-Limburg te bepalen ? Zo neen, waarom
niet ?

Antwoord

1. Wat de luchthaven van Bierset betreft, werden
de afdrukken van de "radartracks" opgevraagd
bij de administratie die terzake bevoegd is, met
name de dienst Serinfo van het MET (Ministère
de l'Equipement et des Transports) van het
Waals Gewest, die uitbater is van de Waalse re-
gionale luchthavens.

2. Voor het evalueren van de geluidshinder ver-
oorzaakt door de luchthaven van Bierset in
Zuid-Limburg, werden meetpunten bepaald in
overleg met de gemeentelijke diensten van Ton-
geren en Riemst, op basis van de klachtenpatro-
nen en uitgaande van de gegevens in verband
met de berekende geluidscontouren. Op deze
punten werden indicatieve metingen uitgevoerd
om de ernst van de situatie in te schatten.

Ik heb inmiddels aan mijn diensten de bijko-
mende opdracht gegeven om met name de situ-
atie in Tongeren nader te bestuderen. Indien bij
de keuze van het meetpunt tijdig de gevraagde
radartracks beschikbaar zijn en deze voldoende
bruikbare informatie opleveren, zal hiervan ge-
bruik worden gemaakt.

Vraag nr. 106
van 6 maart 2001
van de heer CARL DECALUWE

Milieuheffing  –  Vrijstelling voor gehandicapten

Het decreet van 20 december 1996 bepaalt m.b.t.
de milieuheffing dat er vrijstelling kan worden ver-
leend aan gehandicapten die een inkomensvervan-
gende tegemoetkoming ontvangen van het Minis-
terie van Sociale Zaken.

Er zijn echter ook heel wat gehandicapten, minder-
validen of zieken die geen inkomensvervangende
tegemoetkoming ontvangen, maar een invaliditeits-
uitkering van het ziekenfonds.
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Op het eerste gezicht is het niet meteen duidelijk
waarom de vrijstelling alleen betrekking heeft op
voornoemde categorie gehandicapten.

1. Is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen ge-
handicapten die een inkomensvervangende te-
gemoetkoming ontvangen en invaliden die een
uitkering ontvangen van het ziekenfonds, niet te
beschouwen als een discriminatie ?

2. Zo neen, wat is de redelijke grondslag of het cri-
terium om deze groepen ongelijk te behandelen ?

Antwoord

De categorieën van heffingsplichtigen die vrijge-
steld zijn van de betaling van de afvalwaterheffing
zijn vervat in de bepalingen van artikel 35ter, § 5
van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming
van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

Op basis van een evaluatie van de bezwaren inge-
diend tegen voornoemde afvalwaterheffing, ver-
moedt de Vlaamse Milieumaatschappij dat er nog
andere heffingsplichtigen bestaan die ook een in-
komensvervangende uitkering ontvangen waarvan
de grootte vergelijkbaar is met deze bedoeld in ar-
tikel 35, § 5 van voornoemde wet.

Teneinde geen discriminaties te laten ontstaan,
voert de Vlaamse Milieumaatschappij op dit ogen-
blik een studie uit over de effectiviteit en efficiën-
tie van de vrijstellingen verleend aan bepaalde ca-
tegorieën van  heffingsplichtigen van de afvalwa-
terheffing.

Mocht uit deze studie blijken dat voornoemde vrij-
stellingsregeling een zekere discriminatie inhoudt,
dan zal ik niet nalaten de nodige wetgevende ini-
tiatieven te nemen om deze discriminatie weg te
werken.

Vraag nr. 107
van 6 maart 2001
van de heer JOHAN MALCORPS

Kleine Ring Antwerpen  –  Vrijwaring groenzones

In het Globaal Structuurplan Antwerpen is er spra-
ke van een Ringbos langs weerszijden van de Klei-
ne Ring in Antwerpen. Het is inderdaad zo dat vele
groene zones in de dichtbevolkte Antwerpse agglo-
meratie zich vlak naast de Ring bevinden. Vandaar
het idee om deze stukken maximaal met elkaar te
verbinden en tot één langgerekt Ringbos te vereni-

gen. Dit is een visie op langere termijn. Op korte
termijn evenwel is het van belang dat bestaande
groenzones op zijn minst worden gevrijwaard,
zodat geen hypotheek wordt gelegd op de toekom-
stige realisatie van een Ringbos.

Veel positiefs valt er immers nog niet te melden :
enkel de vrijwaring van het natuurgebied "Wolven-
berg" (tussen Ring en Singel, ter hoogte van Ber-
chem station). Maar het Aankoopcomité verkoopt
stukken die in aanmerking zouden komen als
het daar de kans toe krijgt : zo bijvoorbeeld "de
banaan" in Borgerhout (tegenover Hof ter Loo).

In Berchem is in dit verband momenteel ongerust-
heid gerezen m.b.t. gronden gelegen tussen de
Rode Kruislaan en de Ring, vlakbij één van de
drukste kruispunten van de stad (aan de Borsbeek-
brug) en in een dichtbevolkte buurt. Het betreft
een terrein dat nu in gebruik is als speelterrein
voor de jeugd uit de buurt en dat in het gewestplan
rood is ingekleurd.

Toen vorig jaar de huurovereenkomst tussen stad
en Vlaams Gewest afliep voor een kleine zone tus-
sen Ring en Singel, ook ter hoogte van de Bors-
beekbrug (een zone met bestemming dagrecreatie
op het gewestplan), probeerde het Aankoopcomité
deze grond immers te ruilen voor de gronden gele-
gen aan de Rode Kruislaan, die nog onder huur-
contract zijn tot 2006. De districtsraad en de stede-
lijke administratie verzetten zich tegen het plan om
deze groene zone vol te bouwen. Het district wil
deze zone inrichten als een volwaardig speelplein,
zeker tijdelijk, maar liefst definitief.

Maar blijkbaar ziet het gewest er geen graten in
om louter om financiële redenen gronden te verko-
pen, met het gevolg dat de laatste ontspannings- of
groenelementen in dichtbevolkte stadsdelen defini-
tief voor de bewoners verloren gaan en de realisa-
tie van een "groene ringstructuur" definitief onmo-
gelijk wordt.

1. Kan een overzicht worden gegeven van de groe-
ne zones langs het traject van de Kleine Ring in
Antwerpen ? Hoeveel van deze gronden heeft
het gewest in bezit ? Welke gronden wil men
verkopen ?

2. Opteert de minister voor het realiseren van een
Ringbos of misschien veeleer een groene gordel
(voor natuur en/of recreatie) langs de Ring ?

3. Klopt het dat er plannen zijn om de gronden
aan de Rode Kruislaan te verkopen ? Zo ja, op
welke termijn ?
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