
nen van Prayon Rupel als mogelijke locatie ziet
voor de uitbouw van een helihaven.

De terreinen van Prayon Rupel zijn in de nabij-
heid van een natuurgebied gelegen.

4. In het oriënterend bodemonderzoek (uitvoering
in 2000) op de bedrijfsterreinen van Prayon
Rupel werden meerdere verontreinigingen vast-
gesteld.

Zo zijn zowel de bodem als het grondwater ver-
ontreinigd met minerale olie en meerdere zware
metalen. Daarnaast werden in de bodem en het
grondwater ook sterk verhoogde gehaltes aan
fosfaten, sulfaten en  fluoriden aangetroffen. De
pH van het grondwater is laag en de geleidbaar-
heid is sterk verhoogd (pH : pondus Hydrogeni-
um = zuurtegraad  –  red.).

Het beschrijvend bodemonderzoek, waarin de
omvang en het risico van de verontreiniging
worden bepaald, is momenteel lopende.

5. De bedrijfsterreinen van Prayon Rupel zijn ei-
gendom van Prayon Rupel Chemische Bedrij-
ven NV. Volgens de bepalingen van het bodem-
saneringsdecreet is de exploitant in eerste in-
stantie saneringsplichtig.

De exploitant op de bedrijfsterreinen is Prayon
Rupel Technologies NV.

6. Aangezien nog geen milieuvergunningsaan-
vraag is ingediend, is ook de exploitant nog niet
bekend. Aldus is dit dossier momenteel niet bij
mij als minister van Leefmilieu aanhangig ge-
maakt.

Vraag nr. 168
van 14 mei 2001
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Vogelrichtlijngebieden  –  Zuidelijk Eiland Bornem

Naar aanleiding van de recente afbakening van ha-
bitatgebieden heeft de minister gesteld dat ze in
een volgende fase een nieuwe afbakening aan de
Vlaamse regering zou voorleggen van vogelricht-
lijngebieden. Die zijn immers ook aan een evalu-
atie toe, aldus de minister.

Voor wanneer plant de minister die evaluatie ?

Behoort het Zuidelijk Eiland in Bornem tot de ge-
bieden die hiervoor in aanmerking komen ?

Antwoord

Ik plan de evaluatie van de vogelrichtlijngebieden
voor het najaar  2001.

Op basis van wetenschappelijke gegevens uit de
monitoringsactiviteiten, de publicaties over de Im-
portant Bird Areas in Europe en fotografisch en
kaartenmateriaal, wordt de afbakening  van 1988
geëvalueerd. Voorstellen voor wijzigingen van peri-
meters en voor afbakening  van nieuwe gebieden
indien die aan de gestelde criteria beantwoorden,
worden eveneens vooraf getoetst aan de visie van
de Europese Commissie inzake wijzigingen van be-
staande vogelrichtlijngebieden.

Wat het Zuidelijk Eiland treft : momenteel loopt
een studie over de ecologie en de natuurwaarden
van het Zuidelijk Eiland. De resultaten worden
verwacht tegen juli 2001 en zullen aangeven of dit
gebied eveneens in aanmerking kan worden geno-
men als vogelrichtlijngebied.

Vraag nr. 173
van 17 mei 2001
van de heer DIDIER RAMOUDT

Camping Polderpark Nieuwpoort  –  Regularisatie

In het kader van het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 8 juni 2000 werden door de provincie
West-Vlaanderen een aantal voorstellen gedaan
rond het regulariseren van verkeerd gezoneerde
kampeerterreinen en bedrijven. Hierbij ging het
onder meer om het omvormen van een aantal ter-
reinen die onder andere in natuurgebied gelegen
zijn, tot recreatiegebied.

Een aantal van deze terreinen bevindt zich echter
op locaties waarop het duinendecreet van toepas-
sing is, waardoor een regularisatie niet mogelijk is.
Een voorbeeld hiervan is het kampeerterrein Pol-
derpark in Nieuwpoort, waar een noodzakelijke
uitbreiding onmogelijk is omdat een deel van het
betrokken gebied in het duinendecreet wordt  be-
schreven als "voor het duingebied belangrijke
landbouwgrond". Een ander voorbeeld betreft de
onmogelijkheid van het verlenen van een bouwver-
gunning voor de vervanging van de hoogspannings-
post in Koksijde om dezelfde reden.

1. Werd de mogelijkheid reeds onderzocht om in
het kader van het duinendecreet, net zoals voor
de rest van Vlaanderen, regularisatie mogelijk
te maken ? Zo neen, waarom niet ?
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2. Hoe worden de eigenaars waarop het duinende-
creet van toepassing is anders vergoed ?

3. Wordt er gedacht aan een andere oplossing om
dergelijke specifieke problemen te verhelpen ?

Antwoord

1. Vooreerst wil ik opmerken dat het feit dat "in
de rest van Vlaanderen" de mogelijkheid tot
een eventuele "oranje" bestemmingswijziging
en vergunning van sommige oorspronkelijk
zonevreemde kampeerterreinen wordt onder-
zocht, niet betekent dat alle zonevreemde kam-
peerterreinen die niet in "beschermd duinge-
bied" of "voor het duingebied belangrijk land-
bouwgebied" zijn gelegen sowieso zullen wor-
den geregulariseerd.

De kampeerterreinen die gedeeltelijk of geheel
in "beschermd duingebied" of "voor het duin-
gebied belangrijk landbouwgebied" gelegen
zijn, werden bij artikel 2, § 4, l° van het besluit
van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot wij-
ziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 23 februari 1995 betreffende de exploitatie-
voorwaarden van de terreinen voor openlucht-
recreatieve verblijven en het besluit van de
Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot vaststel-
ling van de specifieke brandveiligheidsnormen
waaraan terreinen voor openluchtrecreatieve
verblijven moeten voldoen, bewust van "oran-
je" bestemmingswijzigingen en vergunning uit-
gesloten.

Het bij de decreten van 14 juli 1993, 21 decem-
ber 1994 en 29 november 1995 houdende maat-
regelen tot bescherming van de kustduinen in-
gevoegd artikel 52, § 2 van de wet van 12 juli
1973 op het natuurbehoud, bepaalt immers dat :

"bij de aanduiding als beschermd duingebied of
als voor het duingebied belangrijk landbouwge-
bied de Vlaamse regering rekening houdt met :

– de mogelijke dreiging die op het gebied rust,
in het bijzonder in het woongebied en in het
gebied voor recreatie en die het behoud
ervan als duingebied onmogelijk zou maken
of sterk verminderen ;

– het belang van het gebied voor het natuurbe-
houd in het algemeen en voor het behoud
van het globaal duinareaal in het bijzonder;

– de reeds op het gebied rustende bescher-
ming".

De beschermde duingebieden en voor het duin-
gebied belangrijke landbouwgebieden  werden
dus bij besluit van de Vlaamse regering aange-
duid op basis van de actuele toestand van die
gebieden in 1993, 1994 en 1995, en rekening
houdende met de mogelijke dreiging, het belang
voor het natuurbehoud en de reeds aanwezige
bescherming. Dit betekent dat duinterreinen (al
dan niet bezet door zonevreemde kampeerter-
reinen) die reeds een afdoende juridische be-
scherming genoten krachtens de gewestplannen,
niet meer hoefden te worden beschermd in uit-
voering van de duinendecreten, maar dat in uit-
voering van de duinendecreten juist die gebie-
den werden beschermd waarvoor de gewest-
planbestemming een ontoereikende bescher-
ming bood op het vlak van de handhaving of het
herstel van de actuele en/of potentiële natuur-
waarden die zij herbergden.

Het uit de bescherming van de duinendecreten
lichten van bepaalde kampeerterreinen zou dan
ook een volstrekte aberratie zijn geweest ten
opzichte van de doelstellingen en de ratio legis
van die duinendecreten. Bovendien werd de
aanduiding van de beschermde duingebieden en
voor het duingebied belangrijke landbouwge-
bieden na openbare onderzoeksprocedures, de-
cretaal bekrachtigd door het Vlaams Parlement.

2. De schaderegeling van de duinendecreten is
vastgesteld door het bij de duinendecreten van
21 december 1994 en 29 november 1995 inge-
voegd artikel 54 van de wet van 12 juli 1973 op
het natuurbehoud, zoals gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van respectievelijk 30 de-
cember 1994 en 30 november 1995, en door het
besluit van de Vlaamse regering van 8 oktober
1996 betreffende de uitvoering van artikel 54
van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbe-
houd, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staats-
blad van 15 november 1996.

3. Wat het kampeerterrein Polderpark in Nieuw-
poort betreft, kan ik de Vlaamse volksvertegen-
woordiger meedelen dat het wederrechtelijk
werd uitgebreid in agrarisch gebied.

De aanduiding ervan als "voor het duingebied
belangrijk landbouwgebied" beoogde net het
behoud en/of herstel van de door de gewest-
planbescherming "agrarisch gebied" niet af-
doende beschermde open ruimte van de fossiele
strandvlakte van Groenendijk, en de bescher-
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ming van de eraan verbonden mogelijkheden
voor natuurontwikkeling tegen de dreiging die
onder andere door de campinguitbreiding werd
gevormd. Dit is dus volkomen conform de bepa-
lingen van artikel 52, § 2 van de wet van 12 juli
1973 op het natuurbehoud en de doelstellingen
van de duinendecreten.

Het gunnen van een "oranje" bestemmingswij-
ziging en vergunning aan het kampeerterrein
Polderpark zou neerkomen op het belonen van
een bouwovertreding ten koste van open ruimte
en natuur.

Wat de vervanging van de hoogspanningspost in
Koksijde betreft, verwijs ik in eerste instantie
naar het antwoord op de vraag van 20 juni 2000
van de Vlaamse volksvertegenwoordiger  (vraag
nr. 256 ; Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 3
van 17 november 2000, blz. 345  –  red.). Indien
de bouwvergunning niet kan worden verleend,
zal moeten worden gezocht naar een alternatie-
ve locatie buiten "beschermd duingebied" of
"voor het duingebied belangrijk landbouwge-
bied".

Vraag nr. 174
van 17 mei 2001
van de heer JOZEF BROWAEYS

Vervroegde bejaging  –  Regeling

Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse regering
betreffende de jacht in het Vlaamse gewest voor de
periode van 1 juli 1998 tot 30 juni 2003, regelt de
vervroegde bejaging van houtduif, eend en cana-
dagans.

Blijkbaar maakt dit besluit, door een ingewikkelde
en tijdrovende procedure, het niet mogelijk accu-
raat en doeltreffend op te treden wanneer zich
schade aan gewassen voordoet. De betrokken wild-
beheerseenheden krijgen dan ook klachten van
landbouwers wegens het niet tijdig nemen van
maatregelen.

Gezien de toenemende populatie en het nakende
jachtseizoen zijn aanpassingen dringend nodig.

1. Is de minister zich bewust van het probleem en
welke maatregelen worden terzake genomen en
wanneer ?

2. Wordt daarbij het opnieuw invoeren van het af-
geschafte besluit van 16 juni 1993 overwogen

dat, mits aanpassingen, meer garanties zou kun-
nen bieden om wildschade te voorkomen ?

Antwoord 

1. Ik ben mij bewust van het feit dat een aantal vo-
gelsoorten ernstige schade aan gewassen kun-
nen veroorzaken in de periode dat zij normaal
niet mogen worden bejaagd. De Vlaamse jacht-
reglementering heeft nochtans met dit gegeven
maximaal rekening gehouden door een ver-
vroegde bejaging van bepaalde wildsoorten mo-
gelijk te maken. Deze afwijkingen moeten even-
wel passen binnen het kader van de richtlijn
79/409/EEG van 2 april 1979, de zogenaamde
vogelrichtlijn.

Artikel 7 van deze richtlijn bepaalt dat soorten
waarop de jachtwetgeving van toepassing is, niet
mogen worden bejaagd zolang de jonge vogels
het nest nog niet hebben verlaten, noch gedu-
rende de verschillende fasen van de broedperio-
de, noch tijdens de trek naar de nestplaatsen.
Hierdoor kan de gewone jacht op jaagbare wild-
soorten maar in het najaar worden geopend.

Op grond van artikel 9 van dezelfde richtlijn
kunnen lidstaten onder bepaalde voorwaarden,
onder meer op het vlak van toezicht door de be-
voegde autoriteit, afwijken van voormelde ver-
bodsbepalingen, onder meer ter voorkoming
van belangrijke schade aan gewassen.

Artikel 15 van het besluit van de Vlaamse rege-
ring betreffende de jacht in het Vlaamse gewest
voor de periode van 1 juli 1998 tot 30 juni 2003
geeft hieraan uitvoering door de vervroegde be-
jaging van houtduif, wilde eend en canadagans
onder bepaalde voorwaarden toe te staan: de
jager moet vooraf de bevoegde woudmeester
met een voorgeschreven formulier verwittigen,
zodat die laatste in de mogelijkheid wordt ge-
steld om het nodige toezicht uit te oefenen.
Daarom mag de bejaging maar worden gestart
vanaf de derde dag na verzending van het mel-
dingsformulier; dit gebeurt via telefax of aange-
tekende brief.

In vroegere besluiten was geen wachtperiode
opgenomen ; de Raad van State heeft een ana-
loge tekst in het jachtopeningsbesluit van het
jachtseizoen 1991-1992 vernietigd precies omdat
de regeling, ten gevolge van het ontbreken van
een effectieve controlemogelijkheid door de
woudmeester, in strijd met de vogelrichtlijn
werd bevonden.
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