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Mijn droom is dat de otter ooit terugkomt : Provincieplannen 

2012 
 

In november stellen de zes gedeputeerden traditioneel hun plannen voor het komende jaar voor. Met nog één 
jaar te gaan voor de verkiezingen, wordt deze beleidsverklaring 2012 meteen de laatste van de huidige deputatie. 
Wij blikken dan ook vooruit op dat laatste jaar, maar willen tegelijkertijd weten wat gerealiseerd is van de 
voorbije plannen. 
 

Zuiver water en zuivere lucht. Daar beloofde u in 2006 werk van te maken. Laten we beginnen met de lucht. Is 
die schoner geworden in Limburg? 
 

"Met ons actieplan klimaatneutraal Limburg is het de bedoeling minder broeikasgassen uit te stoten. We proberen 
daarvoor de hele provincie te engageren. Je voelt dat het vele mensen aanspreekt, ook in hun dagelijks leven." 
 

Anderzijds blijft de lucht rond Genk-Zuid vervuild met zware metalen. Ook op andere plekken waar men 
luchtmetingen houdt, blijkt er iets aan de hand. Zo worden de normen voor stikstofdioxide overschreden in onze 
steden. Kan de provincie daar wel iets tegen doen? 
 

"Ja, door nauwlettend toe te zien op de voorwaarden in de milieuvergunningen. Zo is voor Aperam (het vroegere 
ALZ, nvdr) opgelegd dat de vloeren moesten verhard worden, de assenboxen overkapt en nu moet de schouw 
verhoogd. We hebben aan Norbord geen uitbreiding toegestaan zolang er geen betere technische oplossing komt. 
Met een elftal bedrijven op Genk-Zuid hebben we recent ook afspraken gemaakt om de geluidsoverlast aan te 
pakken." 
 
 

Hoe helpt u het water zuiverder te krijgen? 
 

"Als beheerder van waterlopen werkt de provincie aan projecten om het rioolwater af te schermen van de 
rivieren, en alleen nog hemelwater te lozen. Zo is er een ontkoppeling gedaan voor de Demer in Bilzen, de 
Millerbeek in Riemst en de Ezelsbeek in Tongeren. We willen ook niet dat al het hemelwater met de rivieren naar 
zee wordt afgevoerd, waar het dan verzilt. Daarom leggen we bufferbekkens aan waar het water kan infiltreren 
zodat er genoeg grondwater blijft om van te drinken. We stellen ook vast dat de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verbetert. Er zit meer vis in het water. De bever is terug." 
 

Maar de otter nog niet. 
 

"Neen, omdat er nog niet genoeg vis zit. Het is mijn droom, dat de otter ooit terugkomt in Limburg." 
 
 

Klimaatneutraal Limburg tegen 2020. Waarom moet Limburg het beter doen dan de rest? 
 

"Omdat de hele wereld het zo goed zou moeten doen. We doen dit bewust om iedereen wakker te schudden. 
Klimaatneutraal tegen 2050 heeft geen zin, want dan denkt de huidige generatie toch: "Dat is niet meer voor 
mijn tijd". Het 20-20-20-programma van Europa zou voor ons maar 8% minder CO2-uitstoot betekenen, echt 
veel te weinig. Ook Kopenhagen met 30% minder CO2-uitstoot is niet toereikend. We moeten de lat hoog leggen 
om hoog te kunnen springen. Dat zal Tia Hellebaut ook wel gedacht hebben in haar voorbereiding op Peking." 
 
 

We zitten nu aan een uitstoot van 11 ton CO2 per Limburger. Weet u al of er vooruitgang is? 
 

"Neen, daar is het nog veel te vroeg voor. Het is ook een beetje als een pelgrimstocht. De weg ernaar toe is 
belangrijker dan het doel op zich. We gaan nu de maatregelen die genomen zijn, wel goed opvolgen. Zoals de 
kolencentrale van Langerlo die overschakelt op zuivere biomassa uit duurzaam beheerde bossen. Dat alleen 
neemt 2 miljoen ton CO2 weg." 
 
 

U bent begonnen met zonnecampagnes, dan overgeschakeld op isolatie. Wat wordt het volgend jaar? 
 

"Verwarming. Limburgse gezinnen stoten meer CO2 uit dan elders in Vlaanderen omdat het aardgasnet hier later 
ontwikkeld is. Omdat heel veel mensen nog met oude stookolieketels stoken, is het in het verwarmingskot vaak 
warmer dan in de zitkamer. Daarom gaan we de mensen overtuigen om over te schakelen op een 
hoogrendementsketel." 
 
 
 
 
 

 
 
 



U zoekt ook naar een CO2-arme aanpak voor het beheer van de houtkanten. Hoe zit dat in elkaar? 
 

"Het gaat om de struiken en bomenrijen langs akkers en weiden. Ze geven een variatie aan het landschap en zijn 
belangrijk voor de natuur. Maar ze moeten regelmatig gekapt worden, anders krijgen we alleen grote bomen. Het 
snoeihout wordt nu verhakseld en belandt opnieuw in de natuur waar het vergaat tot CO2 en ook een meststof 
vormt voor netels. Naar het voorbeeld van een coöperatieve in Normandië willen we die houtsnippers gebruiken 
in biomassa-installaties. In Normandië, in een gebied zo groot als Limburg, beheren de boeren elk één kilometer 
houtkant. Ze kappen jaarlijks 100 meter. Het hout wordt in een mobiele installatie versnipperd en met die 
snippers kunnen de boeren stoken in hun verwarmingsinstallatie." Als onderwijsgedeputeerde heeft u de voorbije 
jaren gehamerd op talenkennis. 
 

"De kennis van het Nederlands is essentieel want mensen hebben minder kansen als ze onze taal minder goed 
beheersen. We doen daar veel inspanningen voor, maar in bepaalde wijken verbetert het niet. Vooral aan de 
taligheid van de kinderen gaan we nog meer werken." 
 
 

Een Turkse juf in de kleuterschool, vindt u dat een goed idee? 
 

"Dat vind ik goed, want iemand die de thuistaal spreekt, maakt het voor de kinderen makkelijker om de 
omschakeling naar het Nederlands te maken. Ouders mogen hun kinderen gerust in hun oorspronkelijke 
moedertaal opvoeden, maar als ze naar de kleuterklas gaan, moeten ze wel Nederlands leren. Daarom geven we 
in het kleuteronderwijs extra aandacht aan kinderen die thuis geen Nederlands spreken. In het lager onderwijs 
gaan we sneller detecteren wanneer kinderen het moeilijk hebben met taal." 
 

Zien de scholen door de bomen het bos nog wel? Ze worden bedolven onder nieuwe projecten.  
 

"Ook de provincie heeft een groot aanbod en precies daarom hebben we in het provinciehuis een educatief 
centrum opgericht. In dit leercentrum is alle informatie over projecten, leermateriaaal en methodieken 
samengebracht. Mensen uit het onderwijs- en opleidingenveld kunnen er terecht om didactisch materiaal uit te 
lenen." 
 
 

Hoe ziet u de toekomst van het hoger onderwijs in Limburg? 
 

"Zoals bekend worden onze hogescholen een beetje kleiner omdat de masters in 2013-2014 naar de 
universiteiten gaan. Zo 'verliest' de PHL architectuur, interieurarchitectuur en kine en XIOS ziet de ingenieurs 
naar de UHasselt gaan. Als PHL en XIOS samenwerken, hebben we een middelgrote hogeschool die op haar beurt 
samenwerkt met de KHLim en KU Leuven. Mijn doel is een zo groot mogelijk aanbod van hoger onderwijs in 
Limburg en dat onderwijs stevig verankeren in Europese netwerken." 
 
 

Door het Groenboek van Bourgeois ontstond er heel wat onrust in het provinciaal onderwijs. Maar had de minister 
geen gelijk: moet de provincie per se onderwijs inrichten? 
 

"Dan moet men ook de vraag durven stellen of gemeenten, de Vlaamse overheid of bepaalde congregaties 
onderwijs moeten inrichten. Er zijn een 1.000-tal inrichtende machten. Alleen de provincies weghalen als 
oplossing tegen verrommeling, is flauwekul. Een besparing is het ook niet. Gelukkig is deze discussie nu van de 
baan." 
 

Smeets maakte gisteravond in de provincieraad nog bekend dat Bilzen aan de provincie heeft gevraagd om de 
stedelijke technische school in Munsterbilzen over te nemen. De deputatie heeft al positief geantwoord en gaat 
met Bilzen het overleg opstarten. 
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Reacties van de provincieraad 
 
 

Hasselt 
 

"De hoofdpoort van het Nationaal Park? In 2012 zullen we dat ei leggen", antwoordt Frank Smeets op de vraag 
die hij elk jaar moet beantwoorden. De plannen voor die hoofdpoort zijn inmiddels duidelijk. In Lanklaar komt een 
bungalowpark van de Nederlandse groep Teema, in Eisden een dierenpark en tentoonstelling over biodiversiteit. 
"De nieuwe schachtbok wordt de toegangspoort met een onthaalcentrum. Ernaast komt een gebouw met een 
tentoonstelling over het ontstaan van het leven op aarde en de samenhang van alle leven. In de buurt plannen 
we een dierenpark met de Europese soorten, de wolf, lynx, wisent en het wilde paard, tegenwoordig onze hond, 
kat, koe en paard." 
 

Hasselaar Ivo Konings (sp.a) vindt dat de provincie een geschikt terrein moet vinden voor de vestiging van 
betoncentrales. Konings doelt op de problemen rond Baldewijns in Kuringen. Voor Koen Ooms (VB) kan het 
bedrijf alvast niet in Stokrooie. Hij wil van de Groene Delle natuurgebied maken. Gedeputeerde Smeets noemt de 
bezorgdheid van Konings om de geluidsoverlast terecht. "Wij proberen altijd grote bedrijventerreinen af te 
bakenen om de hinder te beperken." Smeets vindt ook dat de Groene Delle natuurgebied mag blijven, maar of er 



al dan niet industrie komt, blijft een Vlaamse bevoegdheid. 
 
 

Nancy Dexters (Open Vld) smeekte gedeputeerde Smeets om de vergunningen voor de vijf geplande windmolens 
in Maasmechelen af te leveren. "Omdat onze gemeente de inkomsten, 1,2 miljoen per jaar, dringend nodig 
heeft." Ook Myriam Giebens (sp.a) wil meer windmolens in Limburg, met name op Genk-Zuid waar Group 
Machiels en Limburg Win(d)t tientallen windmolens willen bouwen." We hebben een kaart van Limburg met 
voorkeurlocaties voor windmolens, maar moeten ervoor zorgen dat de initiatiefnemers niet in elkaars wieken vast 
komen zitten. Als er meer projecten zijn op één plaats, proberen we  de partijen bij elkaar te brengen", aldus 
Smeets. 
 
 

Leopold Rutten (Open Vld) vroeg dat de Euregio een portaalsite zou oprichten om de kennis van het Frans en 
Duits te verbeteren. "Gezinnen of verenigingen zouden dan kenbaar kunnen maken dat zij mensen in een 
weekend willen opvangen om hun taalvaardigheid bij te sturen." Smeets ziet wel iets in deze uitbreiding van het 
project Linguacluster, dat op scholen in de Euregio is gericht. (gut) 
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