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Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 iuli 1993
tot oprichting- van het Grindfonds en tot regelint van de trindwinning (1)

3 APRIL

2OO9.

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: decÍeet houdende
wiiziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning.
Artikel

1

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2
Aan artikel 2 van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de
grindwinning, gewijzigd bij het decreet van 7 decembeÍ 2007, worden een punt 16" tot een punt L9" toegevoegd,
die luiden als volgt:
< 16" grindwinning bii infrastructuurwerken: de bedoelde of onbedoelde grindwinning die optreedt bii werken
aan of het aanleggen van inÍrastructuur van openbaar nut die zelf niet de exploitatie van grind tot doel hebben;
17o projectgrindwinning : de grindwinning die gepaard gaat met de realisatie van een maatschappelijk project van
groot openbaar belang dat op zichzelf niet gericht is op het winnen van gÍind;
18" project: een geheel van activiteiten houdende de uitvoering van werkerL de totstandbrenging en in
voorkomend geval de exploitatie van installaties, weÍkzaamheden of andere ingrepen in het milieu, dat maatschappelijk van groot openbaar belang is, dat op zichzelÍ niet gericht is op het wiÍrnen van grind maar waarvan de
projectgrindwinning een substantieel onderdeel is en te realiseren is in een gemeente die voorkomt op de lijst,
vastgesteld conform artikel 7, $ 3;
19" proiectcomité: het projectgrindwinningscomité zoals omschreven in artikel 2lsexies.
>>

Artikel 3
In artikel 14,51, van hetzelÍde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december

2006, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :
1" in de eerste zin wordt de zinsnede ", met uitzondering van de grindwinning als nevenproductie die dient voor
de winning van het onderliggende kwartszand," geschrapt;
2" een tweede lid wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:
< Als uitzondering op het verbod in $ 1, eerste lid, wordt voor het bepalen van de vermelde quota geen rekening
gehouden met:
a) het grind, gewonnen als nevenproductie bij de winning van het onderliggende kwartszand;
&) het grind, gewonnen bij infrastructuurwerken toegestaan volgens de bepalingen in artikel 14bis;
c) het grind, gewoÍrnen bij de realisatie van projectgrindwinning, toegestaan volgens de bepalingen van
hoofdstuk IIIbis. "

Artikel
In hetzelfde decreet wordt een artikel

14&is

4

ingevoegd, dat luidt als volgt:

voor de door de vtaamse Regering
otaanleg van infrastructuur van openbaar nu!
"""r"*";lïï;1"ïbÏun
kan de Vlaamse Regering de winning van
grind toestaan op de percelen waarop de infrastructuurwerken worden
uitgevoerd.
De grindwinning moet beperkt blijven tot de ontgraving die noodzakeiijk is voor de volledige realisatie op de
percelen van het aangewezen infrastÍuctuurwerk, met inbegrip van de berging van de ontgraven gronden.
De toestemming wordt verleend aan de houder van de stedenbouwkundige vergururing.
De artikelen 3 tot 13, \5 tot 22 en 23bis, zijn niet van toepassing op de grindwinning bij infrastructuurwerken. >

Artikel

5

In hetzelfde decreet wordt een hoofdstuk IIIbis, bestaande uit de artikelen 20bis ïot 2lsepties ingevoegd, dat luidt
als volgt:

" HOOFDSTUK IIIbis. - De maatregelen betrefende de projectgrindwinning
Artikel 20bis
De Vlaamse Regering kan de grindwinning toestaan op de percelen waar maatschappelilke projecten van groot
openbaar belang worden gerealiseerd.
Daartoe verleent de Vlaamse Regering aan de houder van de stedenbouwkundige vergunning voor de werken,
vermeld in het maatschappelijk project of aan een kandidaat-exploitant tot grindwinning, een vergunning tot

projectgrindwinning.
De uitvoerbaarheid van en de voorwaarden voor de projectgrindwinning worden in de vergunning bepaald in
overeenstemming met het project zoals vastgelegd in het projectcomité en goedgekeurd door de Vlaamse Regering
volgens de bepalingen van artikel 20sexies.
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De artikelen 3 tot 7, $ 2, de artikelen 8 tot L3, "l4.bis tot 20, 21, 22 en 23bis, zijn niet van toepassing op de

projectgrindwinning.

Artikel 20fer
exploitant van een vergunde projectgrindwinning en de houder van de vergunning zijn er hoofdelijk toe
_
gehouden:
1" te ontginnen op een wijze dat er een maximale wederzijdse versterking ontstaat tussen de economische
componenten, de sociale componenten en de milieucomponenten;
2" optimaal te ontginnen binnen de projectgrindwinning op basis van een zuinig ruimtegebruik.
De_

Artikel2}quater
Voor de projectgrindwinningen gelden in elk geval de volgende voorwaarden:
1" in een rivierbed is projectgrindwinning enkel mogelijk bij proiecten die tot doel hebben de realisatie van de
doelstelling bertoeld in artikel 5, 6", van het decreet van 18 juli 2003 betieffende het integraal waterbeleid, of het herstel
en d_e_ ontwjkkeling van de relevante habitats van bijlage I of de leefgebieden van relevlnte soorten van de bijlagen II
tot IV van het decreet van 2L oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
2" de projecten binnen de perimeter van de speciale beschermingszones, als bedoeld in het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu moeten het herstel en de ontwikkeling tot doel
hebben van de relevante habitats van biilage I of de leefgebieden van reievante soorten van de bijlagenll tot IV
van hetzelfde decree!
_ _9" i. de gebieden met de agrarische planologische bestemmingen dienen de projecten rekening te houden met de
landbouwbestemming;
4'lij de ontgrinding in agrarische planologische bestemmingen, buiten het rivierbed, dient in de eerste plaats de
agrarische herbestemming nagestreefd te worden;
50 onverminderd de realisatie van de landbouwbestemming, bedoeld ín 3", zal elk project een meetbare
meerwaarde realiseren op het vlak van natuur en landschap;
6" bij de winning van berggrind mag enkel boven de natuurlijke grondwaterspiegel ontgoÍnen worden.
Artikel 2$quinquies
De exploitant van een vergunde projectgrindwinning en de houder van de vergunning, vermeld in artikel 20bis,
staan hoofdelijk in voor en dragen de kosten van het afwerken en het uiirusten van de percelen in de
projectgrindwinning met het oog op de realisatie van het maatschappelijk project van groot openbaai belang.
- De exploitant, de vergunninghouder of een vereniging waarvan hij lid is, stelt tot zekerheid van de afwerking en

de uitrusting, bij overeenkomst met het projectcomité, een financiële waarborg die voldoet aan de volgÁde

voontraarden:

1" voor het afsluiten van de overeenkomst stelt het projectcomité een gedetailleerde begroting op voor alle
verwachte uitgaven voor afwerking en uitrusting. Daarbij wordt uitgegaan van de uitrustings- en afweikingskosten in
geval varr aanbesteding door het proiectcomité, met inbegrip van de toepasselijke btw, vermeerderd met 17 % risicoen coórdinatiekosten;
2" de overeenkomst moet voldoende zekerheid bieden om het afwerken en het uitrusten na de ontgrinding door
de exploitant, de vergunninghouder of de vereniging, daadwerkelijk te waarborgen;
-3" de exploitant, de vergunninghouder of de vereniging stelt een onherroepelijke bankwaarborg die, ingeval de
exploitant of de_ vereniging de verbintenissen tot afwerking en uitrusting niet of slechts gedeeltelijk nakomt,
op eerste_ verzoek kan worden aangesproken; het maximaal te waarborgen bedrag van de bánkwaarborg wordt
vastgesteld oP grond van de door het projectcomité opgestelde begroting van de kósten voor de afwerking en de
uitrusting;

_4" het bedrag van de bankwaarborg wordt halfjaarlijks aangepast aan de vordering van de werken, wat inhoudt
dat het wordt verhoogd naarmate meer en meer wordt ontgonnen èn verminderd naarmáte de uitrusting en afwerking

vorderen;
5" de waarborg kan enkel worden vrijgegeven in de mate dat de afwerking en de uitrusting de realisatie van het
proiect toelaten. Dat wordt vastgesteld in een uitdrukkelijke en definitieve aanvaarding door het proiectcomité.
Bij vaststelling van niet-conforme afwerking en/of uitrusting of bii uitblijven van conÍorme áfwerking en/of uitrusting
moet de waarborg_ vervallen aan het projectcomité. De overéenkomst zal de wijze en de procedure bépalen waarop dé
conformiteit van de afwerking en uitrusting wordt vastgesteld.

Artikel

20sexies

$ L. De Vlaamse Regering richt een projectgrindwinningscomité op dat belast wordt met de volgende taken:
1" het formuleren van voorstellen voor maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan
projectgrindwinning een substantieel onderdeel is voor de realisatie van het projecf
2" de voortgangsbewaking van de projectgrindwinning;
3" de voortgangsbewaking van de uitvoering van de goedgekeurde projecten;
4" het toezicht op de afwerking en de uitrusting van de projectgrindwinning tijdens en na de beëindiging van de

grindwinning;

5" het sluiten van de in artlkel 20quinqules vermelde overeenkomst.
De oprichting van dit comité en het instellen van zijn bevoegdheden doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van
andere overheden om projecten uit te werken.
Het projectcomité bestaat uit:
_ 1" twee vertegenwoordigers, aangewezen door de bestendige deputatie van de provincie Limburg, het betreft de
Ieden van de deputatie, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening enleefinilieu/Natuurbf hun afgevaardigden;
2" de burgemeester van elke grindgemeente die voorkomt op de lijst, vastgesteld conform artikel 7, $ 3, of hun
_

afgevaardigde;

3" twee leden, aangewezen door de YZW Belbag als representatieve organisatie voor de exploitanten van
grindwinning;
, 4" twge Ledery aangewezen door de representatieve landbouworganisaties vertegenwoordigd in de SociaalEconomische Raad van Vlaanderen;
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5" twee leden, aangewezen dooÍ representatieve verenigin_g_en die uit-sluitend de bescherming van het leefmilieu
en de natuur als doel h-ebben en vertegènwoordigd ziin in de Milieu- en Nafuurraad van VlaaRdeÍen;
6" een lid zonder stemrecht : het diensthoofd van de Buitendienst Limburg van de Dienst Natuurlijke Rijkdommen
van de Vlaamse Gemeenschap of zijn afgevaardigde.
$ 2. Een projectvoorstel kan in het projectcomité maar worden goe.dgekeurd indien minstens twee derde van de

ledei aanwdzig of vertegenwoordigd is en wanneer er Been enkele tegenstem is van deze aanwezige of
vertegenwoordigde leden tegen het voorstel.
Het projectvoorstel mag enkel betrekking hebberl op maatschapPelijke projecten van.gÍoot openbaar belang,
en voor zbvér de proiectgrindwiÍrÍring een subltantieel ondeÍdeel is van de realisatie van het project.
$ 3. Het voorstel moet minimaal omschrijven:
a) welk maatschappeliik relevant doel men met de realisatie van het proiect wil bereiken;
b) op welke wijze de voorwaarden van aÍtikel 2\quater zullen worden nageleefd;
c) op welke wijze het doel wordt bereikt waarbij de daartoe meest aangewezen maatregelen worden.vermeld die
de wetgèving ter béschikking stelt en tegelijkertijd dé overheden, organisatiès oÍ personen worden aangeduid die deze
maatregelen kunnen uitvoeren;
d) op welke wijze de gevolgen van het gerealiseerde doel en de gevolgen van de uitvoering worden.onderzocht,
'men de cíaartoe'meeét aangewezen onderzoeksmaatregelen vermeldt die de wetgeving. daarvoor ter
waarbij
beschiliking stelt en de overheden, organisaties of personen aanduidt die deze maatÍegelen kunnen uiwoeren;
e) op welke wijze het voorstel een impact heeft,op r{g beroepslandborrw.via een landbouwgevoeligheidsanalyse en
landbodweffectenrápport en in voorkoménd geval hóe deze impact via flankerende maatregelen dient gecompenseerd
te worden;
/ welke adviezen over het project moeten worden ingeworuren;
g) vanaf welk moment de projectgrindwinning kan worden aangevat, onder welke voorwaarden de projectgrinàwinning kan worden uitgèvo-erd-en wat heiminimale niveau van afwerking_en.uitrusting zal zijn bij de
Ëeëindiging ïan de grindwinniig ter realisatie van de doelstelling van het project en de planologische bestemming;
/r) op welke wijze het project zal worden geÍinancierd;
r) wat de gewenste eigendoms- en beheerssituatie vaÍr het project is na beëindiging van de projectgrindwinning,
wat kan inhouáen het forráuleren van een plan met betrekking lot het duurzaam beheer van het terrein na uitvoering
van de projectgrindwinning; tegelijkertijd worden de overheden, organisaties of personen aangeduid die betrokken zijn
bij of instaan voor de uifwerking van deze eigendoms- of beheerssituatie.
De Vlaamse Regering kan extra voorschriften in verband met de inhoud van het project bepalen.
$ 4. De Vlaamse Regering kan het voorstel enkel goed- of afkeuren.
Artikel 2}septies
Op voorstel van het projectcomité Iegt de Vlaamse Regering de regels vast,betreffende.de procedure en de
uiwoeiingsmodaliteiten iniakó het voorbereiden, het uitvoereÀen hèt opvolgen van de projecten in het projectcomité.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 3 april 2009.

>>

De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

Nota
(7) Zitting 2008-2009.
Stukken:
- Voorstel van decreet: 1893 - Nr. 1.
- Verslag: 1893 - Nr. 2.
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 1893 - Nr. 3.
Handelingen:
- Bespreking en aanneming: vergadering van 25 maart 2009.

