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MONDELINGE VRAAG

van de heer Denis Grimberghs (F) aan de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp, betreffende “de
aankoop van rollend materieel”.

(Sprekers: de heer Denis Grimberghs en de heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp).

INTERPELLATIE EN TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE

van de heer Denis Grimberghs (F) tot de heren Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp, en Willem
Draps, Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monumen-
ten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen, betreffende “de onderhandelingen over het
samenwerkingsakkoord GEN en de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning voor de Schuman-
Josaphattunnel”.

van de heer Johan Demol (N) betreffende “de problemen omtrent de plannen voor een autotunnel richting
Zaventem”.

(Sprekers: de heer Denis Grimberghs, mevrouw Geneviève Meunier, de heren Michel Moock, Jos Chabert,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrij-
ding en dringende medische hulp, Johan Demol en Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen en bezoldigd vervoer van
personen).
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Voorzitter: de heer Claude MICHEL.

- De vergadering wordt om 13.45’ uur geopend.

MONDELINGE VRAAG

De aankoop van rollend materieel.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- Tijdens de
laatste vergadering van de Hoofdstedelijke Raad vóór het
zomerreces, was het dossier voor de aankoop van rollend mate-
riaal voor de metro ter sprake gebracht. Heeft uw Regering het
plan voor de uitbreiding van de metro en de behoeften op het
vlak van het rollend materiaal vastgesteld? Wat zijn die
behoeften? Heeft uw Regering de nodige financiële middelen
voor die aankoop vastgesteld? Hoever staat het met de eerste
bestelling? Is de Regering van plan in te gaan op de eerste
offerte die ze heeft ontvangen? Zullen de voorwaarden van de
beheersovereenkomst worden nageleefd? Hoe zullen de finan-
ciële lasten over de jaren 2003 tot 2006 worden gespreid?

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- Enkele
weken geleden heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
het richtplan voor de uitbreiding van de metro in de komende
jaren goedgekeurd. De MIVB moet in 2003 15 miljoen ritten
meer dan in 1999 kunnen aanbieden. We hebben opdracht
gegeven tot een vergelijkende studie van de verschillende
mogelijke exploitatieschema’s, rekening houdend met de toe-
komstige sluiting van de kleine ring. Uit die studie blijkt dat de
MIVB tijdens de spitsuren 10.200 personen meer zal moeten
kunnen vervoeren, wat neerkomt op een miljoen kilometer
meer per jaar.

De jongste jaren is het aantal klanten van de MIVB met
25% gestegen. Het aantal reizigers die van de metro gebruik
maken is in 2001 met 7% toegenomen. Het rollend materieel
bestaat op dit ogenblik uit 217 stellen, waarvan 53 van 2 rijtui-
gen en 37 van 3 rijtuigen. Volgend jaar wordt de eerste verlen-
ging van spoor 1, naar Erasmus, in gebruik genomen. Andere,
nieuwe stations zullen volgen. De kleine ring zal in 2007 volle-
dig zijn doorgetrokken. Volgens het exploitatieschema dat op
basis van simulaties is vastgesteld, moeten er 29 nieuwe
metrostellen worden ingezet. Er zouden 15 rijtuigen van het
type “Boa” worden aangekocht, die elke 94 meter lang zijn.
Deze investering slorpt 3% van alle investeringen in
metroinfrastructuur op.

Het aantal plaatsen zal op heel het metronet dan met 36%
stijgen. Dat zal de mogelijkheid bieden de frequenties te verho-
gen, met wachttijden van maximum 6 minuten op sommige lij-
nen en van 3 minuten op lijn 2A, 2B. De Regering heeft beslist
om het vastleggingskrediet in de begroting 2003 in te schrij-
ven, waardoor dat nieuwe rollend materiaal kan worden aange-
kocht. De offerteaanvraag zal in het voorjaar van 2003 worden
uitgeschreven. De overeenkomst zal worden uitgevoerd zonder
de voorwaarden ervan te wijzigen. De Regering zal daarna een

totale begroting goedkeuren. Het zou kunnen gaan over een
investering van 100 tot 120 miljoen euro.

Het materieel zal in de loop van 2004 worden geleverd en
zal daarna worden uitgetest. De exploitatieuitgaven zouden
nagenoeg volledig moeten worden gedekt door de geraamde
bijkomende ontvangst. De aankoop van dat materiaal is een
beslissende stap in de richting van een grotere stedelijke mobi-
liteit en is mogelijk zonder bijkomende investeringen in infra-
structuur. We hebben een grote inspanning geleverd. We
wachten nu met ongeduld op een oplossing voor het GEN op
nationaal vlak.

De heer Denis Grimberghs  (in het Frans) .- Er wordt
voortdurend gesleuteld aan de parameters die worden gehan-
teerd om de evolutie van het aantal reizigers te meten. Er wordt
een andere graadmeter gehanteerd maar de situatie blijft onge-
wijzigd. De doelstellingen van het Irisplan worden helemaal
niet gehaald. U hebt zelf toegegeven dat het onmogelijk was ze
te halen en u hebt ze bijgesteld.

U wijst er terecht op dat het rollend materiaal relatief wei-
nig kost in vergelijking met de infrastructuur. Het zou dus de
moeite lonen om 1 % meer te besteden aan betere verbindingen
of aan meer veiligheid. Men moet dus nagaan of de exploitatie-
schema’s zo zijn opgesteld dat men optimaal gebruik kan
maken van het net. De commissie zou moeten worden ingelicht
over de reorganisatie van het metronet: als dat meer zou gebeu-
ren, zouden we op lange termijn kunnen plannen.

- Het incident is gesloten.

INTERPELLATIE VAN DE HEER DENIS GRIM-
BERGHS TOT DE HEREN JOS CHABERT, MINIS-
TER VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING, BELAST MET OPENBARE WERKEN,
VERVOER, BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP, EN WILLEM DRAPS, STAATS-
SECRETARIS BIJ HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, BELAST MET RUIMTELIJKE
ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAP-
PEN EN BEZOLDIGD VERVOER VAN PERSONEN,

betreffende “de onderhandelingen over het samenwer-
kingsakkoord GEN en de afgifte van de stedenbouw-
kundige vergunning voor de Schuman-
Josaphattunnel”.

EN TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE HEER
JOHAN DEMOL,

betreffende “de problemen omtrent de plannen voor
een autotunnel richting Zaventem”.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- Er was ons
beloofd dat de samenwerkingsovereenkomst betreffende het
GEN er zo snel mogelijk zou komen. Die belofte is gedaan
door de gewestelijke minister van vervoer, op het ogenblik dat
er waarborgen dienden te worden verkregen voor de bekrachti-
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ging van de samenwerkingsovereenkomst met de NMBS. De
zaken zitten vandaag echter nog altijd in het slop. Ik begrijp
niet dat men de tweede kans niet heeft gegrepen om in dit dos-
sier vooruitgang te boeken door de stedenbouwkundige ver-
gunning voor de Schuman-Josaphattunnel te verlenen.

Vele Brusselse politici zijn er thans van overtuigd dat de
tunnel noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het GEN.
Maar dan moest u verkrijgen wat nodig was, namelijk waar-
borgen voor de verwezenlijking van het GEN en voor de aan-
koop van het rollend materieel die de absolute voorwaarden
waren voor de afgifte van de vergunning.

Men moet waarborgen dat het rollend materiaal voldoet aan
de vereisten inzake geluids- en trillingshinder voor de mensen
die in de buurt van een spoorweg wonen.

In de vergunning staat geen enkele termijn voor de uitvoe-
ring van de werken en geen enkele financiële garantie voor de
daadwerkelijke uitvoering ervan.

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Ik herinner u eraan dat die vergunning onder
de vorige regering is afgegeven.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- U hebt geen
enkele financiële garantie voor de uitvoering van de werken.
Bovendien verbaast het ons dat u de Brusselse buurtbewoners
naar de federale overheid doorverwijst.

Het wekt tevens verbazing dat in deze vergunning te lezen
staat dat een gedeelte van het kunstwerk zal worden gebouwd
na aanpassing van de oorspronkelijke plannen voor de spoor-
wegtunnel tussen de Archimedesstraat en het Jamblinne de
Meuxplein teneinde een eventuele toekomstige verkeerstunnel
naar het centrum van de stad tussen de Notelaarsstraat en de
Blijde Inkomstlaan niet in het gedrang te brengen.

Wil dat zeggen dat de gewestelijke overheid vraagt dat het
project wordt aangepast en op niveau –3 wordt verwezenlijkt,
zodat de vrije ruimte tussen de bestaande verkeerstunnel en het
niveau van de spoorwegtunnel de mogelijkheid zou bieden om
ooit een verkeerstunnel te bouwen in het verlengde van de
autosnelweg naar Luik? Er zij aan herinnerd dat de Korten-
bergtunnel maar een enkele rijrichting heeft. Dit is het gevolg
is van een politieke beslissing om in ons Gewest geen stads-
snelweg meer aan te leggen. Die mogelijke verkeerstunnel is
niet alleen een stap achteruit maar louter afgaand op de vergun-
ning die is afgegeven voor een spoorwegtunnel moet worden
vastgesteld dat die vergunning die de mogelijkheid moest bie-
den om de ruimte onder de verkeerstunnel te gebruiken, aan-
zienlijk wordt gewijzigd. Men mag ervan uitgaan dat een
dergelijke hypothese de aanvraag zelf wezenlijk wijzigt.
Bovendien wordt die wijziging door geen enkel plan gestaafd.  

Ondanks alle voorafgaande studies, wordt in de vergunning
slechts vaag verwezen naar maatregelen om de geluidshinder
die de twee ventilatieschachten van de tunnel van lijn 26 op dit
ogenblik veroorzaken weg te nemen. Met welke maatregelen
zullen de buurtbewoners én de aanvrager genoegen nemen?

Voorts wordt er ook gesteld dat er geluiddempende muren
moeten worden aangebracht op het gedeelte tussen de tunnelui-
tgang en de Generaal Wahislaan, daar waar dat nodig is! Wie
beslist dat? Sterker nog: die muren zullen een groenscherm
krijgen als de integratie in het landschap zulks vereist. Men
kan zich afvragen of het gaat over een vergunning dan wel
over een stukje literatuur.

Men heeft tevens kunnen vaststellen dat met name Brussel-
Stad zich opgewonden heeft over het feit dat de maatregelen
die moeten worden genomen om de gebouwen die door de
werken zouden kunnen worden gedestabiliseerd te bescher-
men, zijn opgenomen in een bijzondere bepaling die als bijlage
gaat bij de vergunning en die uiterst vaag is. Volgens de ver-
gunning moeten er plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt
alvorens de werken beginnen. Dat moet geschieden voor alle
gebouwen die door de verzekeringsmaatschappijen worden
aangeduid en in aanmerking komen voor schadevergoeding als
er schade wordt vastgesteld. Die bepaling heeft dus alleen
betrekking op de gebouwen die zullen worden aangeduid door
de verzekeringsmaatschappijen van de aannemers van de wer-
ken. Dat is uiteraard een eenzijdige bepaling die absoluut niet
in de vergunning moest worden opgenomen omdat ze de
omwonenden niet beter beschermt dan de algemene rechtsre-
gels die terzake van toepassing zijn.  

Het zou anders geweest zijn mocht men de gebouwen
waarvoor de aanvrager, vóór de uitvoering van de werken, een
plaatsbeschrijving moest opmaken hebben aangeduid. Het feit
dat men de heer Simons zegt dat hij met mevrouw Durant
overleg moet plegen over de garanties die aan de buurtbewo-
ners moeten worden gegeven, bewijst dat de gewestelijke over-
heid die de vergunningen afgeeft, het aan de buurtbewoners
overlaat om rechtstreeks te onderhandelen met de federale
overheid die de werken laat uitvoeren.

Bij de afgifte van de vergunning werd nochtans dé gelegen-
heid geboden om dwingende bepalingen vast te stellen die gel-
den voor de aanvrager.  

De voorwaarden die in de stedenbouwkundige vergunning
worden gesteld voor lijn 161 die op vier sporen wordt
gebracht, zijn daarentegen veel preciezer. Het hoeft u dan ook
niet te verbazen dat de gemeentebesturen van Brussel en
Schaarbeek, misbaar hebben gemaakt over uw beslissing.

En ofschoon de gemeenten tegen die tunnel gekant zijn,
hebben ze toch een reeks precieze aanbevelingen vastgesteld in
het belang van hun bewoners. U hebt daar echter geen rekening
mee gehouden.

Waarom hebt u niet van de gelegenheid gebruik gemaakt
om beweging te brengen in het GEN-dossier?

Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans) .- De Brus-
selse Regering heeft in haar kritiek op de federale overheid niet
gezegd dat alle Gewesten sedert drie jaar nauw betrokken wor-
den bij het GEN-dossier en dat de tegenkanting in hoofdzaak
van het Vlaams Gewest komt. U weet dat, aangezien u vele
vergaderingen met de federale minister hebt bijgewoond.
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Het investeringsplan van de NMBS voorziet in slechts twee
lijnen tegen 2005. Is dat ook niet de schuld van de Brusselse
Regering, die voor Brussel niet meer geëist heeft? Er zij op
gewezen dat lijn 26 al in gebruik is en dat men wacht op de
werkelijke ingebruikname van lijn 28 voor reizigersvervoer.

Er moet dringend nieuw rollend materiaal worden besteld
als men het tegen 2005 wil geleverd zien. Doordat in de goed-
keuring van de wet betreffende de hervorming van de NMBS
en van haar investeringsplan voornamelijk in het Vlaams Par-
lement vertraging heeft opgelopen, komt er geen schot in de
zaak.

Het GEN zal alleen dan succes hebben als we de auto uit de
stad kunnen weren. De Gewesten zijn exclusief bevoegd om in
het kader van het GEN, verplichte flankerende maatregelen te
nemen. Deze Regering heeft daar nog helemaal geen werk van
gemaakt.

Wat doet u om de reissnelheid van de bussen en de trams te
verhogen? Hoever staat het met de aankoop van nieuwe trams
voor Brussel? Alle projecten voor eigen banen zitten in het
slop. Er zijn nog altijd maar twee fietsroutes van de veertien
die tegen 2005 in gebruik zouden moeten zijn. Men bestudeert
al drie jaar lang de bedrijfsplannen maar dat levert niets op.
Wat het terugschroeven van de parkeerplaatsen betreft, wacht
men nog altijd op de herziening van de omzendbrief De Saeg-
her en op de oprichting van een intercommunale voor het par-
keren die al tien jaar lang wordt onderzocht.

We begrijpen het standpunt van het Gewest in verband met
de Schuman-Josaphattunnel niet. Bij het begin van de zittings-
periode heeft de heer Chabert gezegd dat de beslissingen van
de Interministeriële Conferentie voor Verkeer en Infrastructuur
(ICVI) van 30 maart 1999 moesten worden nageleefd. Het
Gewest heeft zes maanden nodig gehad om het dossier te
bestuderen. Daarna is de autotunnel, die men technische ruimte
noemt, in de vergunning opgedoken. Hiervoor is de wettelijke
procedure die men voor bijkomende plannen moet volgen niet
in acht genomen en hiervan was geen sprake in de voorafgaand
openbare onderzoeken.

Dat project zet de spoorwegtunnel louter uit technisch oog-
punt op de helling. Uit inlichtingen die zijn ingewonnen bij
deskundigen van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
(MVI) blijkt dat, als het dossier wordt goedgekeurd, de hele
procedure en alle haalbaarheidsonderzoeken betreffende de
spoorwegtunnel zouden moeten worden overgedaan. Die ver-
keerstunnel, die in strijd is met het Irisplan, zou ertoe aanzetten
om de wagen te nemen en de spoorwegtunnel concurrentie
aandoen. Er zij aan herinnerd dat, voor het geval er een
akkoord tot stand komt voor de Kortenbergtunnel, deze alleen
zou dienen voor het uitgaand verkeer.

Hoe kan u instemmen met een wijziging die een project dat
u dierbaar is in het gedrang brengt? Hoe kan de heer Draps ver-
klaren dat hij geen voorstander is van de verkeerstunnel en
toch een vergunning afgeven waarin die is opgenomen en die
in strijd is met de ordonnantie op de stedenbouw?

De heer Michel Moock  (in het Frans) .- Wij hopen dat u
schot zal brengen in de kwestie van de samenwerkingsovereen-
komst betreffende het GEN. Over welke middelen beschikt u?

In het investeringsplan van het GEN is geen sprake van de
aankoop van rollend materieel. De NMBS lijkt de voorkeur te
geven aan een leasingformule.

Dat laatste zal het deficit vergroten. Niets wijst er immers
op dat het GEN al bij aanvang veel reizigers zal aantrekken.
Ofwel koopt de federale overheid de stellen, ofwel kiest men
voor leasing. Het Gewest mag in geen geval zelf het rollend
materieel aankopen.

Hetgeen u in verband met de stedenbouwkundige vergun-
ning die voor de Schuman-Josaphattunnel is afgegeven veront-
rust, is het gevaar dat er een echte autotunnel wordt gebouwd.
Als men het makkelijker maakt om Brussel binnen te rijden,
lost men de fileproblemen in Brussel geenszins op. Dit kan
bovendien negatieve gevolgen hebben voor het GEN.

Tot slot moeten wij de gemeenten verzekeren dat ze ver-
goed zullen worden voor alle schade die door de werken wordt
veroorzaakt.

De heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brand-
bestrijding en dringende medische hulp (in het Frans) .- We
moeten onpartijdig oordelen. Het GEN moet er komen. De
Regering heeft op 19 juli 2002 een eerste ontwerp van samen-
werkingsovereenkomst goedgekeurd. In dat eerste advies
wordt onderstreept dat de wijze van financiering van het rol-
lend materieel de bestellingen geen vertraging mag doen
oplopen. Anderzijds zij er op gewezen dat er voor het project
een omstandig programma van de aankopen moet worden
opgesteld en dat er voorstellen voor begeleidende maatregelen
moeten worden gedaan. Die maatregelen zijn besproken in de
werkgroep GEN en de Gewesten en de federale overheid heb-
ben daarover overleg gepleegd.    Het project zal ook begelei-
dende maatregelen voor de wijken omvatten. Brussel-West
wordt gezien als een vierde pool. De Josaphattunnel zal voor
een betere verbinding met de luchthaven zorgen. Tot slot zal
het project een lijst moeten bevatten van de stations die zullen
worden aangedaan, rekening houdend het GBP en het GewOP.

De meeste van die punten zijn opgenomen in de tekst van
het gewijzigde ontwerp dat bij de URMM is ingediend. Des-
tijds kon minister Durant nog geen omstandig programma van
de aankopen van de stellen voor het GEN voorleggen. Op 18
september 2002 heeft de minister ons echter laten weten dat ze
een overeenkomst met de NMBS zou ondertekenen: de eerste
twee lijnen van het GEN zullen vóór eind 2005 in gebruik wor-
den genomen.

Wij wachten echter op een volledig programma. Minister
Durant heeft zelfs gezegd dat de procedure zou kunnen worden
bespoedigd. De vertraging is te wijten aan het feit dat het kabi-
net van de minister en de NMBS het niet eens raken over het
type van stellen dat moet worden aangekocht. Naar verluidt,
zou men een bestelling volgens catalogus doen en eindereeks-
stellen aankopen die ontworpen zijn voor buitenlandse maat-
schappijen. Daardoor kunnen we een korting van 25%
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verkrijgen en de fabricagetermijnen inkorten. De nieuwe trei-
nen zullen tegen 2005 geleverd zijn.

De stedenbouwkundige vergunning voor de Schuman-
Josaphattunnel is afgegeven. Die tunnel zal de mogelijkheid
bieden de werkelijke capaciteit van de Noord-Zuidas te verho-
gen. Bovendien worden hierdoor de verbindingen met de Euro-
pese wijk en de luchthaven verbeterd. Zaventem heeft op dit
ogenblik met enorme concurrentie van Schiphol en Roissy af te
rekenen.

Men heeft ons verzekerd dat het rollend materieel voor het
GEN voldoet aan de normen inzake trillingshinder.  

Het GEN-materieel zal ook moeten voldoen aan de normen
inzake geluidshinder. Elke openbarevervoersmaatschappij zal
haar eigen exploitatiekosten dragen, met inbegrip van de
afschrijving van het materieel. Het Brussels Gewest zal de
spoorwegexploitatiekosten dus niet voor zijn rekening nemen
al dan niet voor het GEN. De federale overheid zal moeten
nagaan of het plan voldoet aan de voorschriften. Zij zal het
moeten goedkeuren en ervoor zorgen dat het wordt uitgevoerd.

De heer Johan Demol .- Onder heel wat druk wordt blijk-
baar afgezien van de plannen om een autotunnel te maken
onder de Schuman-Josaphattunnel. Vooral Brussel Stad en
Schaarbeek hebben bezwaren tegen de geplande infrastructuur-
werken. In de afgeleverde bouwvergunning is immers geen
sprake van de aanleg van een dergelijke tunnel en er is even-
min een buurtonderzoek geweest. Brussel Stad heeft aange-
kondigd dat ze onder bepaalde voorwaarden niet naar de Raad
van State zal stappen met een bezwaarschrift. Een voorwaarde
is onder meer dat de effecten van de werken worden onder-
zocht door een onafhankelijk studiebureau.

Wordt er effectief afgezien van de autotunnel? Worden er
alternatieven voor een vlottere verbinding met Zaventem voor-
gesteld? Is er al een onafhankelijk expertisebureau aangewe-
zen? Wat zijn de taken van dat bureau? Hoeveel bedraagt de
financiële steun en onder welke voorwaarden wordt die ver-
leend?

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Mijnheer Grimberghs, het verbaast u dat er in
de vergunning geen termijn wordt vastgesteld voor de voltooi-
ing van de werken en dat er geen financiële garantie wordt
gesteld voor de uitvoerig ervan. U vreest misschien dat de
bouw van dit kunstwerk even lang zal duren als de werken
voor de Noord-Zuidverbinding. Ik wil u geruststellen dat de
Schuman-Josaphattunnel veel sneller klaar zal zijn.

De bijzondere voorschriften die moeten worden nageleefd
voor de uitvoering van de vergunning maken geen deel uit van
de vergunning zelf maar zijn opgenomen in een bijlage. De
vergunning is afgegeven volgens de regels van de vigerende
ordonnantie die niet de mogelijkheid biedt om in de steden-
bouwkundige vergunning de fasering van de werken verplicht
te stellen. De vergunning is twee jaar geldig en kan met één
jaar worden verlengd.

De studies in het kader van de aanbesteding van die tunnel
zijn nog niet afgerond. De NMBS beschikt sedert 24 juli over
een vergunning maar de werken kunnen nog niet beginnen. Het
is ook niet gebruikelijk om financiële waarborgen te eisen bij
de bouw van een kunstwerk van openbaar nut en het zou
gevaarlijk zijn een precedent te scheppen. De buurtbewoners
en de handelaars zouden dergelijke waarborgen eisen voor alle
werken op de openbare weg en zouden hierdoor een last leggen
op de financiën van het Gewest of de gemeenten.

De bouw van dit kunstwerk is voor de overheid geen grote
financiële last.   Mocht men het in het begin van de jaren
negentig met middelen van de federale begroting hebben uitge-
voerd, dan zou dit wellicht minder hebben gekost, maar de
geluidsdempende middelen en de middelen om trillingen op te
vangen waren nog niet zo doeltreffend als nu.

Het Gewest had eenzijdig termijnen voor die werken kun-
nen vaststellen. Het gevaar bestond echter dat men dan een te
hoog ritme zou hebben opgelegd voor de ondergrondse wer-
ken, wat gevaren zou hebben opgeleverd voor de stabiliteit van
de aanpalende gebouwen.

U heeft de vergunning in juli 2002 afgegeven en heeft zich
niet gehaast. Mevrouw Durant had er herhaaldelijk om
gevraagd, overigens zonder reden.

De heer Denis Grimberghs  (in het Frans) .- Wij hebben
niet gezegd dat u zich gehaast heeft tenzij om de vergunning
tijdens de vakantie af te geven. We zouden wel graag weten
wat u in de voorafgaande zes maanden hebt gedaan.

De heer Willem Draps , Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Men heeft de vergunning gewijzigd. De
NMBS had twee aanvragen om vergunning ingediend, voor
hetzelfde. Er was een aanvraag voor het op vier sporen brengen
tot in het Luxemburgstation. Aangezien er slechts twee sporen
zijn tussen het Luxemburgstation en het Noordstation, moest
de mogelijkheid worden geboden om op vier sporen te blijven
rijden. De twee vergunningen waren dus met elkaar verbonden.
Wij hebben het project voor het op vier sporen brengen verbe-
terd, tot grote tevredenheid van de buurtbewoners en van de
betrokken gemeenten.

In verband met de aanpassing van het lengteprofiel van de
spoorwegtunnel om de mogelijkheid open te laten om er een
verkeerstunnel te bouwen, zij erop gewezen dat er geen ver-
gunning is voor een verkeerstunnel. U doet uitschijnen dat de
spoorwegtunnel op niveau –3 zou moeten komen, zijnde onge-
veer vijf meter lager, om ruimte te laten voor de verkeerstun-
nel, maar dit is niet het geval. Wegens louter
spoorwegtechnische redenen met name om de hellingen te
beperken, moet de spoorwegtunnel ongeveer op niveau –3
worden gebouwd. De aanpassing bestaat er enkel in om de tun-
nel over een derde van de lengte 1,15 meter dieper te maken. 

De heer Denis Grimberghs  (in het Frans) .- De federale
overheid heeft het Gewest opgelicht, wat dikwijls gebeurt.
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De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Uw partij was zowel op federaal als op gewes-
telijk vlak aan de macht. Op het moment dat de PSC de zaken
in handen had, heeft men terecht de zijwanden van de verkeer-
stunnel verlaagd, waardoor de bovengrondse werken vandaag
beperkt blijven en de bouwkosten kunnen worden teruggedron-
gen. Was dat niet gebeurd, dan zou men ertoe verplicht zijn
een volledig nieuwe ondergrondse infrastructuur te bouwen.
Omdat u toen vooruitziend was volstaat het vandaag om de
spoorwegtunnel onder de bestaande verkeerstunnel te bouwen.

Een technische ruimte van twee meter hoog is onbruikbaar.
Op termijn kan die ruimte worden gebruikt. Er is echter geen
sprake van de bouw van een bijkomende verkeerstunnel. 

In verband met de hinder die veroorzaakt wordt door de
ventilatieschachten, wil ik erop wijzen dat de brandweer ons
verplicht heeft ze te behouden. Ze zullen worden afgedicht
maar zullen rondom van luikjes worden voorzien die zich in
geval van brand openen. Deze maatregelen zullen worden aan-
gevuld met akoestische bekleding, waardoor het geluid van de
schachten volledig zal worden gedempt. De voorwaarde die in
de vergunning terzake is opgenomen, is dus degelijk onder-
bouwd.  

Daar waar nodig zullen geluidsdempende muren worden
opgericht om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau in de
woningen overdag niet meer dan 65 dB en ’s nachts niet meer
dan 60 dB bereikt. Het is dus een heel duidelijke maatregel.
Het huidige project zal de bestaande toestand aanzienlijk ver-
beteren.  

Ik geef toe dat de bouwheer heel wat vrijheid krijgt wat de
groenschermen betreft.  

In verband met de plaatsbeschrijving van de gebouwen in
de buurt van de bouwplaats moet volgens de vigerende rechts-
regels, alle schade worden hersteld. Het is echter heel wat mak-
kelijker om de wetgeving toe te passen als de omvang van de
schade aan de hand van een nauwkeurige plaatsbeschrijving
kan worden bewezen. Ik begrijp de vrees van de eigenaars in
verband met de gevolgen van de werken. Daarom heb ik erop
aangedrongen om in de vergunning te bepalen dat er een
plaatsbeschrijving moet worden opgesteld tot vijftig meter in
de omtrek van de plaats van de tunnelwerken.

De bouwheer heeft er alle belang bij om voor een ruim
gebied een plaatsbeschrijving op te stellen om de aannemers in
voorkomend geval aansprakelijk te laten stellen voor moge-
lijke schade in geval er schadeclaims worden ingediend door
de eigenaars.

Als antwoord op de vraag van mevrouw Meunier betref-
fende de toepassing van de nieuwe parkeernormen, zij erop
gewezen dat de tekst van de nieuwe omzendbrief aan de
gemeenten om overleg is voorgelegd en dat deze is aangepast,
rekening houdend met hun opmerkingen. Op dit ogenblik
wordt de tekst vertaald. Over twee weken zal ik hem aan de
Regering voorleggen.

Aangezien de intercommunale voor het parkeren niet onder
mijn bevoegdheden ressorteert kan ik uw vraag dus niet beant-
woorden.

Volgens de samenwerkingsovereenkomst betreffende het
investeringsplan van de NMBS, die voorziet in de financiering
van de Schuman-Josaphattunnel, had het Gewest er zich toe
verbonden de bouwvergunning binnen achttien maanden na de
aanvraag af te geven. De vraag van de federale overheid lijken
me dus terecht en men mag de vertraging bij de aankoop van
het rollend materiaal niet aangrijpen om de vergunning niet tij-
dig af te geven.

De Ecolo-fractie heeft de samenwerkingsovereenkomst
betreffende het investeringsplan voor het GEN goedgekeurd,
met inbegrip van de belofte om de vergunning binnen achttien
maanden af te geven.

De heer Denis Grimberghs  (in het Frans) .- Wij hebben
die overeenkomst niet goedgekeurd.

De heer Willem Draps , Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Ik richtte me tot mevrouw Meunier.

Het hoofddoel van het GEN bestaat erin de pendelaars van
de andere Gewesten naar Brussel te brengen en de MIVB te
verplichten haar vervoersaanbod te verhogen. Men moet dus
niet hopen dat het Brussels Gewest bijdraagt tot de financiering
van de infrastructuur, de aankoop van het rollend materieel dat
nodig is voor het GEN of tot het aanzuiveren van het exploita-
tietekort. Het gaat over een intergewestelijk netwerk dat wordt
opgezet door een maatschappij waarvoor de federale overheid
bevoegd is.

(Verder in het Nederlands)

De heer Demol stelt vragen bij de wijzigingen die aan de
stedebouwkundige vergunning van de Schuman-Josaphat tun-
nel aangebracht moeten worden. Deze wijzigingen zouden er
moeten voor zorgen dat de stad Brussel geen beroep aantekent
bij de Raad van State.

De regering zal zich de komende weken moeten uitspreken
over de bouwberoepen die door de stad Brussel en door de
gemeente Schaarbeek werden ingediend. Ik kan dus nu nog
niet antwoorden op de vraag van de heer Demol. Ik kan wel
stellen dat er nooit sprake geweest is van een tunnel tussen
Brussel en Zaventem. Daarentegen was er wel sprake van het
behoud van een vrije ruimte onder de Kortenberglaan die zou
moeten dienen voor een eventuele verbindingstunnel tussen de
autosnelweg Leuven-Luik en de Wetstraat.

Indien de regering deze ruimte zou opgeven, moet er over-
wogen worden om het verkeer van de Kortenberglaan af te lei-
den naar de tunnel onder het Schumanplein.

Het is niet de bedoeling om de autowegverbinding tussen
de Europese wijk en de luchthaven te verbeteren. Men wil
enkel het Schumanplein vrijmaken van transitverkeer. De ver-
binding met de luchthaven moet verbeterd worden via het
openbaar vervoer. Daarom is de spoorwegtunnel Schuman-
Josaphat zo belangrijk.
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De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- U bevestigt
dus dat wij geen voordeel gehaald hebben uit de Schuman-
Josaphattunnel. Wij boeken echter vooruitgang. Dat is goed
nieuws.   Aangezien de Vlaamse overheid dwarsligt moeten
wij middelen zoeken om pressie uit te oefenen.  

Het uitbouwen van het voorstadsnet kan een opdracht van
openbare dienst zijn voor de NMBS, die onder de federale
overheid ressorteert.

De onderhandelingen met het Vlaams Gewest over de
begeleidende maatregelen zijn van essentieel belang. Als deze
niet dezelfde zijn, lopen wij het gevaar dat de bedrijven Brus-
sel verlaten.

We weten in Brussel wat de gevolgen een dossier zonder
deadline en zonder financiële waarborgen zijn. Er zijn tiental-
len gevallen waarin het Gewest bij gebrek aan geld is bena-
deeld.

Als de technische ruimte zo klein is, waarom heeft men dan
geen beroep gedaan op artikel 152quater? Als dat is gedaan,
had men daar vlugger aan moeten denken.

De overeenkomst voorzag in een tunnel in een enkele rich-
ting. Het Gewest wordt bedot. Ik ben er niet zeker van dat men
alle voorlopige constructies moet gebruiken.

Een verkeerstunnel is weliswaar een goede oplossing maar
waarom stelt men die oplossing nu pas voor, na zeven jaar stu-
dies?

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Het idee van een verkeerstunnel maakt deel uit
van een resem oplossingen die zijn voorgesteld.

Mevrouw Geneviève Meunier (in het Frans) .- Waarom is
er dan gekozen voor een verkeerstunnel?

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- Het is onaan-
vaardbaar dat er eerst een reeks studies worden gemaakt en dat
de bevolking wordt geraadpleegd en dat men vervolgens met
deze oplossing komt aandraven.

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- U blijft volhouden dat de verkeerstunnel een
feit is, wat niet waar is.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- Het doel van
de effectenstudie bestaat erin een kosten/batenanalyse van het
hele project te maken. Wat zal dit kosten?

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Dat zal niet veel kosten.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- Ik weet daar
niets van af. Ik wacht op de goedkeuring van de NMBS in ver-
band met die technische kwestie.

De heer Willem Draps , Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Men kan zich inderdaad vragen stellen over het
lengteprofiel van de spoorwegtunnel. Het zou moeten worden
gewijzigd. Het is niet logisch om het Jamblinne de Meuxsta-
tion af te schaffen maar het vlakke gedeelte van de helling tus-
sen de stations Schuman en Josaphat te behouden. Het is niet
normaal dat dat in het dossier behouden blijft.  

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- U zou redenen
hebben om de plannen te kunnen laten wijzigen en vragen dat
de halte Jamblinne de Meux wordt afgeschaft. Aan het lengte-
profiel wordt echter niet getornd.  

De heer Willem Draps , Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Alleen dat lengteprofiel blijft over van het
voormalig project voor dat station.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- Er bestaat een
trap die toegang zou kunnen verschaffen tot de perrons. Het
project had veel duidelijker kunnen zijn. We weten nog altijd
niet hoeveel gebouwen afgeschermd zullen worden door
geluidsdempende muren. Aangezien het dossier op 23 mei
2001 is ingediend, had u nog voldoende tijd om het grondig te
bestuderen. Daartoe had u immers achttien maanden de tijd.

De heer Willem Draps , Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Wij wilden de bouwvergunning zo snel moge-
lijk afgeven opdat de voorafgaande studies zouden kunnen
worden voortgezet. Er is tien jaar gepraat. Hieraan diende een
einde te komen. Ik wil u erop wijzen dat het in dergelijke dos-
siers niet ongewoon is dat er wijzigingsvergunningen worden
afgegeven om aanpassingen mogelijk te maken. Op dit ogen-
blik bevat de vergunning alle waarborgen om geluidshinder te
voorkomen. Voor het eerst zal een stedelijke spoorwegtunnel
worden gebouwd met technische voorzieningen die geluidshin-
der voor de bewoners van de betrokken wijken zullen voorko-
men.

De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- U beschikt
niet over voldoende waarborgen. Men vergeet te zeggen dat
die tunnel ook meer treinverkeer met zich zal brengen. Boven-
dien hebt u geen enkele garantie wat de duur van de werken
betreft. De inwoners van Schaarbeek zijn ongerust.  

De heer Willem Draps , Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Als men mij de mogelijkheid had gegeven om
de Schaarbeekse gemeenteraadsleden te ontmoeten, dan had ik
hen kunnen geruststellen dat de situatie voor Schaarbeek zal
verbeteren. Behalve gedurende de werken zelf, zullen de inwo-
ners geen hinder ondervinden. Bovendien zullen de werken
niet in sleuven worden uitgevoerd. Er zal slechts één opening
worden gemaakt om toegang tot de ondergrondse bouwplaat-
sen te verschaffen.
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De heer Denis Grimberghs (in het Frans) .- U wil de col-
lega’s er misschien van overtuigen dat de vrees van de inwo-
ners onterecht is.  

De heer Willem Draps, Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen en bezoldigd vervoer van personen
(in het Frans) .- Ik ben slechts een van de contractanten die
probeert om zijn verplichtingen na te komen. Het debat wordt
gevoerd in een sfeer van onbegrip en verdachtmaking.

- De incidenten zijn gesloten.

- De vergadering wordt om 15.45’ uur gesloten.


