Persbericht
28 mei 2015

Voka en essenscia pleiten op Vlaams Milieuforum voor sneller
vergunningstraject en milieuregels in lijn met Europa
Brussel, 28 mei 2015 – De Vlaamse industrie engageert zich om de forse inspanningen van de
voorbije decennia voor een beter leefmilieu onverminderd verder te zetten, maar vraagt de
Vlaamse regering om geen strengere milieuregels op te leggen dan de Europese richtlijnen
zodat de mondiale concurrentiepositie van onze ondernemingen niet in het gedrang komt. Dat
is de conclusie van het Vlaams Milieuforum dat Voka en essenscia vandaag organiseerden in
het Vlaams Parlement. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw, gaf in haar slotwoord aan rekening te houden met de bekommernissen van de
industrie en wil werk maken van een snelle invoering van de omgevingsvergunning.
Wat is de impact van de Vlaamse milieuregelgeving op het terrein? Hoe kunnen overheid,
industrie en bevolking constructief samenwerken aan de zorg voor een beter leefmilieu? Op
welke manier kunnen de ecologische en economische uitdagingen elkaar versterken? Het
Vlaams Milieuforum verenigde een reeks experten uit diverse vakgebieden en bood op die
manier de zowat 150 aanwezige milieu- en veiligheidsdeskundigen een onderbouwde stand
van zaken over de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen.
Industrie boekt forse milieuwinsten
Uit diverse rapporten blijkt dat Vlaanderen de voorbije decennia in heel wat milieudossiers een
betekenisvolle vooruitgang heeft geboekt. Zo investeerde de industrie fors in milieuvriendelijke
en duurzame productieprocessen. Met resultaat. De uitstoot van specifiek verzurende emissies
ligt vandaag liefst twintig keer lager in vergelijking met de nulmeting in 1987. De sector van de
chemie en life sciences vertegenwoordigt nu nog slechts 3% van de totale NOX-uitstoot
(stikstofoxiden) in België en doet daarmee liefst 25% beter dan het vooropgestelde plafond in
de Milieubeleidsovereenkomst.
Jo Libeer, Gedelegeerd bestuurder Voka: “De industrie in Vlaanderen heeft forse inspanningen
gedaan om de milieuverontreiniging terug te dringen en onze bedrijven zijn vastbesloten om op
die weg verder te gaan. Voor bepaalde milieuparameters noteerden we de voorbije 20 jaar
reducties van 60 tot bijna 90%. De milieunormen van de Europese Unie behoren dan ook tot de
strengste van de wereld. We hanteren dit Europees minimum graag als norm, maar zijn ervan
overtuigd dat het stimuleren van innovatie op termijn meer milieuwinsten oplevert, in de vorm
van duurzame producten en toepassingen, dan het opleggen van een restrictief kader.”
Geen strengere milieuregels dan in Europa
Om de mondiale concurrentiepositie van de Vlaamse bedrijven niet te verzwakken, vragen
Voka en essenscia aan de Vlaamse regering om het zogeheten Level Playing Field, dat ook
staat ingeschreven in het regeerakkoord, maximaal te respecteren, en dus geen strengere
milieuregels op te leggen dan de Europese richtlijnen. Concreet gaat het om de
emissiegrenswaarden voor lucht, de milieukwaliteitsnormen voor water en de
meetverplichtingen voor fugitieve emissies. De industrie vraagt bovendien een duidelijk en
uniform kader voor de lidstaten in verband met de EU-richtlijn voor Middelgrote
Stookinstallaties in zones met verhoogde milieudruk.
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Frank Beckx, Gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Onze Vlaamse bedrijven zijn
erg exportgericht en moeten concurrentieel zijn op wereldvlak. Het is daarom belangrijk dat ze
alvast binnen Europa met gelijke wapens kunnen strijden. Maar ook het Vlaamse beleid moet
rekening houden met de internationale concurrentiepositie van onze ondernemingen. Zo mag
de geplande harmonisatie van de waterfactuur niet leiden tot een verhoging van de waterkost
en moet de invoering van de omgevingsvergunning de vergunningstijd ook daadwerkelijk
verkorten. Dat kunnen doorslaggevende argumenten zijn om een investering al dan niet in
Vlaanderen te laten doorgaan.”
Sneller en beter met de omgevingsvergunning
Met de geïntegreerde omgevingsvergunning kan het vergunningstraject potentieel 5 tot 6
maanden sneller gaan. Voka en essenscia scharen zich achter de plannen van minister
Schauvliege om werk te maken van een sneller en efficiënter vergunningenbeleid en zijn
daarom vragende partij om een grondige nulmeting uit te voeren. Op die manier beschikken
industrie en overheidsadministratie over een gefundeerde basis voor een objectieve
beoordeling van de vergunningstijd.
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: "Het is de ambitie
van de Vlaamse regering om te zorgen voor een ondernemersvriendelijk klimaat. Daarom
streven we naar milieubeleid dat haalbaar, betaalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar is. Zo
moet de omgevingsvergunning naast een vernieuwing, vooral een verbetering zijn met snellere
procedures, meer rechtszekerheid en een doorgedreven digitalisering."
“Een efficiënt vergunningenbeleid en lokale spelregels die in lijn liggen met de Europese
wetgeving moeten leiden tot een Vlaams beleid dat de industrie niet als tegenstander, maar als
medestander beschouwt in de zorg voor een beter leefmilieu. Laat Europa de dwingende
milieunormen bepalen en daarin ambitieus zijn en laat Vlaanderen zich focussen op een
gunstig economisch klimaat dat ruimte schept voor investeringen en innovaties”, besluiten Jo
Libeer en Frank Beckx.
Het Vlaams Milieuforum is een gezamenlijke organisatie van essenscia, de federatie van de
chemische industrie en life sciences, en Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen.
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