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Interpellatie van de heer Peter Gysbrechts tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
stilstand in het realiseren van nieuwe sportinfrastructuur
- 3 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, minister, collega’s, tijdens het zomerreces kwam
Bloso met enkele spraakmakende cijfers naar voren. Wel, niet zo spraakmakend, want ze zijn
ons niet onbekend. Met een tekort aan 6387 vierkante meter aan overdekte zwembaden en
een tekort van 34.810 vierkante meter sporthallen, zijn we nog ver af van wat Vlaanderen
nodig heeft aan sportinfrastructuur. Dat is niks nieuws.

Ik vrees dat het sportinfrastructuurplan een druppel op een hete plaat was en dat de situatie
globaal er niet echt op vooruitgegaan is, ondanks de genomen initiatieven. Alleszins de
beloofde en beoogde 33 procent realisaties van de nodige infrastructuur is niet gelukt.
Vlaanderen heeft dus niet voldaan aan een van zijn prioritaire zaken, namelijk het realiseren
van bovenlokale sportinfrastructuur. En wat gerealiseerd is, is eigenlijk al een initiatief dat in
de vorige legislatuur is opgestart.

We spreken dan niet over de lokale sportinfrastructuur, die in heel Vlaanderen uit haar
voegen barst door overbevolking of waar de toestand van de infrastructuur zodanig
verloederd en slecht is, dat het huilen met de pet op is. Maar de gemeentelijke portefeuilles
zijn leeg. Bovendien zorgen we er ook nog voor dat dankzij nieuwe decreetgeving gemeenten
binnenkort zouden kunnen gaan besparen door geen erkende sportfunctionarissen meer te
moeten aanwerven, zodat het risico ontstaat dat de kwaliteit van het sportbeleid ook daar nog
zal achteruitgaan of dat een gemeente niet meer zou gaan investeren in sport en in
infrastructuur.

Collega’s, hiermee trap ik een open deur in, maar ook op het vlak van de motorcross is het
wat betreft infrastructuur niet veel beter. We zijn al vier jaar opnieuw in onderhandeling. Ik
ben mijn allereerste betoog begonnen met te verwijzen naar een betoog van tien à twaalf jaar
geleden. In principe blijft het antwoord hetzelfde als bij de start van de legislatuur:
motorcross moet zich verenigen – wat ze ook hebben gedaan – en de provincies zijn aan zet.
Ik ga het hele dossiers niet opentrekken. Diezelfde provincies zijn al vier jaar die
beleidskeuze aan het ondergraven. Het debat gaat alle richtingen uit. Het ‘not in my
backyard’-verhaal speelt heel zwaar.

Ook in dit dossier kunnen we dus niet spreken van effectieve vooruitgang, ondanks de belofte
dat we in elke provincie minimum één terrein zouden moeten hebben en ondanks alle goede
intenties ter zake van de minister. Misschien zijn er dan stappen vooruit gezet in de
voetbalinfrastructuur, maar daar moeten we vaststellen dat het enige subsidiereglement dat
als stimulans werd bepaald, door de Raad van State van tafel is geveegd en we na vier jaar
opnieuw van vooraf aan kunnen beginnen of zijn begonnen. Diezelfde Raad van State veegde
recent ook nog eens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het nieuwe
stadion van Brugge van tafel omdat de keuze voor Chartreuse onvoldoende gemotiveerd was.

Dan moet de vooruitgang wel in de topsportinfrastructuur zitten. Maar ik vrees dat we ook
daar geen meter vooruitgekomen zijn. Integendeel, datgene wat absoluut nodig was, een
resoluut andere aanpak van het topsportbeleid, is er niet echt gekomen of brengt geen
resultaten. Tot vandaag is het vooral bij een renovatie-operatie gebleven.

Bij de start van deze legislatuur hebben we heel duidelijk gemaakt dat we in het post-
Anciaux-tijdperk een drastische verandering willen zien in het sportbeleid. Dat kan ook niet
anders. Het was ook noodzakelijk. Op begrotingsvlak heeft de heer Anciaux echter wel de
verdienste dat hij voor een nooit geziene stijging in het sportbudget gezorgd heeft. U bent
kunnen starten met een portefeuille die nog geen enkele minister van Sport tot zijn
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beschikking had. En we hebben u toen al gewaarschuwd dat Sport een belangrijk departement
is en dat moet blijven tussen de andere en vooral tussen uw bevoegdheden.

Ondanks de middelen zou het uittekenen van een nieuw topsportbeleid en het realiseren van
een moderne sportinfrastructuur geen lachertje worden. Dat wisten wij toen natuurlijk ook al.
Misschien zou, achteraf bekeken, een tabula rasa op zijn plaats zijn geweest. Die tabula rasa
is er niet gekomen. De gevolgen vier jaar later zijn er dan ook naar. We vertrekken vandaag
in een laatste rechte lijn naar de verkiezingen en bijgevolg zal het rapport van het sportbeleid
tot op vandaag en zeker wat infrastructuur betreft, geen al te hoge punten scoren.

Misschien hebt u de verkeerde strategie gekozen, was het te riskant om het beleid van nul
herop te bouwen of wilde u het risico niet nemen om een tijdrovende operatie op te starten in
combinatie alle andere bevoegdheden. Maar het is duidelijk dat de gekozen strategie tot op
vandaag niet gewerkt heeft op het vlak van sportinfrastructuur.

Minister, deze commissie heeft altijd open en direct met u kunnen debatteren. In het oog van
die constructieve manier van werken, zijn we soms misschien het belangrijkste uit het oog
verloren – wat we ook regelmatig hebben gezegd en in elke beleidsbrief hebben benadrukt –,
namelijk het verbinden van resultaatsverbintenissen aan beleidsmaatregelen. Dat is een
noodzakelijke praktijk om goed beleid te verantwoorden en andere beleidskeuzes bij te
sturen. Hadden we deze praktijk meer toegepast, dan hadden we vandaag misschien iets
verder gestaan.

Minister, deze interpellatie heeft niet als doel om het hele sportbeleid te kraken. Ik heb het al
aangehaald, er zijn immers ook heel wat positieve wijzigingen. Ik zal het geweer niet opeens
van schouder veranderen. De vereenvoudiging van de whereabouts, de aanpak van seksueel
misbruik in de sport, het Sport voor Allen-beleid: het zijn positieve veranderingen die we
vanuit de oppositie ook hebben gesteund en goedgekeurd.

Maar we kunnen er niet omheen dat we, wat betreft het kernprobleem van de Vlaamse sport,
namelijk onze sportinfrastructuur, niet voldoende vooruitgang hebben geboekt. Ik merk ook
dat we niet alleen staan in deze opvatting. Een lid van uw coalitiepartner heeft dezelfde
bezorgdheden geuit, al meermaals in deze commissie en ook daarbuiten, tijdens het
zomerreces. Ongetwijfeld denken andere collega’s daar ook zo over. Ik kon niet aanwezig
zijn op de vorige vergadering van deze commissie, wegens een buitenlandse opdracht met
een andere commissie. Er werden toen vragen gesteld over het stadiondossier, het kunstgras,
zelfs het nationale stadion kwam aan bod, het schoonspringen, enzovoort. Vandaag staan de
sporthallen ook op de agenda. Minister, daaruit blijkt dat andere collega’s ook zo denken over
het probleem of op zijn minst vragen hebben.

Minister, de hamvraag is wat u in het lopende jaar nog kunt en wilt doen om deze situatie
recht te trekken en toch nog met een positief conto te kunnen afsluiten.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Minister, collega’s, de nood aan extra sportinfrastructuur en het
concreet realiseren van dergelijke infrastructuur is al jaren een belangrijk gegeven. Al jaren
wordt er gevraagd een concrete inhaalbeweging te realiseren. Ik herinner me nog levendig de
discussies hierover onder uw voorganger de heer Anciaux. Hij klopte zich op de borst met de
stelling dat de achterstand spoedig zou worden aangepakt. Ik heb al heel veel presentaties
gezien en heel wat uitleg gekregen over hoe de Vlaamse overheid het tekort aan
sportinfrastructuur zou wegwerken en aanpakken.

Minister, dit dossier is een dossier naast zoveel andere dossiers. Het is, zoals de heer
Gysbrechts zegt, zeker niet overal kommer en kwel. Maar vanaf het begin van deze
legislatuur hebben we samen met de andere partijen gewezen op dit pijnpunt en u gevraagd
om dit dossier aan te pakken. Vandaag worden we geconfronteerd met het feit dat het tekort
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aan sportinfrastructuur helaas groot is en blijft. De cijfers zijn daarnet ook al opgesomd met
betrekking tot overdekte zwembaden, het tekort aan sporthallen enzovoort.

De heer Gysbrechts heeft het probleem van de motorcross aangehaald. Ook dat dossier is een
oud zeer, maar we moeten er wel de kanttekening bij durven te plaatsen dat het te maken
heeft met het zogenaamde nimbysyndroom: veel mensen zijn vragende partij voor
motorcrossterreinen, maar veel mensen willen die ook niet in hun onmiddellijke omgeving.
Het is dan maar aan de politiek om te beslissen.

Dat zorgt mijns inziens nu voor een pingpongspel tussen Vlaanderen en de provincies. Er
wordt niets gerealiseerd. Men durft op dat vlak blijkbaar geen keuze te maken.

Ten slotte moet ik de heer Gysbrechts gelijk geven. Wat de sportinfrastructuur betreft, hebben
we helaas nauwelijks vooruitgang geboekt. Ik vrees dat de tijd die ons binnen deze legislatuur
nog rest, veel te kort is om daar verandering in te brengen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Mijn opmerkingen richten zich eerder tot de heer Gysbrechts, maar,
minister, u mag zich ook aangesproken voelen. De hamvraag is niet wat we gaan doen aan al
die tekorten. De hamvraag is wie de rekening zal betalen. Dat is natuurlijk het hele punt.
Noch lokale overheden, provinciale overheden, noch de Vlaamse overheid heeft vandaag
afdoende budgetten om een inhaalbeweging te maken. Het enige wat op het terrein gebeurt,
zijn hier en daar kleine initiatieven. Ik zal niet vooruitlopen op de vraag om uitleg over de
sporthallen die verder op de agenda staat. Er is gewoon geen geld. Als we dat willen doen,
wie zal het dan betalen? Waar zal dat geld vandaan komen? Hier en daar worden
voetbalstadions gefinancierd door de privésector, maar de overheden zijn vleugellam als het
gaat over de infrastructuur. Je merkt dat sportinfrastructuur bij de overheden vandaag niet
boven aan de prioriteitenlijst staat. Het is een vaststelling. De hamvraag is: wie zal dat
betalen?

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, ik denk dat iedereen mijn standpunt kent inzake deze
interpellatie. Er zijn inderdaad al wat zaken gerealiseerd. Zo is er het infrastructuurplan, dat
mij wat is tegengevallen. Voor lawaaihinderlijke sporten is er nog altijd geen oplossing. De
voetbalinfrastructuur is heel moeilijk. Er is wat vooruitgang, maar er is ook achteruitgang. De
topsportinfrastructuur ligt volgens mij redelijk stil. Ik wil eerst uw antwoord afwachten, voor
ik meer van mijn ongenoegen uit.

De voorzitter: Mevrouw Kindt heeft het woord.

Mevrouw Els Kindt: Ik sluit me aan bij deze vragen. Minister, ik wil het nog eens hebben
over de gemotoriseerde terreinen. Ik dacht dat er sinds ons vorige gedachtewisseling een
overleg geweest was met de provincie. Ik ben benieuwd wat daar is afgesproken.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Gysbrechts, ik ben blij met uw interpellatie. Ik zal
daar vrij uitvoerig op antwoorden. Ik krijg hier immers de kans om mijn
sportinfrastructuurbeleid uiteen te zetten. Over de andere punten zullen we het hebben bij de
bespreking van de beleidsbrief.

Ik wil hier aantonen dat er heel veel is gerealiseerd en dat er ook nog veel in de pijplijn zit.
Van stilstand is er dan ook absoluut geen sprake. Mevrouw Werbrouck, in die zin lijkt het me
inderdaad verstandig dat u eerst luistert voor u commentaar geeft.

Mijnheer Gysbrechts, ik wil eerst even ingaan op de spraakmakende cijfers in een artikel uit
De Tijd van 14 augustus waar u naar verwijst. Daarin is sprake van het concrete tekort aan
sportinfrastructuur, uitgedrukt in oppervlakte. Specifiek voor de sporthallen betekent het
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vermelde theoretisch tekort van ongeveer 35.000 vierkante meter sportzaaloppervlakte een
theoretisch tekort van ongeveer 23 gemiddelde sporthallen.

De tekorten doen zich vooral voor in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dat
was voor het Sportinfrastructuurplan er was. Van die 23 sporthallen die we te kort hebben,
zijn er via het Sportinfrastructuurplan 9 sporthallen en 3 multifunctionele projecten met grote
sportzaal gerealiseerd. Van die 23 zijn er dus 12 gerealiseerd. Men zou dus kunnen zeggen
dat er nu nog een theoretisch tekort van ongeveer 11 sporthallen is.

Voor de zwembaden betekent het vermelde theoretisch tekort van ongeveer 6500 vierkante
meter overdekte zwemwateroppervlakte een tekort van ongeveer 17 zwembaden van 25 meter
op 15 meter. De tekorten doen zich opnieuw voor in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant. Er zullen een aantal zwembaden gerealiseerd worden, namelijk in Westerlo,
Hoogstraten, Brugge en Halle. Sommige van deze nieuwe zwembaden vervangen oude
bestaande zwembaden, andere zijn nieuwe extra zwembaden.

Mijnheer Sauwens, u hebt gisteren nog gezegd dat er een grote problematiek bestaat inzake
zwembaden. Ik kom daar straks nog op terug, maar ik denk dat we het daar vooral moeten
hebben over het bovenlokale niveau.

Het ging hier over een theoretisch tekort, maar we moeten daarnaast ook kijken naar de
bezettingsgraad en naar de huidige toestand van de bestaande sportinfrastructuur. In de
praktijk kan er dus in regio’s waar er een theoretisch teveel is, in de praktijk toch nog een
praktisch tekort zijn en omgekeerd.

Ik zal niet ontkennen dat het Sportinfrastructuurplan niet helemaal heeft gebracht wat
oorspronkelijk vooropgesteld was. Iedereen hier weet dat ik loyaal het werk van mijn
voorganger heb voortgezet en dat ik de engagementen van mijn voorganger, ondanks de
vastgestelde problemen met dat plan, zo goed mogelijk ben nagekomen. Een dergelijk plan
dat ook goedgekeurd is door de Vlaamse Regering, is trouwens niet iets wat men zomaar
ongedaan maakt, zoals u in uw vraag suggereert wanneer u het hebt over een tabula rasa. Ik
ben het daar niet mee eens. Naast de beslissing van de Vlaamse Regering waren er al
toezeggingen gedaan aan de lokale besturen. Dat keert men niet zomaar om.

Ik heb een evaluatie gemaakt van de plus- en minpunten van dit plan en ik heb waar
mogelijk, het Sportinfrastructuurplan bijgestuurd. Wat bleek te werken, heb ik behouden. Zo
heb ik ingepikt op de nog bestaande nood aan kunstgrasvelden en heb ik aan de Vlaamse
Regering voorgesteld om een derde cluster van veertig kunstgrasvelden te realiseren. Voor
deze derde cluster wordt gedurende tien jaar in een jaarlijks budget van 1,3 miljoen euro
voorzien.

Ook de bestaande sportinfrastructuur moet onderhouden worden om eventuele verloedering
waar u naar verwijst tijdig te kunnen counteren. Om de vele bestaande sporthallen up-to-date
te houden, heb ik een impuls gegeven aan lokale besturen om de bestaande vloeren te
vervangen door aangepaste sportvloeren van hoge kwaliteit. In 2011 werden met
ondersteuning van de Vlaamse overheid 33 sportvloeren aangelegd. In 2012 werden er 34
sportvloeren aangelegd. Voor 2013 wordt verwacht nog een 50-tal sportvloeren te kunnen
renoveren. Wij leveren een bijdrage vanuit Vlaanderen, maar het is de cofinanciering met de
gemeenten die ervoor zorgt dat er met minder geld meer kan worden gerealiseerd.

Naast kunstgrasvelden en sportvloeren werd tijdens deze legislatuur ook ingezet op de
realisatie van 39 Finse pistes. De licht georganiseerde sportbeoefening heeft op die manier op
veel plaatsen een boost gekregen.

U hebt het gehad over de gemeentebesturen. Ik heb getracht de gemeentebesturen in
financieel precaire tijden een duw in de rug te geven om te blijven investeren in lokale
sportinfrastructuur. Ik zou dat geen stilstand noemen. Ik heb ondanks het feit dat het een
gemeentelijke taak is toch vanuit Vlaanderen een inspanning geleverd om de realisatie van de
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lokale sportinfrastructuur te stimuleren. Ik vind een renovatie van ongeveer 120 sportvloeren
en de aanleg van 39 Finse pistes en 75 kunstgrasvelden een behoorlijke stap vooruit. Dat
getuigt van behoorlijk goed werk samen met de lokale besturen.

Wat topsportinfrastructuur betreft, zegt u dat er enkel een renovatieoperatie is gebeurd. Ik
begrijp niet goed vanwaar u dat haalt. Op 19 juli besliste de Vlaamse Regering om voor de
Vlaamse topsporters te investeren in de uitbouw van drie topsportcentra in Gent, Antwerpen
en Leuven. Vlaanderen draagt zelf bijna 10 miljoen euro bij voor de investeringen in
topsportinfrastructuur. De totale investeringswaarde voor de geplande projecten bedraagt
echter een pak meer, namelijk 25 miljoen euro. Om dat bedrag te halen, kiest de Vlaamse
Regering voor cofinanciering en samenwerking met de juiste partners.

Ik som de topsportinfrastructuurprojecten op die de volgende maanden en tegen uiterlijk eind
2015 concreet gerealiseerd worden. In Antwerpen komt er een nieuw trainingsbad van zes
50 meterbanen in het Wezenberg-zwembad, specifiek uitgerust voor topsport met
tijdsregistratiesysteem, mogelijkheden om onderwaterbeelden te filmen, apparatuur voor
bewegingsanalyse enzovoort.

Er komt ook een nieuw topsporthockeycentrum te Wilrijk, met in een eerste fase een
kwalitatief hoogstaand hockeyveld, een overkapping voor in de winter, centrale
kleedkameraccommodatie, apparatuur voor videoanalyse enzovoort.

Er komen ook twee complementaire krachtzalen te Wilrijk, een aan de gebouwen van de
Vlaamse Tennisvereniging (VTV) en een in de nieuwe topsportschool.

Wat doen we in Leuven? Er is de bouw van een nieuwe sporthal voor balsporten en de
realisatie van overdekte atletiekinfrastructuur voor werp-, spring- en sprintnummers.

Wat doen we in Gent? Daar hebben we het wellicht meer over renovatie dan over
vernieuwing. Er is het omvormen van de bestaande sporthal tot een G-sporthal, het renoveren
van bestaande ruimtes tot medische en paramedische ruimtes, een nieuwe powerzaal in
functie van topsport, het herinrichten van de trampolinehal in functie van de Algemene
Gymnastiek Dames (AGD), de realisatie van een wielerspecifieke krachtzaal aan het
wielercentrum Eddy Merckx.

Naast de driehoek Gent, Antwerpen en Leuven, is er in Waregem de realisatie van een
eventingparcours op het middenplein van de hippodroom, gekoppeld aan de aanleg van een
nieuwe allweatherpiste en een extra overdekte paddock in het Bloso-centrum.

Zoals u hebt kunnen horen, gaat het hier meestal om nieuwbouwprojecten en geenszins om
een renovatieoperatie. In Gent betreft het eerder een grondige renovatie in functie van de
topsportnoden. De discussie over nieuwbouw of renovatie lijkt me ondergeschikt. Met deze
investeringen voor atleten van de 10+1-focussporten – het zeilen valt er wat buiten – kunnen
we binnenkort terecht in kwalitatieve topsporttrainingsinfrastructuur. Die wordt gerealiseerd,
behalve Waregem, in de grote topsportcentra Gent, Antwerpen en Leuven, waar we de
combinatie van sporten en studeren kunnen benadrukken maar ook de wetenschappelijke
ondersteuning kunnen realiseren.

Als u het me niet kwalijk neemt, zal ik over voetbalstadions niet veel zeggen, want daarover
hebben we vorige week fundamenteel de discussie gevoerd naar aanleiding van vragen die
toen zijn gesteld. Het is wel belangrijk om nu nog eens te herhalen dat het totaal beschikbare
budget voor die projectoproep 8 miljoen euro bedraagt. Voor verdere informatie verwijs ik
uiteraard naar vorige week.

Ik kom tot de bovenlokale sportinfrastructuur. Ik ben echt niet blind voor de blijvende
tekorten. Dat heb ik daarnet al gezegd. De problematiek rond de zwembaden en de
vernieuwing ervan, is zeer groot. Als sluitstuk van mijn sportinfrastructuurbeleid werk ik nu
aan een initiatief voor de ondersteuning van grotere bovenlokale sportinfrastructuurprojecten,
samen met de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Een projectoproep
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omtrent de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur bevindt zich in de finale
ontwerpfase en zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
De bedoeling van dit project is opnieuw een hefboom te creëren om
samenwerkingsverbanden te genereren tussen verschillende bovenlokale, lokale en Vlaamse
besturen om zo tot de realisatie van bovenlokale sportinfrastructuur te komen. De regierol
van de provincies met betrekking tot het bouwen, vernieuwen of subsidiëren van die
bovenlokale sportinfrastructuur, zal hierin voldoende aandacht krijgen. Dat luik ontbrak.

Ik vat samen. Wat betreft de lokale sportinfrastructuur hebben we, dankzij de filosofie van
ondersteuning, de gemeenten zo ver gekregen om te blijven investeren. Ik heb de cijfers
genoemd. Topsportinfrastructuur werd effectief wat opgespaard, maar nu is er een duidelijke
visie daaromtrent, met alle investeringen die daaromtrent vastgelegd zijn. Met 25 miljoen
euro topsportinfrastructuur realiseren, is niet niks. We willen eigenlijk op eenzelfde manier
werken ten aanzien van het bovenlokale beleid via samenwerkingen en het budget dat wij ter
beschikking hebben, verhogen door de samenwerkingen die worden gerealiseerd. Met die
drie initiatieven doen we wat we kunnen ten aanzien van de sportinfrastructuur, en dat in
moeilijke tijden.

Mijnheer Caron, u vroeg uitdrukkelijk hoe we alles gaan financieren. Ik denk dat het
duidelijk is dat we dat doen door samenwerking. ‘Door samenwerking scoren’ hebben we
hier werkelijk gerealiseerd.

Ik kom tot de terreinen voor hinderlijke sporten, en specifiek motorcross. U had het in uw
vraag over de problematiek van de hinderlijke sporten, waarvoor ik me inderdaad
geëngageerd heb, samen met de provincies. Mijn bedoeling was om in elke provincie één
terrein te vinden waar kan worden getraind. Ik steek niet onder stoelen of banken dat deze
zoektocht zeer moeizaam verloopt – ik zeg niet dat hij stopt –, ondanks de inspanningen die
Vlaanderen hiervoor geleverd heeft. We hebben overleg gehouden met de provincies, de
sector heeft zich uiteindelijk georganiseerd, wat een belangrijk punt is, en heeft een
aanspreekpunt aangeduid. Vlaanderen heeft de zoekmogelijkheden voor de provincies
uitgebreid.

Desalniettemin stel ik samen met u vast dat er bijna nergens nog in Vlaanderen een draagvlak
is voor een dergelijk terrein. Toch zijn er enkele lichtpuntjes. De sector zelf neemt actie om
het draagvlak te helpen creëren, en er is een voorstel om de VLAREM-wetgeving (Vlaams
reglement betreffende de milieuvergunning) aan te passen zodat terreinen waarop nu een
MX-wedstrijd wordt georganiseerd, langer voor en na de wedstrijddag als trainingsterrein
kunnen worden gebruikt. Hierdoor wordt de hinder gespreid. Verder steken hier en daar
enkele initiatieven of initiatiefnemers de kop op, waarbij we er vanuit Vlaanderen telkens
alles aan doen om hen zo goed mogelijk wegwijs te maken in de wetgeving en te helpen om
de juiste personen rond de tafel te brengen.

Ik wil ook heel duidelijk een van de volgende weken deze Vlaamse Regering een nota over
deze problematiek voorleggen om te zien of we politieke knopen kunnen doorhakken. Ik
hoop dat er op het moment dat we politieke keuzes maken, steun voor kan worden gevonden,
wat niet eenvoudig zal zijn. Iemand sprak van het nimbysyndroom. Ik heb bij motorcross nog
meer dan anders de indruk dat het over BANANA gaat: ‘build absolutely nothing anywhere
near anyone’.

Samengevat, mijnheer Gysbrechts, durf ik te stellen dat de realisatie van sportinfrastructuur
helemaal niet stilstaat, wel integendeel. Er werd de voorbije legislatuur reeds heel wat in
sportinfrastructuur geïnvesteerd en dat zal het laatste jaar van de legislatuur in de mate van
het mogelijke nog veel verder gaan. Uiteraard zijn er een aantal knelpuntdossiers, u hebt het
aangehaald. De voetbalstadions lopen niet. Daarvoor ligt wat mij betreft het initiatief nog
altijd bij de clubs. We hebben het daar zowel in de commissie Ruimtelijke Ordening als hier
over gehad. Dat is ook zo voor de terreinen voor de hinderlijke sporten. Als ik het geheel
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beschouw, kunnen we echt niet spreken van stilstand. Ik vraag me zelfs af of ik de 33 procent
niet vlot heb gehaald.

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Minister, ik dank u voor uw antwoord en voor het ruime
overzicht. We moeten het nog eens rustig nalezen om het helemaal op de kaart te zetten. Ik
fiets er even kort doorheen.

Wat betreft uw slotopmerking dat het duidelijk niet stilstaat, integendeel: we hebben nooit
gezegd dat het helemaal stilstaat, maar dat het niet echt vooruitgaat. U zegt dat het het laatste
jaar van de legislatuur nog verder zal gaan en dat er heel veel in beweging zal zijn. Dat is
natuurlijk mijn slotvraag: wat gaan we doen om dat laatste jaar de boel recht te trekken en in
beweging te houden? U weet dat wij in deze commissie, samen met de collega’s, alleen maar
vooruit willen en niet gewoon maar discussiëren om te discussiëren. Als wij kunnen zien dat
er nog een enorme beweging voorwaarts is, zullen we de eersten zijn om dat toe te juichen
want we zitten hier om de sport te promoten en te verbeteren. Dat is een standpunt dat we
altijd aangehouden hebben.

Ik heb ook helemaal niet gezegd dat er niets is gedaan. Het zou trouwens straf zijn als er
helemaal niets zou zijn gebeurd, en dat bedoel ik echt niet cynisch. U had het nog eens over
die 33 procent en over de hoeveelheden vierkante meter sporthallen. Uiteindelijk zegt u dat u
50 procent hebt gehaald. Dat is 50 procent van die 33 procent.

Minister Philippe Muyters: Er is een theoretisch tekort van 23 sporthallen, en we hebben er
12 gerealiseerd.

De heer Peter Gysbrechts: U zegt dat u 50 procent hebt gerealiseerd. In het begin heb ik
gezegd dat de beoogde 33 procent er niet is, dan hebben we het over 50 procent van die 33
procent. Mijn stellingname is vrij duidelijk dat we dat niet hebben gehaald. Maar goed, daar
gaan we niet te ver over uitweiden. Maar als u dan zegt dat u de 33 procent vlot hebt gehaald,
dan bent u volgens mij iets te enthousiast geworden van uw uiteenzetting. Maar tot daar aan toe.

Ik kom tot het verhaaltje van het tabula rasa. Ik heb gezegd: als we terugkijken, was het
misschien beter. Ik heb er ook duidelijk bij gezegd dat ik me de vraag stel, ik heb nooit
gezegd: men had dat moeten doen. Ik heb zelfs nog eens herhaald: ‘achteraf bekeken’. Dat is
een vraagstelling als we het vandaag bekijken.

Over de ondersteuning van de gemeentebesturen zijn er verschillende meningen, ook in deze
commissie. Ik heb altijd de mening van de minister gedeeld. Kunstgras en sportvloeren
hebben we steeds positief bejegend. Ik heb daar de vorige jaren voor mijn gemeente trouwens
ook gebruik van gemaakt. Wat dat betreft, blijf ik die stimulansen steeds meer verdedigen. Ik
vind dat belangrijk. Ik heb op andere ogenblikken trouwens al gezegd dat dat nodig is.

Ik heb het overzichtje van de topsportinfrastructuur gehoord. We gaan dat nog eens
herkauwen. Wat betreft het voetbal heb ik het verslag van vorige week gelezen en de nieuwe
initiatieven na de schrapping van het vorige dossier door de Raad van State. Motorcross kent
een heel moeilijk verloop. Dat gaat over infrastructuur. We weten wat daar in het verleden
over gezegd is. Het is ook niet de bedoeling om de zwartepiet door te geven aan deze
minister. We stellen vast dat we ten aanzien van de infrastructuur eigenlijk nog geen
oplossingen hebben. Het is inderdaad correct, dat wil ik onderstrepen, dat de sector zijn
uiterste best doet. Hij heeft zich georganiseerd, reikt alles aan en zegt: help ons en wij doen
ons best. Minister, ik sluit daarbij af. Zoals gezegd gaan we de rest even rustig bekijken.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Het is goed dat er nog wat geld is gevonden in die jaren. Als minister
van Begroting hebt u daar een goede bijdrage toe geleverd. Dank u.
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Als je de cijfers op een rijtje zet, moet ik zeggen dat het zo kwaad nog niet is uitgedraaid. Ik
neem nu het woord om een duidelijke reden. We hebben hier namelijk al vaak gediscussieerd
over de rol van de gemeenten en de Vlaamse overheid en wie wat moet doen rond
infrastructuur enzovoort. Ik heb een zeker scepticisme ten aanzien van de gevolgen van de
interne staatshervorming omdat ik denk dat het de overheden van elkaar isoleert, niet
ondersteunt en niet aanzet tot samenwerken. Ik ben een grote verdediger van een sterke
gemeentelijke autonomie maar met de mogelijkheid waarbij Vlaanderen impulsen kan geven
om bepaalde beleidsontwikkelingen te stimuleren.

Minister, uw voorganger, die mij redelijk genegen is, zoals u weet, heeft een systeem op
poten gezet. Men kan erover discussiëren. Ik ben het ook niet voor 100 procent eens met wat
eruit gekomen is, maar het heeft toch een zekere beweging gemaakt. Er kunnen andere
techniciteiten zijn en u doet het op een andere manier, met de Finse pistes, sportvloeren
enzovoort, maar ik kan u alleen maar gelijk geven dat het inderdaad een bewijs is dat je met
beperkt Vlaams geld op het terrein, een veel groter resultaat kunt realiseren. Dat wil ik even
zeggen, vooral in het kader van de fetisjistische discussie over de verhouding tussen de lokale
besturen en het Vlaamse niveau. Voor mijn part mogen de provincies mee in die redenering
komen. We maken het elkaar morgen misschien eerder moeilijker dan gemakkelijker. Ik blijf
erbij dat als er noden zijn, Vlaanderen ook impulsen mag geven om die noden te helpen
invullen.

Wat de tekorten in de infrastructuur betreft, is er een grote druk op de bezetting ervan, zelfs in
die regio’s waar er volgens de norm voldoende infrastructuur is. De norm zelf is zeker
bediscussieerbaar. Welke norm hanteer je? Hoeveel oppervlakte sportinfrastructuur en
zwembaden moet je per inwoner hebben? Het zijn minimale normen. Je merkt op het terrein
dat de bezettingsgraad heel hoog is en dat er nog altijd een aantal noden zijn in de
samenleving. ‘The sky is the limit’ is niet realistisch. Daarom ook mijn opmerking over de
financiering.

Misschien moeten we opnieuw creativiteit aan de dag leggen om meer sportinfrastructuur te
delen. Nu hebben we het over samenwerking, maar ik heb het ook over delen. Om die noden
op te lossen, zijn er nog steeds veel mogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld scholen of
veiligheidsdiensten die soms een eigen infrastructuur hebben die maar halftijds of minder
gebruikt wordt. Dat is geen dure operatie. Bloso heeft indertijd een subsidiesysteempje gehad
waarmee men een kleine aanpassing van infrastructuur in scholen kon laten financieren om
die toegankelijk te maken na de schooluren. Ik pleit ervoor om die creativiteit in de toekomst
opnieuw een plaats te geven.

De voorzitter: Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Mevrouw Ulla Werbrouck: Minister, ik dank u voor het uitgebreid antwoord. Als ik het
globaal bekijk, zit er heel veel aan te komen. Langs de ene kant ben ik heel blij dat het
gerealiseerd zal worden. Het is alleen jammer dat ik dat niet twee jaar vroeger heb kunnen
zeggen. Door omstandigheden is het er niet. Ik hoop dat het er na de verkiezingen effectief
zal komen, want de behoefte om meer infrastructuur is er. Ik hoop uit het diepst van mijn hart
dat het er zal komen. Ik heb het al vaak gezien: de Lange Wapper zou er al staan, en die staat
er ook nog niet. (Opmerkingen)

Er is heel veel goede wil aanwezig. Dat apprecieer ik aan u, minister, dat weet u, maar ik vind
het jammer dat we daar heel laat mee zijn, door welke omstandigheden ook, en dat het over
de verkiezingen wordt getild. Voor mij ligt dat een beetje moeilijker. U weet hoe dat komt.

Iedereen heeft zijn eigen taak, wordt gesteld. Ik ben zeker niet tegen de kunstgrasvelden en de
Finse pistes, maar als iedereen zijn eigen taak uitvoert, dan zou er misschien nog betere
sportinfrastructuur zijn. Het bovenlokaal project zit in de finale fase. Ik hoop dat in de
komende jaren die finale fase zal worden gerealiseerd.

De voorzitter: Mijnheer Gysbrechts, ik neem aan dat u een motie indient?
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De heer Peter Gysbrechts: Die zal er wel komen.

De voorzitter: De interpellatie is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Peter Gysbrechts tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
evaluatie van de proeftuinen sport door de Vlaamse Sportraad
- 2161 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Minister, collega’s, op 31 mei 2013 ontving de Vlaamse
Sportraad de eindevaluatie van de vijf proeftuinen in verband met het Participatiedecreet.
Zoals verwacht en gevraagd schreven zij hierover een advies. De Vlaamse Sportraad besprak
alle vijf de afzonderlijke proeftuinen en putte daar een algemene conclusie uit.

De Vlaamse Sportraad stelt voor om twee projecten niet langer te ondersteunen. Wat betreft
Open Stadion vroeg men zich af in hoeverre de Vlaamse overheid hier nog iets mee te maken
heeft, aangezien dit een federale materie is. En inderdaad, de nieuwe Football Foundation, de
opvolger van Open Stadion, is duidelijk gelinkt aan de Belgische Voetbalbond. Langs de
andere kant, een fonds dat de maatschappelijke meerwaarde van voetbal, en dus ook sport in
het algemeen, benadrukt, lijkt me juist een heel Vlaams verhaal en zou eigenlijk perfect
passen bij het Vlaams sportbeleid. Het is dus maar de vraag in hoeverre Vlaanderen hier geen
rol kan spelen zoals het dat in het verleden ook gedaan heeft.

Idem dito voor het tweede project. Het project sport in grootsteden wordt negatief
geadviseerd, in die zin dat de opgedane kennis bewaard moet blijven maar dat het project zelf
geen beleidsmeerwaarde heeft. De kruisbestuiving tussen jeugdwerk en sport had nochtans
veel potentieel en vooral het betrekken van moeilijke doelgroepen zoals allochtone meisjes en
kansarmen was een van de factoren waarvan ik had gehoopt dat ze succesvol zouden zijn. Ik
geloof immers absoluut in de kracht van sport om kansarmen opnieuw in de samenleving te
betrekken. We kunnen daarvoor gewoon verwijzen naar alles wat nu loopt in verband met
kinderarmoede, want daar zijn sport en het betrekken bij de samenleving, enorm belangrijk en
heel sterke items. Ik denk dat het belangrijk is dat we dit niet uit het oog verliezen. We zijn
immers het engagement aangegaan om de doelstellingen 2020 met betrekking tot armoede te
halen. Voorlopig lijkt dat geen haalbare of minstens een heel moeilijke kaart, maar we
moeten wel alles in het werk stellen om de huidige achteruitgang in die evolutie tegen te
houden en op zijn minst te streven naar een betere situatie voor onze kansarmen tegen 2020
en het liefste zo snel mogelijk. Sport kan daar een belangrijke rol in spelen, dat heb ik ook
kunnen vaststellen in mijn eigen gemeente: het kan als de wil er is, via sport kunnen we heel
veel doen.

Open Vld is altijd voorstander geweest van resultaatsverbintenissen in de sport en voor het
evalueren en bijsturen van proeftuinen, maar we zijn ook voorstander om die
resultaatsverbintenissen niet louter op sportief vlak te bekijken. De sportieve waarde van zo’n
project is misschien beperkt, maar een project kan wel een positieve meerwaarde hebben op
een ander vlak. Dit betekent niet dat ik pleit voor het behouden van de proeftuin sport in
grootsteden, maar ik pleit wel voor het behouden van de ambitie dat dit project in zich had en
voor een eventueel nieuw initiatief.

Daarom heb ik de volgende vragen, minister. Wat gaat u met de twee proeftuinen doen? Hebt
u de ambitie om nieuwe initiatieven te nemen voor gelijkaardige doelstellingen? Hoe zult u
de positief beoordeelde proeftuinen opnemen in het algemeen beleid? Welk budget zal eraan
vasthangen? Worden die projecten in een latere fase nog geëvalueerd?

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.




