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Antwoord van het Instituut voor Natuurbehoud op de Parlementaire Vraag nr. 303 van
19 september 2000 van mevrouw TREES MERCKX-VAN GOEY over een artikel in de
Scheldenieuwsbrief van augustus 2000.
Erika Van den Bergh

In onderstaand document werd de parlementaire vraag nr 303 van Mevrouw TREES MERCKX-VAN
GOEY integraal overgenomen. Het Instituut voor Natuurbehoud kan geenszins een volledig antwoord
op alle vragen formuleren maar beperkt zich tot haar eigen betrokkenheid bij deze materie. Reacties
van het Instituut zijn telkens in cursief weergegeven.

Schelde Informatiecentrum en Nieuwsbrief – Participatie
De Schelde Nieuwsbrief is een Nederlands-Vlaamse kwartaaluitgave van het Schelde
Informatiecentrum waarin de administratie Waterwegen en Zeewezen, de afdeling Natuur en het
Instituut voor Natuurbehoud participeren en waarvan de uitgave mee door het Vlaams Gewest wordt
betaald. In het nummer van augustus 2000 wordt onder de titel “Belgie : regels van elastiek” onder
meer gesteld : “Ministers en burgers dienen niet alleen het Belgisch belang, maar het partij-, regionaal,
lokaal of eigen belang (…) Formele regels zijn er als een flexibel kader waar naar eigen inzicht mee
omgegaan kan worden”. Dit en nog veel meer verschijnt onder het hoofdartikel “Over de rol van
cultuurverschillen in het beheer van de Schelde. Vlaanderen en Nederland : twee druppels water ?”.
1. De vraag kan worden gesteld of het meewerken aan onderzoek naar de rol van cultuurverschillen
in het beheer van de Schelde en het nadien publiceren van sterk vulgariserende artikels gebaseerd op
interviews van acht Vlaamse waterbeheerders, moet worden gerekend tot de kerntaken van de
Vlaamse participanten, die ressorteren onder de bevoegdheid van Vlaamse ministers, waaronder de
minister vice-president.
Het bovenvermeld onderzoek werd uitgevoerd door een Nederlands redactielid, op vraag van het Vlaams
cultuurhuis 'De brakke grond' in Amsterdam en naar aanleiding van de tentoonstelling 'De schelde het verhaal
van een rivier'. Het bovenvermeld artikel is een samenvatting van de toespraak die hierover gehouden werd bij
de opening van de tentoonstelling. De paragraaf waar aanstoot werd aan genomen is, voldoende gerefereerd,
overgenomen uit 'Derk-Jan Epping, 1998. Vreemde buren. Over politiek in Nederland en België. ISBN
9025424902'.

Is de minister op de hoogte van de inhoud van bovenvermeld artikel ?
------------Zo ja, op welke wijze heeft hij hierop eventueel gereageerd ?
------------2. In het colofon van de nieuwsbrief wordt gesteld dat de gepubliceerde meningen “niet het beleid
van de participerende organisaties” weerspiegelen.
Wat is dan de concrete verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest of de Vlaamse participanten
nopens de in de nieuwsbrief gepubliceerde meningen ?
De Vlaamse participerende organisaties zijn vertegenwoordigd door redactieleden die ten persoonlijke titel
artikelen voor de nieuwsbrief leveren en de redactievergaderingen bijwonen. Elk artikel in de nieuwsbrief draagt
dan ook de initialen van de auteur.
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3. Op welke wijze participeert het Vlaams Gewest in het Schelde Informatiecentrum ?
De Vlaamse participatie bestaat sedert juni 1997 (nr 11 van de Scheldenieuwsbrief) uit een inhoudelijke (zie
hoger) en financiële bijdrage aan de Scheldenieuwsbrief.

Welke mensen en middelen stelt het Vlaams Gewest hiervoor ter beschikking ?
Elke Vlaamse participerende organisatie is in de redactieraad voor de Scheldenieuwsbrief vertegenwoordigd
door één redactielid. De redactie van dit tijdschrift vergadert ééns voor het verschijnen van elke nieuwsbrief
(vier maal per jaar). Voor het Instituut voor Natuurbehoud wordt deze taak waargenomen door Erika Van den
Bergh. De participatie van het Instituut voor Natuurbehoud beperkt zich tot deze inhoudelijke bijdrage.
De financiële bijdrage wordt geleverd door AMINAL afdeling Natuur en door AWZ afdeling Zeeschelde. Voor
verdere details verwijzen wij dan ook naar het antwoord van deze participerende organisaties en het protocol
van de overeenkomst die door de betrokken partijen werd afgesloten.

Wat is de (wettelijke) opdracht van dit centrum ?
Het Schelde InformatieCentrum (SIC) werd in 1993 opgericht naar aanleiding van het eerste evaluatierapport
van het Beleidsplan Westerschelde, als ondersteuning van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS). In het
BOWS zitten de bij de Westerschelde betrokken ministeries, gemeenten en waterschappen, de provincie Zeeland
is voorzitter, Vlaanderen is waarnemer.
Belangrijkste taken van het SIC zijn het bijhouden van de voortgang van het Beleidsplan Westerschelde en het
informeren en documenteren over de Schelde en haar stroomgebied. Het heeft een dienstverlenende functie en
vormt een centraal informatiepunt voor de Westerschelde.
Het BOWS vindt het belangrijk dat de aandacht van het SIC verder wordt verschoven van Westerschelde naar
Westerschelde plus Zeeschelde. De toenadering richting Vlaanderen is het duidelijkst in de Schelde Nieuwsbrief
die door het SIC wordt uitgegeven. Er werden Vlamingen in de redactie van de Nieuwsbrief opgenomen en
Vlaanderen levert een financiële bijdrage voor de Nieuwsbrief. Door haar vertegenwoordiging in de redactie
van de Nieuwbrief veruitwendigt het Instituut voor Natuurbehoud, als onderzoeksinstelling, haar kennis over en
haar betrokkenheid bij het Schelde-estuarium.

Welke informatiecentra zijn er nog actief in het kader van grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden waaraan de Vlaamse overheid deelneemt en die mee worden gefinancierd
door belastinggeld van de burgers ?
Wat is eventueel de omvang van deze financiering door het Vlaams Gewest of andere meewerkende
instellingen die onder het toezicht van de Vlaamse Overheid vallen ?
Overlegorganen internationale milieu- en natuurbeleid, die hun werking via nieuwsbrieven en rapporten
kenbaar maken, waarin het Instituut voor Natuurbehoud betrokken is:
Onder de Benelux Economische Unie:
1.

Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide

2.

Grensmaasproject

Voor de organisatiestructuur en –financiering, verwijzen we door naar het secretariaat van de BEU.
Internationale riviercommissies:
1.

Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde

2.

Internationale Commissie ter Bescherming van de Maas

Voor de organisatiestructuur en –financiering verwijzen we door naar de Vlaamse
MilieuMaatschappij.
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Voor de Technische Scheldecommissie
1. Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium (LTV) werkgroep natuurlijkheid.
Voor de organisatiestructuur en –financiering verwijzen we door naar de Technische
Scheldecommissie
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