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Onderwerp : ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april betreffende 
de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat 
betreft de optimalisatie van de procedures 

Geachte heer, geachte mevrouw, geacht parlementslid,

Namens Grootouders voor het Klimaat schrijven wij u en alle parlementsleden aan uit 
bezorgdheid om het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 dat 
binnenkort ter stemming voorligt. Het decreet wekt veel onrust in de samenleving  en 
wij delen die ongerustheid. Samen met milieu- en natuurverenigingen, juristen, 
academici en burgers vragen wij u met aandrang dit ontwerpdecreet niet ongewijzigd 
goed te keuren. 

We willen hier niet in detail ingaan op de vele juridische artikelen, argumenten en 
rechtspraak, maar het is zonneklaar dat dit ontwerpdecreet - met name in artikel 6 - de 
rechten van de burger om omgevingsvergunningen op goede gronden aan te vechten 
verder beperkt. Nog meer dan voorheen zal een burger zijn of haar persoonlijke belang 
moeten aantonen, nog meer dan voorheen zullen álle inhoudelijke argumenten in het 
begin van procedures bekend moeten zijn, en opnieuw bepaalt dit decreet – ondanks  
een duidelijke uitspraak van het Grondwettelijk Hof in 2019 – dat een burger die geen 
bezwaarschrift indiende tijdens het openbaar onderzoek niet meer in beroep kan gaan 
bij de diverse beroepsinstanties, zoals de Deputatie of de Raad voor Vergunnings-
betwistingen. 

Wij begrijpen dit echt niet. Net nu er – wereldwijd - zoveel bewustwording is rond 
natuur, milieu en klimaat, net nu er een draagvlak groeit om de leefbaarheid van mens 
en omgeving te beschermen, in een tijdsgewricht bovendien waarin bedrijfs- en 
wereldleiders het voortouw nemen in duurzaamheid, geeft de Vlaamse overheid het 
signaal geen tegenspraak te dulden. Terwijl we door de overheid – of het nu over 
covid gaat of over klimaat - steeds meer gewezen worden op het algemeen belang, 
worden we door dit decreet opnieuw beperkt tot het persoonlijke belang. 



We zijn grootouders. We kijken terug op ons leven en vooruit naar dat van onze 
kinderen en kleinkinderen. Zij staan voor de grote uitdaging om het milieu, de natuur, 
de leefbaarheid en al wat kwetsbaar is in deze wereld naar een nieuw evenwicht te 
leiden. Ze willen dat doen samen met de overheid, als partners. Ze willen vertrouwen, 
niet het wantrouwen dat uit enkele cruciale passages van dit ontwerpdecreet spreekt. 
Ze willen evengoed efficiëntere en geen ellenlange procedures, want de bescherming 
van de leefbaarheid en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen duldt geen 
uitstel.

We hopen daarom dat dit ontwerp van decreet, en zeker zijn artikel 6, niet ongewijzigd 
wordt goedgekeurd. We rekenen daarvoor op u, parlementsleden van meerderheid én 
oppositie. In deze belangrijke aangelegenheid kunnen er, daar zijn we van overtuigd, 
bruggen worden gebouwd. We danken u daarvoor.
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