000 zonnepanelen-installaties
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ning (met een rendement van 2% per jaar), dan staat er na 25 jaar
15.956 euro op uw spaarboekje, tenminste als u uw jaarlijkse
intresten op het spaarboekje laat staan. Uw investering van
7.208 euro heeft dus 3,20% rendement per jaar opgebracht.
Yves LAMBRIX

Overdracht van federale
gebouwen sleept aan
BRUSSEL- De Herkenrodekazerne in Hasselt, het oude gouvernementsgebouw en het provinciehuis hadden al in 2001 overgedragen moeten zijn aan de Vlaamse overheid. “Maar
de overdracht vlot niet”, zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld).
Van Biesen heeft van de staatssecretaris voor
de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) een lijst gekregen van federale
gebouwen die al in 2001 hadden moeten
overgedragen zijn aan een ander bestuur.
“Terwijl ze in Vlaanderen bekvechten over
meer autonomie, is de 12 jaar oude staatshervorming - het Lambertmontakkoord - nog
niet volledig afgerond”, zegt Van Biesen. “In
totaal zijn er zo 327.300 m2 gebouwen die
nog moeten overgaan, waarvan 196.093 m2
voor Vlaamse diensten en 131.207 m2 voor
Waalse diensten.”

Erbarmelijk

Voor Limburg staan 26.000 m2 van het provinciehuis aan de Universiteitslaan op de
lijst, 13.000 m2 van de Herkenrodekazerne

in de Maastrichterstraat en nog eens 3.000
m2 van het oude gouvernementsgebouw in
de Lombaardstraat op de lijst. “Het provinciehuis is voor de helft van de provincie zelf”,
legt gedeputeerde Marc Vandeput (CD&V)
uit. “Vlaanderen is voor 15% eigenaar en de
Regie voor 35%. We moeten dus voor alles
afspraken maken. Het is trouwens het laatste
provinciehuis waar de Regie nog een deel
van de kosten betaalde.” In het oude gouvernementsgebouw heeft de Regie een groter
aandeel. Dat gebouw is - toch de zijde die als
gerechtsgebouw werd gebruikt - er niet goed
aan toe. “De Regie geeft alleen maar geld aan
de meest noodzakelijke werken. De staat van
deze gebouwen wordt steeds erbarmelijker”,
vindt Van Biesen. “Toch kost dit de overheid
nog 1,5 miljoen euro per jaar.”
LC
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