Samenwerkingsovereenkomst tussen Waterwegen en Zeekanaal NV en de
milieuverenigingen
1. Uitgangspunten
•

samenwerking met de milieuverenigingen is van belang:
o

voor de ecologische functie zijn de milieuverenigingen de belangrijkste
maatschappelijke gesprekspartners

o
•

beschikken over een substantiële kennis en ervaring op het terrein

de milieuverenigingen door hun lokale aanwezigheid en werking actief mee
kunnen helpen aan de realisatie van de missie van W&Z

•

beschikken over een uitgebreid netwerk van lokale vrijwilligers enerzijds
maar ook een groot gewicht hebben in de beslissingscentra

•

milieuverenigingen zijn vragende partij om vanaf het begin op een zo nauw
mogelijke wijze betrokken te worden bij de beleidsvoorbereiding, de
implementatie van projecten op het terrein en bij het beheer van
overstromingsgebieden, groene ruimtes en natuurgebieden

•

beide partijen werken met behoud van en respect voor ieders rol en
verantwoordelijkheid met de vaste wil samen om het integraal waterbeleid in
het Vlaams gewest mee optimaal vorm te geven

2. Inhoud
Regelmatig overleg tussen beide partijen op tweeërlei vlak:
•

op agentschapsniveau: “beleidsoverleg”
o

2 maal/jaar

o

behandeling van minimaal volgende onderwerpen:

o
•



integrale waterbeleid met beleidsitems en specifieke dossiers



stand van zaken van de grote integrale projecten



beleidsitems van W&Z



aandachtspunten vanuit de milieuverenigingen



dossiers waarover onenigheid bestaat binnen territoriale overleg



evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst

verslagen en actiepunten

op niveau van de territoriale afdelingen: “territoriale overleg” (operationeel
overleg)
o

2 maal/jaar of ad hoc op gemotiveerd verzoek van één van de partijen

o

voorzitter: afdelingshoofd of afgevaardigde

o

beide delegaties: maximum 6 leden

o

deskundigen kunnen tot overleg uitgenodigd worden

o

behandeling van minimaal volgende onderwerpen:


plaatselijke dossiers met impact op natuur en milieu, onder
meer de aanbestedingen van werken en diensten
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lokale aandachtspunten



wederzijdse kennis-en ervaringsuitwisseling op het terrein
inclusief aanduiden van contactpersonen of -nummers bij
calamiteiten



evaluatie van concrete samenwerking inzake het beheer van
restgronden:
-

alle communicatie- en openstellingsinitiatieven die
gepland worden op de door de natuurvereniging
beheerde gronden van W&Z en de betrokkenheid van
W&Z hierbij

-

de jaarlijkse evoluties in de door de natuurvereniging
beheerde gebieden van W&Z (stand van zaken
erkenningsdossiers, natuurhistorische data, geplande en
uitgevoerde natuurbeheermaatregelen)

-

de mogelijkheden om bestaande
samenwerkingsverbanden te optimaliseren en te
verduurzamen door de erkenning als natuurreservaat

o

bedoeling van het territoriale overleg:


overlegforum waarin aandachtspunten op het terrein aangekaart
worden en vragen, opmerkingen en verbeteropties gelanceerd
worden.



bespreken van knelpuntdossiers met impact op natuur en
milieu, binnen dit forum, moet rekening houdend met de
noden, wensen en adviezen van beide partijen, er toe leiden dat
in een positief klimaat tot een consensus kan gekomen worden.



Dossiers waarover onenigheid bestaat worden voorgelegd aan
het beleidsoverleg.

o

secretariaat van de vergaderingen:


W&Z ism contactpersoon milieuvereniginen



samenstelling agenda + opmaak verslagen



verslagen worden verzonden naar de leden van het territoriale
overleg, naar de bekkencoördinatoren van de betrokken
bekkens, naar de lokale entiteiten van het Agentschap voor
Natuur en Bos én naar de voorzitter van het beleidsoverleg.



opvolging actiepunten
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