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Inleiding
De mens heeft de natuur nodig voor voedsel, zuurstof, water,
energie en grondstoffen. Natuur en biodiversiteit maken het leven
mogelijk. Ze bieden gezondheid en welzijn en voeden onze economie. Gezonde ecosystemen kunnen ook helpen de effecten van
klimaatverandering aan te pakken. Zonder een diverse natuur en
gezond leefmilieu komt het welzijn van de mens in gedrang. Dit laat
zich nu al sterk voelen.
Natuur- en milieuverenigingen zijn de advocaten van het eerste uur
voor het gezond houden en maken van ecosystemen. Ze hebben
jarenlange ervaring en kennis opgebouwd, kennen hun regio tot in
de puntjes en kunnen de belangen van hun thematiek als de beste
verdedigen.
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw overkoepelt deze verenigingen voor West-Vlaanderen. Ze verzamelt hun vragen, geeft
informatie door, verdedigt belangen en zet dossiers op de agenda
op de verschillende beleidsniveaus. Ze werkt hiervoor samen met
een ruim netwerk, binnen en buiten de sector. Dit, in eerste plaats
voor het algemeen belang. Want niemand wint bij de achteruitgang
van milieu en natuur.
Samen met 84 natuur- en milieuverenigingen, die werken in
West-Vlaanderen en samen meer dan 1000 actieve vrijwilligers en
een 30.000-tal leden vertegenwoordigen, stelden we volgende lijst
van wensen samen voor de volgende beleidscyclus:
Uitdagingen voor
West-Vlaanderen
bestuurscyclus
2019-2025

De uitdagingen voor kustprovincie West-Vlaanderen zijn
gigantisch. De provincie ligt in de frontlinie van de klimaatverandering. Niet alleen de zeespiegelstijging, maar ook
wateroverlast en droogte hebben nu al effect op de leefomgeving van de mens. De effecten op de regionale economie
zoals landbouw, worden steeds meer voelbaar. Ook natuur,
soortenrijkdom en ecosystemen staan in ondernemend en
toeristisch West-Vlaanderen onder hoogspanning. Gelukkig
is West-Vlaanderen ook een Provincie waar pionieren en
hard werken in de genen zit. De Provincie kan deze troeven
inzetten om (terug) een koppositie in te nemen in die
sectoren waar ze het verschil kan maken.
De West-Vlaamse Milieufederatie is dan ook hoopvol dat er
komende jaren verder belangrijke innovatieve paden zullen gekozen
worden richting omslag naar een ecologisch duurzame samenleving.
Dit memorandum wil dan ook inspiratie bieden voor de partijprogramma’s voor de provincieraadsverkiezingen in 2018.
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ElectraWinds centrale O’de
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Dwars door
alles heen:
klimaat en
participatie
Meer dan ooit is alles met
elkaar verweven. We zijn
met steeds meer mensen
en hebben meer dan ooit
gezonde ecosystemen,
die de steunpilaar van al
het andere vormen, nodig.
Meer dan ooit moet
het meest kwetsbare
beschermd worden.
Daarom is het belangrijk
om problemen vanuit alle
invalshoeken te beschouwen, met de nadruk op
de meest prioritaire.
En dat vergt keuzes.

Zwinbosjes
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PARTICIPATIE
Door brede participatie op te zetten, voorafgaand aan beslissingen,
kan men tot verrassende projecten komen. Een goed voorbeeld
hierbij is ‘De Plaatsbepalers’. Hiermee wilde de Provincie de herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan inzetten. Wanneer
men belang hecht aan draagvlak voor beleidsbeslissingen, is voorafgaand overleggen met een evenwichtige mix van maatschappelijke
basisgroepen en rekening houden met de resultaten zelfs onmisbaar.
Ook natuur- en milieuverenigingen, die het algemeen belang vertegenwoordigen, moeten van begin tot einde mee aan tafel zitten.
En dit, volgens hun capaciteit, bij alle dossiers die effect hebben op
natuur en milieu. Door op voorhand de beleidsintenties te bespreken, kunnen deze verenigingen tijdig aanvullingen doen of suggesties
geven vanuit een unieke lokale kennis en specifieke expertise.
Waar deze verenigingen nu al een wezenlijke stem krijgen, worden
dossiers ook gedragen voorbereid. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij
‘de Plaatsbepalers’, maar ook op continue basis binnen verschillende
adviesraden. De inbreng van natuur- en milieuverenigingen zou
echter nog meer benut kunnen worden binnen allerlei regionaal
en provinciaal relevante dossiers en overlegorganen.
Specifieke domeinen waarbij een sturende bijdrage van natuuren milieuverenigingen kan helpen zijn bijvoorbeeld:

Specifieke
domeinen waarbij
een sturende
bijdrage van
natuur- en milieuverenigingen kan
helpen zijn
bijvoorbeeld:

• Klimaatadaptatie (en -mitigatie) met o.a.
provinciaal windplan en klimaatactieplannen
• Gebiedsgerichte werking, Regionale
Landschappen, POM, RESOC’s …
• Duurzame landbouw en (recreatieve)visserij
• Milieugerelateerde gezondheidseffecten
• Vrijwilligersbeleid en NME
• Versterking samenwerking adviesraden en
projectmatige werking
• Sociaalecologische thema’s als circulaire
economie of lokale voedselstrategie
• Maar ook een aantal klassiekers, waar momenteel wel eens wat discussies rond ontstaan, zoals:
toeristisch beleid, natuurbeleid, plattelandsontwikkeling, ruimtelijk beleid, landbouwbeleid,
waterbeleid.
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KLIMAAT
De Provincie heeft al een mooie aanzet tot een sterk klimaatbeleid.
Niet alleen wordt er vooropgezet om tegen 2030 klimaatneutraal
te zijn als organisatie, maar ook om te streven naar een klimaatneutrale en een klimaatbestendige provincie. Natuur en milieu
vormen de basis voor deze streefdoelen. Samen met de Provincie
delen we de zorg i.v.m. het effectief uitvoeren van ambities, het
meten van effecten door monitoring en het hebben van een breed
draagvlak, te starten binnen de eigen diensten. Als Kustprovincie
heeft West-Vlaanderen de opdracht om een innovatieve voorloper
te zijn, zeker op dit vlak.

De West-Vlaamse • Natuur- en milieuverenigingen gelijkwaardig aan
andere maatschappelijke actoren te betrekken
Milieufederatie
bij het inventariseren van problemen, overleggen,
vraagt de Provincie
plannen en uitwerken van de ambities, maar ook
(en de afgeleide
bij het zoeken naar een draagvlak.
instanties) daarom:
• De uitvoering van de klimaatactieplannen te
coördineren. In de klimaatactieplannen moeten
minstens de sectoren bedrijven, bevolking,
natuur en landbouw vervat zitten.
• De regie over de gebiedsgerichte en grens
overschrijdende afstemming van de klimaatactieplannen te voeren.
• Ernaar te streven dat elke gemeente tegen 2021
ook een klimaatadaptatieplan heeft, opgemaakt
in fases van thematische prioriteit (bijv. water in
overstromingsgevoelige of droge gebieden).
• Een proactieve houding aan te nemen in het
zoeken van geschikte locaties voor windenergie,
in samenwerking en gemeenschappelijk overleg
met de verschillende sectoren (zie verder);
• Robuuste en flexibele klimaatmaatregelen te
nemen, horizontaal door alle beleidsdomeinen
van de Provincie.
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Waar de
Provincie
het verschil
kan maken

Bellegembos
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1. West-Vlaamse natuur breekt uit de stolp
Provincie West-Vlaanderen ondertekende in 2010 het biodiversiteitscharter.
Hiermee wilde ze het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen op haar
grondgebied. Intussen maakte de Provincie werk van soortenactieplannen (Vinpooten kamsalamander, eikelmuis, boomkikker en geelgors), de gebiedsgerichte werking
en plantte heel wat bomen in nieuwe en bestaande provinciale domeinen. Ook heeft
ze een strakke aanpak van reuzenberenklauw en worden de gecontroleerde overstromingszones in landbouwgebied, soms gedeeld met de natuur.
Ondanks deze inspanningen, lijkt er toch geen kentering te komen in de achteruitgang van soorten. Zo zijn heel wat typische West-Vlaamse vogelsoorten aan het
flirten met de verdwijning. Er zijn immers drie habitattypes waar meer dan de helft
van de soorten ‘in gevaar’ zijn: dynamische kustgebieden, extensief beheerde graslanden en het agrarische cultuurlandschap. Veel soorten worden dus stilaan afhankelijk
van reservaten en kunstmatige ingrepen in het landschap. Diverse soorten houden
nochtans ook mogelijks schadelijke soorten onder controle. Bepaalde diersoorten,
zoals de bij en de regenworm, zijn ook essentieel voor o.a. de voedselproductie en de
nabijheid van groen levert directe gezondheids-voordelen op voor de mens. Natuur is
ook de basis van onze economie en landbouw en vangt ook heel wat negatieve effecten van menselijke activiteiten op. De Provincie heeft dus een taak om de natuur in
het landschap te bewaren, te herstellen en te verbinden.

Daarom vraagt 1 Bevoegdheden natuur en groen uitdiepen
i.f.v. klimaatverandering
de West-Vlaamse
Milieufederatie de De Provincie doet, binnen haar bevoegdheid van natuur en groen,
Provincie: al heel wat. Ze neemt deze rol serieus en zo is er al heel wat

bereikt. Het verder uitdiepen van deze rol zal de komende jaren
een uitdagende opdracht blijven. Natuur en groen hebben immers
ook een cruciale rol in het adapteren van de gevolgen van klimaatverandering. Zo fungeert groen o.a. als verkoeling bij hitte en spons
voor het ophouden van teveel aan water.

2 Ecosystemen beschermen en versterken
in grote en kleine projecten
Het aansnijden van open of groene ruimte, het vergunnen van
telkens kleine projecten, het veranderen van het reliëf, weghalen van
kleine landschapselementen, … nemen telkens kleine hapjes uit een
ecosysteem dat nu al kwetsbaar is. Het is dan ook belangrijk om
niet alleen met milderende maatregelen het ecosysteem minder te
beschadigen, maar ook de schade door projecten en vergunningen
te vermijden. Bijvoorbeeld bij de opmaak van Provinciale Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen zou behoud en versterken van natuurwaarden
voorop moeten staan. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, moet monitoring van de schade gebeuren en worden gezocht naar mogelijkheden ter versterking van de fundamenten van het ecosysteem.

3 Natuurruimte en- kwaliteit vergroten
in de provinciale domeinen
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De Provincie investeert blijvend in uitbreiden van bestaande en
nieuwe provinciedomeinen met focus op natuurarme regio’s in de

provincie. Om de natuurwaarden in de provinciale domeinen sterker te maken, werkt de Provincie samen met natuurverenigingen
bij het uitwerken van een natuurgericht beheer.

4 Beschermen en versterken van natuurwaarden buiten de provinciale domeinen
Met de gebiedsgerichte werking, de Regionale Landschappen en de
Bosgroepen, heeft de Provincie de troeven in handen om geïntegreerd en regionaal te werken aan het landschap. De Provincie heeft
echter ook heel wat andere mogelijkheden om bestaande natuurwaarden te beschermen. Ook stilte- en donkertegebieden scheppen,
is een mogelijkheid. Maar ook het ontwikkelen van instrumenten,
in overleg met de verschillende overheden, ter versterking van erfgoedlandschappen, zoals de weidse polderlandschappen vormt een
uitdaging voor de komende legislatuur.

5 Natuurverbinding: eilandjes verbinden
De Provincie heeft de decretale taak om natuurverbindingsgebieden
af te bakenen. In praktijk laat men de voortgang echter afhangen van
vrijwilligheid en worden de doelstellingen niet gehaald.
De Provincie moet zich echter haar taak voor ogen blijven houden
en na de vrijwillige samenwerking ook meer dwingende aanpak
vooropstellen. Daarnaast kan ze aankopen van natuur in natuurverbindingsgebieden door lokale natuurverenigingen financieel
ondersteunen. Het doel moet zijn om de druk op te vangen in
een groter geheel van aaneengesloten kwalitatieve natuur.

6 Natuur verweven en inbedden binnen
andere ruimtelijke bestemmingen
Werken met de natuur op bedrijventerreinen, landbouwbedrijven,…
Niet alleen omdat deze sites de oorspronkelijke habitats innemen
van soorten, maar ook omdat natuur broodnodige diensten levert
voor onder andere bestuiving, waterretentie, fijn stof/ geurverspreiding, opvangen van plagen, versterken van de lokale natuur
en gezonder en gelukkiger maken van de werknemers en buren.

7 Blijvend inzetten op mens- en dier-
vriendelijke preventiemiddelen wildschade
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Everzwijnen, exoten, houtduiven,… kunnen schade toebrengen aan
de landbouwgewassen. De Provincie heeft via haar onderzoekscentrum Inagro een belangrijke taak om mens- en diervriendelijke
preventieve initiatieven te promoten. Herstel van de voedselketen
draagt op lange termijn het meest efficiënt bij tot het voorkomen
van wildschade. Dus zorgen dat wilde dieren in hun natuurlijke
habitat voldoende voedsel kunnen vinden. Samenwerkingen tussen
afnemers en telers kunnen deze technieken extra stimuleren en
financieel toegankelijk maken voor de landbouwer. Het is daarenboven ook belangrijk om natuurgebieden en natuurlijke oevers langs
waterlopen en bufferbekkens tijdens het broedseizoen, maar ook
daarbuiten, te vrijwaren van de jacht.Voor heel wat soorten zijn dit
immers de laatste toevluchtsoorden.

2. De blauwe aders van de Provincie
Waterlopen zijn de dragers van het landschap. Ze voeden de natuur en landbouw, verkoelen steden, zijn de snelweg voor dieren en planten en de economische aders van de
toekomst. Maar watertekorten of wateroverlast waarschuwen ook dat klimaatverandering in onze regio grotere gevolgen kan hebben dan initieel gedacht. Werken met het
water is dan ook de enige optie.

Daarom vraagt 1 Coördinatie brongerichte wateractieplannen
de West-Vlaamse Hierbij wordt de watervoorziening voor natuur en landbouw,
Milieufederatie de samen met de rol van waterlopen als natuurverbinding, maar
de overstromingsproblematiek gebiedsgericht bekeken met
Provincie: ook
verschillende overheden, sectoren en publieke/private partners.

De nadruk moet hier liggen op zowel bronmaatregelen als het
behoud van waterbergende capaciteit van graslanden (en tuinen),
het meanderen van beken, het afstemmen van gebruik oppervlaktewater op de noden van landbouw en natuur, het actief tegengaan
van private en publieke verhardingen, het behoud van kleine landschapselementen, ruimtelijke concentratie van bedrijvigheid, het
aanmoedigen van de juiste teelten op hellingen,…
Daar waar gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG – bufferbekkens) worden aangelegd met publieke middelen, dienen de publieke diensten ook zo maximaal mogelijk uitgebouwd te worden.
In eerste instantie worden hiervoor bestaande laaggelegen weiden
te worden gebruikt. Waar dit niet mogelijk blijkt, worden GOG’s
door het aanwenden van natuurtechnische milieumaatregelen en
het integreren van natuurlijke begroeiing en natuurlijk beheer, zo
goed mogelijk aangewend voor het vervullen van taken in kader
van natuur, in eventuele samenloop met landbouwfuncties.

2 Waterlopen openmaken
en laten hermeanderen
De Provincie is beheerder van 3.653km waterlopen van 2de categorie. Dit stelt haar in de mogelijkheid water de tijd en ruimte te
bieden voor infiltratie. Meer infiltratiemogelijkheden zijn cruciaal
om de grondwatertafel aan te vullen en zo uitputting van deze
kostbare bron te voorkomen. Water zorgt voor koelte en voor
leven tijdens drogere seizoenen.Voldoende buffering in de bedding
is daarom ook nodig. Het hermeanderen van waterlopen, met
brede natuurlijke oevers, brengt het water terug in het landschap,
als levensader voor mens en natuur.

3 Groen-blauwe assen realiseren
voor sterke natuur

12

Als grootste waterbeheerder speelt de Provincie een grote rol
in het realiseren van natuurverbinding door de oevers natuurlijk
te houden en gefaseerd te onderhouden. Het behoud van de
aanwezige houtige begroeiing binnen de 5-meterzone is hiervan
een onderdeel. Deze kwetsbare natuur moet dan ook gevrijwaard
worden van maaien en pesticiden (ook door drift). Daarnaast is

het ook van belang voor de waterkwaliteit en de diversiteit van
de bermen dat de verplichte afstanden voor bewerking en het
vrijhouden van doorgang ook door middel van handhaving worden
beschermd. Door de publicatie van de folder ‘Bluuft e bitje van de
beke’, heeft de Provincie immers haar goede wil getoond door de
bestaande regelgeving te herhalen. Nu zijn het nog de ‘cowboys’
die bij de les moeten blijven.

4 Toezichthouders water te voorzien
De Provincie neemt initiatief om gemeenten aan te zetten voldoende toezichthouders te voorzien. Zelf, of door intergemeentelijke samenwerking. Ook voor haar eigen bevoegdheden neemt de
Provincie het initiatief om voldoende toezichthouders te voorzien
en de overtredingen op haar grondgebied. Bij te houden in een
overzicht en publiek beschikbaar (mits respecteren privacy).

5 Evenwicht economie en natuur bewaken
De Provincie bewaakt de evenwichten tussen economie, natuur
en waterbeleid, meer specifiek bijvoorbeeld in kader van de infrastructuurwerken aan de Leie. De 500ha ruimte voor water en
natuur zijn een Europees minimum en berekend op de noden van
de regio. Ze bepleit dit dan ook op de juiste niveaus. Een ander
voorbeeld is de beloofde natuurcompensatie in de haven van Zeebrugge. Ook hier blijven de compensaties maar traag vooruit gaan.
De Provincie kan mee aansturen op een versnelling.

3. Weg van de auto (en het vliegtuig)
West-Vlaanderen kent heel wat ruimtelijke ontwikkelingen die niet optimaal door duurzame vervoersmodi kunnen ontsloten worden. Niet alleen woongebieden, maar ook heel
wat bedrijven(terreinen) en toeristische infrastructuur liggen verspreid. De Provincie
doet heel wat inspanningen om deze gebieden vooralsnog volgens het STOP-principe te
ontsluiten door bv. fietssnelwegen en fietsroutes aan te leggen, te voorzien in wandelnetwerken of herwaardering van trage wegen. Maar in bepaalde gevallen gaat de Provincie
mee in de transportmodi van het verleden. De vele luchthavens (militaire en passagiers)
in West-Vlaanderen leggen niet alleen beslag op ruimte (ook voor windmolens), maar
het promoten en subsidiëren van het toeristisch luchtvervoer (bijv. “Drie steden, één
bestemming”) geeft ook foute beleidssignalen. Omdat de rol van de Provincie in kader
van de duurzame ontsluiting en de bovengemeentelijke afstemming niet te onderschatten valt, is een versterking van deze rol, in afstemming met natuur en milieu, een opgave
voor de volgende jaren.

Daarom vraagt 1 Fietsassen: snelwegen voor mens,
maar ook voor natuur
de West-Vlaamse
Milieufederatie de De Provincie heeft de decretale taak om natuurverbinding te orgaProvincie: niseren. De groene assen vormen hier een heel belangrijke schakel
13

in: ze linken niet alleen dorpen, maar ook natuurlijke kernen met
elkaar en vormen veelal nog de laatste sterkhouders in een verschraald landschap. De Provincie moet daarom ook vasthouden
aan haar initiële intentie om de groene assen zo natuurlijk mogelijk

in te richten. Dit doet ze door verharding enkel in te zetten op
die plaatsen waar echt nodig, maar ook door de natuur maximale
kansen te geven in de bermen.

2 Gedragen trage wegen
De Provincie heeft de afgelopen jaren een actief beleid gevoerd op
het vlak van trage mobiliteit in het algemeen en buurtwegen in het
bijzonder. De Wet op de Buurtwegen legt de beslissingsbevoegdheid
over het wijzigen van de Atlas der Buurtwegen bij de Provincies.
De Provincie streeft er dan ook naar om, in samenspraak met de
lokale besturen, maar zeker ook met de partners in milieu, natuur
en mobiliteit, deze buurtwegen te behouden en zo mogelijk uit
te breiden. Waar een gemeentelijke visie wordt opgesteld, gaat de
Provincie na of alle maatschappelijke actoren voldoende inbreng
hebben gekregen in het opstellen van deze visie. Gemeenten die
geen gedragen visie ontwikkelden, kunnen dan volgens de eigen
logica van de Provincie, ook geen aanpassingen doen aan het trage
wegen netwerk. Trage wegen zijn ook vluchtwegen voor de nog in
het landschap voorkomende dier- en plantensoorten. Ook deze
dimensie moet blijvend bewaakt worden in het beleid.

3 Minder luchthavens in West-Vlaanderen
Met 57% heeft de POM West-Vlaanderen de meeste aandelen van
de luchthaven van Wevelgem-Kortrijk. De luchthaven, die meer
betaalt aan personeel dan ze uit commerciële activiteiten haalt, heeft
niet alleen kosten voor eigen uitbating (jaarverslag 2015). Ook de
maatschappelijke kost, zoals de gezondheid van de omwonenden,
de milieukost, de beperkingen voor het plaatsen van windmolens,
inname van ruimte, … zorgen voor extra kosten, niet in het bedrijfsmodel inbegrepen. Ook het inzetten van goedkope vliegtickets in
andere luchthavens zorgt voor externe kosten, die tegen de klimaatvisie in werken.
Daarnaast heeft de Provincie ook een taak om via haar grondgebonden bevoegdheden de zorg voor de gezondheid van haar inwoners
ter harte te nemen en de kansen voor een duurzame samenleving
optimaal mogelijk te maken. In die zin heeft de Provincie de taak
om de overvloed aan luchthavens op haar grondgebied in vraag te
stellen, ten gunste van haar inwoners én het klimaat.
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Kanaaloevers Moen
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4. Duurzame voeding van hier?
De landbouw vertegenwoordigt een grote economische waarde in West-Vlaanderen.
De Provincie staat niet alleen aan de top van de productie en verwerking van diepvriesgroenten en aardappelen, ze heeft ook een veestapel van 11,5 miljoen kippen,
meer dan 3 miljoen varkens en een bijna een half miljoen runderen. De keerzijde van
deze enorm intensieve productie ligt in de externe kosten, afgewenteld op het leefmilieu, de natuur en potentieel ook de gezondheid van de inwoners. Maar stilaan
komen er ook nieuwe spelers op de markt. CSA-boerderijen, biolandbouw, lokale
voedselnetwerken en andere korte keteninitiatieven, zorgen voor een verkleinde
ecologische voetafdruk en dus ook een grotere winst voor milieu en producent.
De Provincie neemt op vandaag al veel initiatieven om ook deze groep te ondersteunen en wordt hiervoor ook gewaardeerd.

Daarom vraagt 1 Korte keten en agro-ecologie
uit de niche halen
de West-Vlaamse
Milieufederatie de Deze manier van landbouw levert meer op voor boer en milieu,
Provincie: dus ook voor de samenleving. De Provincie helpt de sector verder

te groeien via haar landbouwinstelling Inagro en geeft ze een
duwtje door hun producten aan te bieden op eigen recepties en
bijeenkomsten. Ook kwalitatieve plantaardige alternatieven worden
door de Provincie gestimuleerd en in de verf gezet.

2 Voedselverspilling voorkomen
Via Inagro kan er gekeken worden hoe de link kan gelegd tussen
landbouwschakels waar bruikbaar voedsel verloren gaat en
initiatieven waar dit voedsel nog bruikbaar kan worden ingezet.
Heel wat landbouwers werken bijvoorbeeld exclusief voor bepaalde diepvriesbedrijven.Voldoet de oogst niet aan de eisen van het
bedrijf, wordt deze niet gekocht. Er kan gezocht worden naar alternatieve afnemers zodat de oogst, of het niet aanvaarde gedeelte,
toch niet verloren gaat.

3 Lokale draagkracht als voorwaarde
voor vergunningen
Een gezonde leefomgeving met een minimum aan hinder is een
basisrecht, ook in landelijk gebied. Dit hoeft niet tegensprekelijk te
zijn met een waardig inkomen voor de landbouwer. De Provincie
staat steeds meer voor de moeilijke taak om hier de juiste afweging te maken. Niet alleen voor de vergunningen van Klasse I, maar
ook beroepen tegen de gemeentelijke beslissingen. De cumulatieve
last (op milieu en natuur) in een bepaalde regio, maar ook het
risico voor kwetsbare bevolkingsgroepen en de levenskwaliteit op
het platteland, dienen hiervoor leidraden te zijn.
De overgang naar de permanente omgevingsvergunning gebeurt
in principe automatisch bij het vervallen van de milieuvergunning.
De Provincie heeft hier echter de kans om oude stallen met hoge
emissies aan te pakken zonder schaalvergroting.
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4 Een professionele en onafhankelijke bemiddelaar intensieve landbouw – omwonenden
Dit, omdat de problematieken voor zowel de boer, als de buurtbewoner complex worden en steeds vaker escaleren. Beide
functies worden echter door de overheid vergund en mogen
dan ook niet genegeerd worden.

5 Een handhavingsplan uit te werken voor
haar bevoegdheden op vlak van landbouw
Een transparante aanpak, in samenspraak met de verschillende sectoren, waarbij de Provincie steunt op een team toezichthouders (gemeentelijk, Provinciaal en Vlaams) om het overzicht op de inbreuken op
de milieuwetgeving en de naleving van de vergunningen te garanderen.
Bv. luchtwassers veeteelt

6 Kwaliteit boven kwantiteit: de externe kost
van de intensieve landbouw berekenen en
implementeren in beleid
De Provincie is momenteel mee pleitbezorger van de intensieve
landbouw. Aan de andere kant staat ze in voor steeds meer grondgebonden materies. Er komen echter steeds meer signalen dat de
externe kost van de intensieve landbouw (gezondheid, biodiversiteit, waterkwaliteit,…) groter is dan voorheen aangenomen. Hoog
tijd dat deze kosten in de businessmodellen opgenomen worden.
De Provincie kan slechts met een volledig overzicht van de factoren tot een goed onderbouwd beleid komen.
De Provincie kaart de bezorgdheid voor de volksgezondheid en
de staat van het milieu en de natuur aan bij de hogere overheden
en streeft naar een regionale spreiding en warme sanering van
de veeteelt.
Inzetten op kwalitatieve productie met een eerlijke prijs voor een
duurzaam product, is een beleid dat beter is voor boer, buurt en
beest.
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achterhaven Zeebrugge
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5 Trekpleister zonder wonde
Provincie West-Vlaanderen trekt heel wat toeristen aan. Niet alleen de kust, maar ook
het binnenland wordt steeds meer bezocht. Onze provincie telt maar liefst 4 van de 12
Vlaamse toeristische regio’s. Dit levert mooie kansen op voor werk in eigen streek en
het verzilveren van streekeigen kwaliteiten. Maar het toerisme leidt ook tot ecologische vraagstukken. De stranden, bijvoorbeeld, staan onder hoge toeristische druk: zo
vermindert machinaal ruimen de natuurwaarde en de rol van stranden als natuurlijke
kustverdediging, maar komen er ook steeds meer vaste constructies op de stranden.
Ook kennen heel wat natuurreservaten, maar ook gebieden met natuur, een overdruk
van (fietsende) recreanten (en honden), is er het probleem van zwerfvuil, toeristische
invulling van boerderijen, worden de binnenwateren steeds meer ontsloten,…
De economische sector heeft hier nog steeds de laatste stem, hoewel natuur en landschap,
ook volgens Westtoer, de ruggengraat vormen van het toerisme in West-Vlaanderen.

Daarom vraagt 1 Natuurverenigingen te betrekken bij
het plannen van toeristische ontsluiting
de West-Vlaamse
Milieufederatie de Via haar Provinciaal Toeristische Organisatie (Westtoer) de naProvincie: tuurverenigingen voorafgaand, maar ook tijdens het hele proces,

te betrekken bij het plannen van toeristische routes. Zoals dit had
gekund bij het uittekenen van mountainbikepaden door de duinen.

2 Regisseren van de afbouw van machinale
strandreiniging door de gemeenten
Ze bekijkt met de gemeenten hoe stranden natuurlijk kunnen
beheerd worden en implementeert deze voorwaarden in een vernieuwd PRUP Strand en Dijk. Dit in kader van kustverdediging en
biodiversiteit op het strand.

3 Blijvend inzetten op zwerfvuil, ook de
plastieksoep in waterlopen en ballonnen
Zwerfvuil kan niet alleen dodelijk zijn voor de onoplettende koe,
maar ook voor fauna in het water en in de lucht. De plastieksoep in zee, maar ook in beken en rivieren is een steeds groter
wordend probleem. De Provincie focust terecht op het ruimen
van zwerfafval. Maar ook ballonnen, rietjes, micropartikels,…
zorgen voor heel wat pijnlijke situaties bij dieren in en boven het
water. Ook de mens is uiteindelijk slachtoffer van deze vervuiling.
West-Vlaanderen bouwt verder de zwerfafvalcampagne uit met
het betrokken middenveld, die zich in de eerste plaats richt op de
vervuiler, bijvoorbeeld de wielertoerist, en vraagt het Vlaamse beleid met aandrang maatregelen te nemen voor statiegeld en tegen
vliegend zwerfafval.
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6. De cirkel rond maken
Ook in West-Vlaanderen vindt het circulair economiemodel ingang. Dit is een positieve
stap in de nodige evolutie naar een duurzame en klimaatbestendige samenleving. Delen
wordt het nieuwe hebben. Er wordt stilaan ook anders geproduceerd, geleefd en gewerkt. Bedrijven stemmen steeds meer hun productie en dienstverlening af op de nieuwe
vormen van bezit, met een uitgebreide dienstverlening. Bijvoorbeeld: het aanbieden van
verlichting in plaats van verlichtingsarmaturen. Auto’s en brommers verduurzamen,
maar ook fietsen en toestellen met matige gebruiksintensiteit worden soms al gedeeld
op buurtniveau.Voeding wordt terug meer lokaal, of komt uit eigen (deel)tuin. Repaircafé’s tonen hoe je toestellen kan herstellen om ze langer mee te laten gaan. Maar het
beleid moet volgen: de overheid denkt steeds meer mee over samenhuizen, delen en
verweven van ruimtegebruik door gepaste maatregelen en ondersteuning. Zo versterkt
ook, beetje bij beetje, het sociaal weefsel. Door het invoeren van een levenscyclusanalyse
en het streven naar de beste standaarden op dit vlak, wordt het cradle-to-cradledenken
in de West-Vlaamse economie geïntroduceerd. De Provincie kan hier ook een rol in
spelen door ondersteuning en promotie van het principe achter circulair denken.

Daarom vraagt 1 De werking van kringwinkels verder
ondersteunen en uitbreiden met
de West-Vlaamse
materialenbibliotheken, repairinitiatieven,…
Milieufederatie de
Provincie: Hergebruiken en herstellen van materialen zorgen niet alleen voor
minder afval en een verminderd gebruik van eindige grondstoffen,
ze brengen ook mensen samen, zorgen voor jobs voor mensen in
een moeilijke arbeidssituatie en stimuleren de lokale economie.
Ook private initiatieven spelen hun rol aan de aanbodzijde.

2 Nog meer inzetten op duurzaam bouwen
De Provincie heeft al een goeie werking omtrent duurzaam bouwen. Er zou echter nog meer kunnen ingezet worden op het bouwen met lokale duurzame materialen, zoals strobalen, leem, vlas,
hennep… en dit gecombineerd met een doorgedreven aandacht
voor zuinig energiegebruik en nieuwe ruimtebesparende woonvormen. Ook de energie- en financiële winst, die kan behaald
worden door het gebruik van passieve zonne-energie mag niet
vergeten worden. De Provincie kan dit toepassen als bouwheer,
maar ook promoten naar andere bouwheren. In het verlengde
kan dit ook bij samenwerking met gemeentebesturen en bedrijven. De gunstige levenscyclusanalyse van materialen en gebouwen,
zorgt ook mee voor de invulling van haar eigen klimaatdoelen.

3 Lokale koplopers kringloopeconomie
in de kijker zetten
Goeie voorbeelden zetten aan tot navolging. West-Vlaanderen
kan zoals in tal van andere zaken, ook een koploper worden
op vlak van circulaire economie.

20

4 Instrumenten creëren die bedrijven
dwingen tot het onderling afstemmen
van processen op bedrijventerreinen
Zowel Provincie als intercommunales hebben instrumenten om bij
de (her)inrichting van bedrijventerreinen te zorgen voor een betere
afstemming van de processen. Zo kunnen gezamenlijke transporten,
hergebruik van proceswater, gedeelde parkings, gezamenlijk vervoer,… zorgen voor een sterk verminderde ecologische voetafdruk,
maar ook een verlaagde werkingskost voor de bedrijven. Jammer
genoeg staan vele bedrijven nog hard op hun onafhankelijkheid en
wordt zo niet alleen het milieu, maar ook het bedrijfsleven geschaad.

5 De Provincie geeft stimulansen aan lokale
overheden en verenigingen die lokale
deelinitiatieven opzetten
De Provincie geeft niet alleen een forum tot promotie en uitwisseling
aan gemeenten en organisaties die deelinitiatieven opzetten, ze kan
ook helpen in het faciliteren van deelinitiatieven door het verstrekken
van ruimte en middelen voor het opzetten van dergelijke initiatieven.

7. Provincie: de goede huisvader
Naast eigen beleid, kan de Provincie zich ook positioneren als onderhandelingsbestuur.
Heel wat milieuproblemen moeten immers grensoverschrijdend aangepakt worden, met
voeling van de lokale realiteit. De Provincie handelt als een ‘goede huisvader’: betrekken
van alle actoren in het ‘huis’, belonen waar goed, bestraffen waar kwaad. Steeds met de
gezonde toekomst van het huis voor ogen: zowel voor het binnenklimaat, als de gezondheid van de buren.

Daarom vraagt 1 Jaarlijks natuur- en milieurapport
van haar grondgebied
de West-Vlaamse Milieufedera- Deze werd in het verleden in kader van de Samenwerkingstie de Provincie: overeenkomst opgesteld (Milieubarometer), aan de hand van

het beschikbare cijfermateriaal. Maar, bij het wegvallen van de
Samenwerkingsovereenkomst, viel ook dit overzicht weg.

2 Handhaven voor een betere
natuur- milieukwaliteit
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De meeste bedrijven en burgers houden zich aan de regels, maar zij
die dit niet doen, moeten op het matje geroepen worden. Enkel zo
kunnen inspanningen aangehouden worden. Ook de Provincie heeft
handhavingsbevoegdheden. Niet alleen binnen de provinciale domeinen of de waterlopen. Door het bijhouden van een overzicht op de
verschillende overheden die handhaven, maar ook op de aard en plaats
van de inbreuken, kan de Provincie een goed grondgebonden beleid
voeren. Het publiceren -met respect voor de privacy- van de resultaten is een daad van transparant beleid. Het zorgt voor een verhoogde
betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Zo wordt dan ook sneller duidelijk waar er lacunes zijn die een beleidsoplossing vragen.

3 Effectief koppelen van naleving van
wettelijke voorwaarden aan het
verstrekken van nieuwe vergunningen
Een vergunning baseert zich veelal op een eerder vergunde situatie.
Indien de voorwaarden van een vergunning niet nageleefd worden,
kan de Provincie geen nieuwe vergunning afleveren. Het zou haar
eigen beleid en wettelijk gezag ondergraven. En het nut van de
vergunningsprocedures op de helling zetten.

8. Open ruimte van de toekomst
Onder het credo ‘groeien om te bloeien’ wordt nog steeds veel open ruimte ingenomen
voor bedrijventerreinen (34% extra bedrijvengronden afgelopen 15 jaar). Functiewijzigingen
worden toegelaten en zonevreemde elementen geregulariseerd in kwetsbare zones. Dorpen
zien residentiële woonuitbreidingsgebieden als de manier om hun bevolking en gemeentelijke inkomsten op peil te houden (33% meer ruimte ingenomen door woningen). Aan de kust
is de nieuwbouwintensiteit het dubbele van de Belgische. Nieuwe bedrijventerreinen worden
nog steeds landschapsvernietigend en ruimteverspillend aangelegd. Nog steeds krijgen
bedrijven meestal geen verplichtingen om ruimten te delen, in de hoogte te bouwen of ecologie te voorzien op terreinen die wachten op de verhoopte uitbreiding van het bedrijf. Maar
dit geldt ook voor nieuwe woonuitbreidingsgebieden. Ook hier wordt de ruimte nog steeds
niet voldoende benut en zijn nieuwe kavels niet steeds gelegen in goed ontsloten gebieden.
Ook de Provincie heeft haar rol in het bewaren van open ruimte, niet alleen via de
toepassing van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, maar ook via ruimtelijke uitvoeringsplannen en gebiedsgerichte aanpak. De Provincie neemt het voortouw als neutrale
regisseur van de ruimtelijke ordening, met ecologie, klimaat en welzijn van de bevolking
als leidraad. Nu, want ook West-Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd.

Daarom vraagt 1 Een vernieuwende aanpak voor
ruimtebesparend beleid
de West-Vlaamse
Milieufederatie de Bij het opmaken van nieuwe plannen voor bedrijvigheid en wonen
Provincie: dient steeds uitgegaan te worden van zo weinig mogelijk inname

van nieuwe grond en extra verharding. In elk Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan wordt veelal nieuwe grond ingenomen door verharding.Vele kleintjes maken één groot. De resterende open ruimte moet onverhard blijven en wat verhard is moet deels onthard
worden. Dit moet de belangrijkste leidraad worden bij nieuwe
plannen.Via POM wordt de ruimte voor bedrijvigheid gemonitord,
met prioriteit aan ingebruikname van bestaande bebouwde
terreinen, ook in m³.

2 Hindernissen zuinig ruimtegebruik
opruimen
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Wat er nodig is aan extra ruimte voor wonen en bedrijvigheid kan
gerealiseerd worden op wat er al bestemd is voor deze functies.
Soms moet daar wel buiten gemeentegrenzen en –belangen voor
gekeken worden. Geen nieuwe open ruimte meer innemen is een
dringende noodzaak, maar door bestaande instrumenten en wetgeving is dit vaak financieel niet interessant voor besturen.

De Provincie maakt met de gemeenten een lijst op met de hindernissen voor zuinig ruimtegebruik. Zo kunnen oplossingen gevonden
worden, waarbij zowel open ruimte als gemeente en Provincie bij
winnen. Waar het kan, kan de Provincie ook zelf dergelijke instrumenten creëren. Toch zal de Provincie ook soms gedurfde keuzes
moeten maken in bindende voorschriften van ruimtelijke plannen.

3 Geen schrik van afbraak in het landschap
Paarse sproeten zijn zonevreemde bedrijven die historisch vergund werden. Hetzelfde geldt voor boerderijen die leegstaan en
zonevreemde woningen. Herstel van het open landschap met haar
ecologische en klimaatwaarde zijn prioritaire maatschappelijke
doelen. Maatwerk-PRUP’s voor bedrijven moeten dan ook in eerste plaats rekening houden met de breed-maatschappelijke noden
als open ruimtebehoud, ecologie en klimaat.

4 In ruimtelijke uitvoeringsplannen
een grondige maatschappelijke afweging
te maken
Deze moet in eerste plaats het meest kwetsbare beschermen: de natuur. Handhaving van de voorwaarden in PRUP’s is dan ook een eerste
stap. Daar, waar de slinger te ver de ene kant is opgegaan, moet een
evaluatie en herziening komen. Een voorbeeld: PRUP Strand en Dijk.

5 Een goede inventarisatie en vervolgens
bescherming van waardevolle ecologische
kenmerken in bindende voorschriften
Wanneer bedrijventerreinen of woonzones worden (her)aangelegd
dient dit de bestaande ecologische waarden te integreren.
Eikelmuizen, salamanders, vleermuizen, bijen… dienen te worden
beschermd. De grondige integratie (met een bijna garantie op behoud van de soorten) dient als uitgangspunt te worden beschouwd
bij het invullen van bestemmingen als wonen en werken. Daarvoor
is een goede inventarisatie vooraf aangewezen.

6 Meer tijdelijke natuur op bedrijventerreinen
Wachtgronden, daken en graszones kunnen meerdere functies
hebben en bij voorkeur deze functie die ten dienste komt van de
maatschappij. De POM is de uitgelezen partner om dit te stimuleren.

7 Verdichting in de kernen,
daar waar het kan, versterken
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De Provincie wijst gemeenten daarbij de weg onder andere via
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Nieuwe vrijstaande woningen in
nieuwe verkavelingen zijn niet meer van deze tijd en initiatieven als
samenhuizen, hebben een afspraak met de toekomst. WVI neemt
hier voor West-Vlaanderen een voorlopersrol in, maar het model
kan nog heel wat meer ingang vinden.

9. Het winderige westen: duurzame energie
Provincies krijgen een leidende rol in het uitwerken van een energievisie op hun grondgebied. West-Vlaanderen heeft hier steeds een vooraanstaande rol in willen spelen, ook
recent nog met het ruimtelijk kader voor kleine windturbines. De Vlaamse ambities voor
windenergie lijken echter nog ambitieuzer. Dit kan risico’s inhouden voor de bedachtzame houding die de Provincie momenteel heeft, maar kan ook kansen bieden. Gezien
de Provincies de regie krijgen om een windplan op te stellen voor hun grondgebied,
schept dit ook kansen om een regionaal draagvlak op te bouwen. Participatie leidt tot
appreciatie. Iets wat windenergie kan gebruiken, maar ook opgaat voor andere duurzame energiebronnen.

Daarom vraagt 1 Een breed gedragen provinciaal windplan
de West-Vlaamse De Provincie krijgt binnen het Windplan van de Vlaamse Overheid
Milieufederatie de een belangrijke doelstelling te verwezenlijken op vlak van de
van windturbines. Om de huidige patstelling te doorbreProvincie: inplanting
ken, is het belangrijk om draagvlak te creëren. Hiervoor gaat ze in

eerste instantie in overleg met het ruime betrokken middenveld
om de energielandschappen in de provincie te detecteren. Daarnaast bouwt ze ruimte voor rechtstreekse participatie standaard
in. Ze integreert landschapsfondsen, waarbij de rechtstreekse bewoners, samen met de Regionale Landschappen kunnen beslissen
over de inzet van de middelen voor de creatie van landschapselementen. Uiteraard blijft een afgewogen inplanting en exploitatie van
windmolens noodzakelijk om significante effecten op populaties
van vogels en vleermuizen te vermijden en dienen de VLAREM-regels als plaatsingsvoorwaarde van grote windmolens.
Voor de kleine windturbines hanteert de Provincie haar eigen
afwegingskader, mits toevoegen van een afwegingselement voor
lokale vleermuis- en vogelpopulaties, die mogelijks door het
plaatsen van kleine windturbines bedreigd kunnen worden in
hun voortbestaan.

2 Kiezen voor participatieve energieproductie
De Provincie heeft met haar klimaatplan een actieve rol opgenomen in de ‘energiewende’ waar we nu voor staan. Omdat
deze ‘energiewende’ niet voor elke portefeuille haalbaar is, maar
ook, omdat heel wat openbare- en verenigingslokalen voor een
win-win-situatie kunnen zorgen voor de investeerder en de eigenaar van de daken, steunt de Provincie het oprichten van coöperatieven, het crowdfunden van energieproductie op boerderijen en
openbare gebouwen, maar ook het oprichten van rollende fondsen
voor verduurzamen van het energiegebruik bij maatschappelijk
kwetsbare groepen (isolatie en energieproductie).
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10. Europa
De Provincies zijn een nabije schakel tussen het werkveld van burgers en organisaties
(zoals steden en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en belangenorganisaties) en
het Europese beleidsveld. Dit geldt zowel op het vlak van informatie en educatie, als
voor de gebiedsgerichte toepassing van het Europees regionaal beleid en de verschillende Europese programma’s.
De Provincies zorgen mee voor de eerstelijnsontsluiting van Europese middelen en mogelijkheden in het verlengde van hun intermediaire gebiedsgerichte opdracht. Ze kunnen
ook co-financieringsmiddelen inbrengen om de uitvoering van een gebiedsgerichte beleidsvisie te versterken. Met de verschillende programma’s (zoals Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling, Interreg, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) heeft de Provincie mee een sleutel in handen voor het geïntegreerd aanpakken
van gebiedsgerichte problematieken.
Het standaard inpassen van voorwaarden in kader van klimaat, ruimtebesparing,
levenscyclusanalyse van middelen, verduurzamen van technieken,… dienen dan ook
de grondbeginselen van deze ondersteuning, namelijk, een Europa dat de leefomgeving
van de mens verbetert.

Daarom vraagt 1 De evaluatie van de inzet van
projectmiddelen te onderwerpen
de West-Vlaamse
aan een BBT voor klimaat
Milieufederatie de
Provincie: Middelen voor dorpsverfraaiing, innovatie in de landbouw, trans-

port, onderzoek,… zijn bedoeld om op lange termijn vernieuwing
te brengen in een regio. Door de inzet van de middelen te toetsen
aan de Best Beschikbare Technieken voor het klimaat, kan de
Provincie een nieuwe golf genereren. De Provincie onderwerpt zo,
bijvoorbeeld, de infrastructurele projecten aan een geïntegreerd
onderzoek van de Provinciale Kwaliteitskamer, waar niet enkel de
nadruk ligt op architectuur, maar ook de inzet van herbruikbare
bouwmaterialen (stro, hout, textiel,…) en de laatste technieken
voor natuurlijk isoleren en het inzetten van hernieuwbare energie.

2 Regionale toegankelijkheid van
de middelen verhogen
De natuur- en milieuorganisaties hebben niet steeds de nodige
middelen om in te zetten in een projectfinanciering. Toch zijn
deze organisaties broodnodig om een evenwichtige afweging te
maken van de verschillende doelen van een project. Het ‘groene
middenveld’ kan echter wél als geassocieerde partner zorgen voor
een unieke meerwaarde, waardoor het draagvlak voor het project
zowel inhoudelijk als maatschappelijk een sterke boost zal kennen.
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Bijlage: waarvoor staat de West-Vlaamse Milieufederatie?
De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw is de koepelorganisatie van meer dan 80
natuur- en milieuverenigingen, die werken in West-Vlaanderen.
De aangesloten leden zijn:

Gewestelijke natuuren milieuverenigingen
met provinciale
vertegenwoordiging

Regionale natuur- en
milieuverenigingen

Lokale afdelingen van
gewestelijke natuuren milieuverenigingen
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Bond Beter Leefmilieu (BBL)
Natuurpunt
VELT West-Vlaanderen
JNM West-Vlaanderen
BOS+
Vogelbescherming Vlaanderen
CVN-Natuurpunt West-Vlaanderen
Good Planet West-Vlaanderen
Natuurpunt De Bron (West-Vlaamse heuvels en Westhoek)
Natuurpunt De Torenvalk (Tielt en omstreken)
Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen (arrondissement Kortrijk)
Natuurpunt Brugs Ommeland (Brugge en omstreken)
Natuurpunt Houtland (Houtland)
Natuurwerkgroep De Kerkuil (Westhoek en Westkust)
Lokale natuur- en milieuverenigingen
De Verrekijker (Lichtervelde )
Horizon Educatief (Oostende)
Groen vzw (Brugge)
’t Groot Gedelf (Damme)
Klimaatpodium Brugge
Leefmilieu Roeselare
Natuurwerkgroep De Gavers (Harelbeke)
Marien Ecologisch Centrum (Oostende)
Mobiel (Kortrijk)
Poëziebosnetwerk (Brugge)
Stichting Marguerite Yourcenar (Heuvelland)
VOC Bulskampveld (Beernem)
VOC Oostende
Wiloo (Oostende)
De Witte Pion (Brugge)
Natuurpunt –afdelingen
Natuurpunt W-Vla
Scheldemeersen
Natuurpunt Beernem
Natuurpunt Blankenberge
Natuurpunt Brugge
Natuurpunt Damme
Natuurpunt De Buizerd
Natuurpunt De Haan
Natuurpunt De Ruidenberg
Natuurpunt De Vlasbek
Natuurpunt Gaverstreke
Natuurpunt Gistel-Oudenburg

Natuurpunt Grensleie
Natuurpunt IJzervallei
Natuurpunt Jabbeke
Natuurpunt Knokke-Heist
Natuurpunt Kortrijk
Natuurpunt Krekel Anzegem
Natuurpunt Mandelstreke
Natuurpunt Middenkust
Natuurpunt Oostkamp
Natuurpunt Poperinge/
Vleteren/De Vlonder
Natuurpunt Torhout

Natuurpunt Waregem Zulte
Natuurpunt Westkust
Natuurpunt Westland
Natuurpunt Wevelgem Menen
Natuurpunt Zedelgem
Natuurpunt Zwevegem

Velt - afdelingen
Velt Beernem
Velt Beitem
Velt Blankenberge
Velt Brugge
Velt Diksmuide-Ijzervallei
Velt Harelbeke-Kuurne
Velt Izegem
Velt Jabbeke
Velt Kortrijk-Zwevegem
Velt Ledegem
Velt Oostende
Velt Oostkamp
Velt Oostkust
Velt Roeselare
Velt Staden
Velt Tielt

Velt Torhout-Lichtervelde
Velt Westkust-Veurne
Velt Westland
Velt Wevelgem-Menen
Velt Zedelgem
JNM-afdelingen
JNM Brugge
JNM Kortrijk
JNM Leievallei
JNM Middenkust
JNM Oostkust
JNM Roeselare
JNM Westkust
JNM Westland

Raad van bestuur
Eric Vandorpe (voorzitter), Paul De Graeve (ondervoorzitter), Martine Langen (secretaris), Marcel
Heintjens (penningmeester), Ann Top, Bavo De Clercq, Georges Pollentier, Peter Hantson (leden).

Doelstellingen
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw (WMF) versnelt samen met haar lidverenigingen de omslag
naar een ecologische duurzame samenleving in West-Vlaanderen. Ze richt haar aandacht hierbij prioritair op klimaatadaptatie, bescherming en herstel van de open ruimte, duurzame landbouw en visserij,
milieugerelateerde gezondheidsproblemen en sociale-ecologisch transitiethema’s.
De WMF werkt samen met haar lidverenigingen en doelgroepen aan West-Vlaanderen als voorbeeldregio waar een gezond leefmilieu en ecosystemen drager zijn van een welvarende ecologisch duurzame samenleving. Zodoende komt de West-Vlaamse Milieufederatie op voor algemeen belang van
huidige en toekomstige bewoners van West-Vlaanderen.
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw doet dit door:
•
•

•

•
•

Expertise op te bouwen over actuele beleidsthema’s m.b.t. natuur en leefmilieu in brede zin via
eigen onderzoek en kennis van partners.
De kennis en werking van de West-Vlaamse natuur en milieuverenigingen kwalitatief te verhogen
door vrijwilligers en medewerkers van de lidverenigingen te ondersteunen. Dit gebeurt op zowel
organisatorisch als inhoudelijk vlak in de vorm van een aanbod van actuele informatie, vorming en
kansen tot uitwisseling en netwerking.
Een gecoördineerde stem te geven aan verenigingen, die zich in West-Vlaanderen belangeloos
inzetten voor meer natuur en een beter leefmilieu. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw
bundelt en ondersteunt hun voorstellen, noden en bezorgdheden en neemt ze, wanneer nodig,
mee naar overleg met en advies aan bevoegde beleidsmakers, politieke partijen, overheden en
organisaties.
Het centraal aanspreekpunt te zijn van het West-Vlaamse natuur en leefmilieumiddenveld voor
zowel het provinciebestuur, andere overheden, de gewestelijke natuur- en milieuverenigingen,
andere middenveldorganisaties en de pers.
Bovenlokale beleidsmakers en organisaties te inspireren, adviseren en ondersteunen voor meer
natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen.
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West-Vlaamse Milieufederatie
Beenhouwersstraat 7
8000 Brugge
050/707.107
secretariaat@wmfkoepel.be
www.wmfkoepel.be

