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GNOP gemeentelij k natuurontwikkelingsplan 

GOM gewestelij ke ontwikkelingsmaatschappij  
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Als schepen van leefm ilieu is het  aangenaam  om  een voorwoord te m ogen schr ij ven bij  
het  m ilieubeleidsplan. Mechelen heeft  im m ers, onder im puls van de vor ige schepen en de 
eigen diensten een sterke prestat ie neergezet . Mechelen is alt ij d voort rekker geweest  in 
Vlaanderen op het  v lak van m ilieubeleid.  
 
De sam enwerkingsovereenkom st  m et  de Vlaam se overheid heeft  dit  proces alleen m aar 
versterkt .  Daardoor staan we nu m ee aan de kop in Vlaanderen.  Een prestat ie waar de 
m echelaars terecht  f ier op m ogen zij n. 
 
Om  dit  te realiseren is im m ers de m edewerking van vele m ensen nodig:  overtuigde 
Mechelaars, vr ijw illigers en I gem o – I varem  als technische ondersteuning van de eigen 
diensten. Graag wil ik  langs deze weg al die m edewerkers bedanken. 
 
Maar het  werk is niet  af.  Er is nog heel wat  te doen. Het  kom ende jaar zal zeker in het  
teken staan van het  onderzoeken van een m ogelij ke invoer ing van Diftar. Daarnaast  is er  
ook nog het  duurzaam heidsproject  en alle andere werkterreinen waar we act ief op zijn. 
De dikte van het  beleidsplan geeft  aan dat  we nog niet  vlug zonder werk zullen vallen. 
 
Het  is onze hoop dat  de Mechelaars even const ruct ief als in het  ver leden zullen 
m eewerken aan dit  m ilieubeleid. 
 
 
 
Jowan Lam on 
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Dit  docum ent  bevat  het  m ilieubeleidsplan van de Stad Mechelen van 2005 tot  en m et  
2009 (goedgekeurd door de gem eenteraad op 27 januar i 2005) . Het  m ilieubeleidsplan 
2005-2009 vervangt  het  m ilieubeleidsplan 1999-2003. De loopt ij d van m ilieubeleidsplan 
1999-2003 werd im m ers ver lengd tot  goedkeur ing van het  nieuwe m ilieubeleidsplan 
(beslissing College van 23 septem ber 2003) . 
 
Het  m ilieubeleidsplan volgt  de clustergewij ze opbouw zoals voorgesteld door het  Vlaam se 
Gewest . Het  plan bestaat  uit  t ien hoofdstukken en bevat  een inleiding, inst rum entar ium , 
cluster  vaste stoffen, cluster  integraal waterbeheer, cluster natuur lij ke ent it eiten, cluster 
hinder, cluster m obilit eit , cluster energie, cluster gebiedsger icht  beleid en een laatste 
hoofdstuk over de personele en financiële im plicat ies. 
 
De clusterhoofdstukken volgen hierbij  steeds een gelij ke opbouw. Er wordt  vert rokken 
van de huidige situat ie (beleidskader, knelpunten en opportunit eiten)  om  vervolgens de 
gewenste toestand (doelstellingen)  te beschr ij ven. Deze doelstellingen werden steeds 
getoetst  aan de doelstellingen van hogere overheden. I n een laatste stap worden act ies 
beschreven die ons van de huidige sit uat ie naar de gewenste situat ie brengen. Per act ie 
wordt  steeds een init iat iefnem er aangeduid, een reeks van bet rokkenen en een t im ing. 
 
Zoals beschreven in het  laatste hoofdstuk over de personele en f inanciële im plicat ies is 
het  onm ogelij k om  per act ie een budget  te voorzien. De stad werkt  v ia globale budget ten 
en zal in funct ie van het  m ilieubeleidsplan 2005-2009 en de specifieke noodwendigheden 
jaarlij ks de nodige budget ten voorzien. 
 
Reeds enkele jaren doet  de Vlaam se overheid inspanningen om  m ilieu te gebruiken als 
opstap naar duurzam e ontwikkeling. Milieubeleidsplan 2005-2009 is hier  een voorbeeld 
van. Het  groot  aantal interne en externe bet rokkenen geeft  aan hoezeer m ilieu verweven 
is m et  t hem a’s zoals ruim telij ke ordening, m obiliteit  en ontwikkelingssam enwerking.  
 
Het  verder opent rekken van het  m ilieubeleid naar sociale sectoren zoals sam enleving en 
cult uur vorm t  een volgende stap in dit  proces. Op som m ige plaatsen in dit  plan v indt  u 
hiertoe reeds een aanzet ,  m aar t ot  op heden blij ft  m ilieu steeds het  uit gangspunt .  
 
Milieu is im m ers de opstap naar duurzam e ontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 
����
�
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Mechelen behoort  t ot  de provincie Antwerpen en grenst  aan de provincie Vlaam s-
Brabant . Het  is de grootste stad tussen Antwerpen en Brussel.  De stad is door de eeuwen 
heen steeds een econom isch en st rategisch knooppunt  geweest . De ligging nabij  dr ie  
belangr ij ke water lopen (Zenne, Dij le en Nete) was hiervoor een bepalende factor.  Later 
zijn hier  de spoorweg Brussel-  Antwerpen, het  Kanaal Leuven-Dij le en de E19 als 
belangr ij ke verkeersaders bijgekom en.  

Mechelen heeft  een oppervlakte van 6.450 ha en 76.971 inwoners1 (5de stad in 
Vlaanderen).  De stad is ontstaan uit  de fusie van Heffen, Hom beek, Leest , Mechelen, 
Muizen en Walem . Hierdoor is een lappendeken ontstaan van enerzijds gebieden m et  
zowel een uitgesproken agrar isch, als stedelij k  karakter en anderzijds enkele grote 
indust r iezones en een aantal uit gebreide groengebieden. 

De dichtheid is het  hoogst  in de verschillende wij ken die rondom  het  cent rum  zijn 
ontstaan. Hier wonen ongeveer 60.000 m ensen. I n de deelgem eenten Walem , Heffen, 
Leest  en Hom beek is de woondichtheid heel wat  lager. Sam en m et  Muizen tellen deze 
deelgem eenten ongeveer 15.000 inwoners. 

�����+LVWRULHN�YDQ�KHW�VWHGHOLMN�PLOLHXEHOHLG�
 
Een eerste m ij lpaal inzake het  Mechelse m ilieubeleid was het  project  ‘Studie over het  
leefm ilieu in de stad Mechelen’ dat  werd uitgevoerd in de per iode 1972-1974 door de 
Rij ksuniversit eit  van Gent  in opdracht  van het  stadsbestuur. Deze  m ilieu- inventaris kon 
om wille van de grootschaligheid (zowat  alle sectoren kwam en ruim schoots aan bod)  
alsook om wille van de periode waar in het  werd opgem aakt  als een pionierswerk worden 
beschouwd. 
 
I n 1973 was de stad Mechelen bet rokken bij  de opricht ing van de intergem eentelij ke 
vereniging voor ontwikkeling van het  gewest  Mechelen en om geving ( I GEMO) . Deze 
vereniging heeft  zich in de regio ontplooid als een st reekontwikkelingsintercom m unale, 
act ief op het  v lak van diverse lokale beleidsdom einen:  afvalbeheer, m ilieu-  en 
natuurbeleid, grondbeleid en econom ische expansie.  
 
De stad Mechelen beschikte eerder dan de m eeste andere steden of gem eenten over een 
eigen m ilieudienst .  Deze werd im m ers opger icht  in 1978. Deze dienst  is door de j aren 
heen geëvolueerd tot  een volwaardige adm inist rat ie bestaande uit  verschillende 
personeelsleden2.  
 
I n 1992 werd het  gem eentelij k m ilieuconvenant  1992-1996 ondertekend m et  het  
Vlaam se Gewest . I n uit voer ing hiervan werd een Gem eentelij k Natuurontwikkelingsplan 
(GNOP) opgesteld en werd in sam enwerking m et  het  Provinciaal I nst it uut  voor Hygiëne 
(PI H)  een tweede m ilieu- inventaris uitgewerkt . Het  GNOP werd op 10 septem ber 1997 
door de m inister iële GNOP-beoordelingscom m issie goedgekeurd.  
 
I n 1997 werd ingetekend op de m ilieuconvenant  1997-1999. De basisovereenkom st  werd 
ondertekend alsook de opt ies rond het  gem eentelij k  m ilieubeleidsplan (opt ie 1) , de 
m ilieu- inventar is (opt ie 2) , afval (opt ie 4) ,  kr ingloopcent ra (opt ie 5) ,  uitvoer ing GNOP 
(opt ie 6)  en duurzaam  gem eentelij k beleid (opt ie 7) . 
                                           
1 situat ie op 1/ 01/ 2004 
2 zie hoofdstuk 2 – Instrumentar ium -   Organisat ie 
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Figuur  1:  ruim telij ke situering van de stad  Mechelen 

 

 
Met  de ondertekening van opt ie 1 (m ilieubeleidsplan)  opteerde de stad toen reeds voor 
een planm at ige aanpak van het  m ilieubeleid. I n 1998 werd in sam enwerking m et  het  PI H 
het  eerste m ilieubeleidsplan (1999-2003)  opgesteld. Mechelen behoorde toen tot  de 
eerste gem eenten in Vlaanderen die over een m ilieubeleidsplan beschikten. 

 
1997 betekende niet  alleen de start  van het  m ilieuconvenant  1997-1999, m aar ook van 
het  regionaal afvalprevent ieproj ect . De stad stapte sam en m et  negen andere gem eenten 
uit  de regio in op een grootschalig afvalprevent ieproject  in sam enwerking m et  I GEMO. 
Een pilootproject  in Vlaanderen om  afvalprevent ie op dergelij k intense en grootschalige 
m anier aan te pakken. Met  het  oog op het  verm inderen van de hoeveelheid restafval 
wordt  sindsdien onafgebroken afvalvoorkom ing gest im uleerd v ia het  system at isch 
inzet ten van zowel sociale, j ur idische als f inanciële beleidsinst rum enten3.   

Met  het  ondertekenen van opt ie 7 (duurzaam  gem eentelij k m ilieubeleid)  koos de stad om  
haar m ilieubeleid te kaderen in het  ruim ere concept  van duurzam e ontwikkeling (zie 
verder) .  

Om  verder gestalte t e geven aan een duurzaam  gem eentelij k m ilieubeleid werd in 2000 
het  m ilieuconvenant  2000-2001 ondertekend. Er werd geopteerd om  intens sam en te 
werken m et  I GEMO. I GEMO richt te in 2000 een intergem eentelij k duurzaam heidsteam  op 
om  de gem eenten in de Mechelse regio t e ondersteunen bij  de uitbouw van hun  

duurzaam  m ilieubeleid. De inspanningen die de stad sindsdien heeft  ondernom en, in 
sam enwerking m et  I GEMO en nabur ige gem eenten,  hebben er toe geleid dat  vanuit  de 

                                           
3 zie ook hoofdstuk  3 – Vaste stoffen -  Afvalprevent ie 
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uitgevoerd deels uitgevoerd niet  uitgevoerd

hogere overheid de uitwerking van een lokaal duurzaam  gem eentelij k beleid in de 
Mechelse regio als één van de voort rekkersregio’s in Vlaanderen wordt  beschouwd. 

Deze inspanningen werden verder gezet  door ondertekening van de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 “m ilieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling“ .De Sam enwerkingsovereenkom st  bestaat  uit  een inst rum entarium  en acht  
them at ische clusters (vaste stoffen, water,  natuur lij ke ent iteit en, hinder, m obiliteit , 
energie,  gebiedsger icht  beleid, doelgroepenbeleid) . Afhankelij k van het  am bit ieniveau 
dienen voor elke cluster  een aantal doelstellingen te worden uitgewerkt .  Door 
ondertekening van de Sam enwerkingsovereenkom st  verbindt  het  lokale bestuur er zich 
ertoe om  in ruil voor f inanciële ondersteuning van het  Vlaam se Gewest ,  deze 
verschillende taken uit  te voeren.  
Gesterkt  door de geboekte resultaten in de voorgaande j aren stapte de stad voor het  
m erendeel van de clusters in op niveau 2 en opteerde ze voor een verdere ondersteuning 
en intergem eentelij ke sam enwerking v ia I GEMO. I n 2004 werd de stap gezet  naar niveau 
3 door in sam enwerking m et  I GEMO en een aantal nabur ige gem eenten een 
am bit ieniveau 3 proj ect  uit  t e werken4.   
 
De kracht lij nen van de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 zullen worden verder 
gezet  in de sam enwerkingsovereenkom st  2005-2007. De stad heeft  de intent ie om  in 
2005 in t e tekenen op deze nieuwe sam enwerkingsovereenkom st  m et  het  Vlaam se 
Gewest  en het  niveau van ondertekening m instens te handhaven. De 
sam enwerkingsovereenkom st  zal dus verder een belangr ij ke rol blij ven spelen in het  
stedelij k  m ilieubeleid.    

�����(YDOXDWLH�SODQQLQJVSHULRGH�����������
 
Het  m ilieubeleidsplan 1999-2003 was het  eerste Mechelse m ilieubeleidsplan. Er werd 
geopteerd voor een opdeling die het  m idden hield t ussen de sectorale opdeling van het  
provinciale m ilieubeleidsplan en de them at ische onderverdeling van het  gewestelij ke 
m ilieubeleidsplan. De m ilieuverstor ingen in de m ilieu-ent iteit en (water,  bodem , lucht )  
werden losgekoppeld van de eerder beleidsgebonden m ilieuproblem en zoals afval,  
ruim telij ke ordening en duurzam e ontwikkeling.  De planper iode van het  m ilieubeleidsplan 
1999-2003 werd verlengd tot  31 decem ber 2004. Vanaf 1 j anuar i 2005 wordt  het  
m ilieubeleidsplan 2005-2009 van kracht . 
 
Figuur 2:  procentuele verdeling van het  aantal uit gevoerde, deels uitgevoerde of niet  uit gevoerde act ies uit  de 
planperiode 1999-2003 (cirkeldiagram )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I n totaal werden 111 act ies vooropgesteld over 8 verschillende onderdelen:  
inst rum entar ium , duurzaam heid, ruim telij ke ordening, afval,  biodiversiteit , bodem , 

                                           "
 zie ook hoofdstuk 9 -  Gebiedsgericht  beleid – project  8:  regionaal duurzaamheidsplat form  ter int roduct ie en 

realisat ie van een duurzaamheidskaart  
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atm osfeer, water.  Uit  een evaluat ie5 blij kt  dat  63%  van de act ies werden uitgevoerd, 
14%  werden deels uitgevoerd of zij n in uit voer ing en 23%  werden niet  uitgevoerd. Rond 
77%  van de act ies werd act ief gewerkt . Het  niet  uitvoeren van de over ige 23%  is deels 
te wij ten aan een gewij zigde v isie of aanpak in de loop van de planper iode of het  
ontbreken van ondersteunende init iat ieven vanuit  de hogere overheden. Het  m erendeel 
van deze ‘niet  uitgevoerde act ies’ is gekoppeld aan de them a’s water en atm osfeer 
( lucht , geluid, licht , geur) . 
 
Figuur 3:  procentuele verdeling van het  aantal uit gevoerde, deels uitgevoerde of niet  uit gevoerde act ies uit  de 
planperiode 1999-2003 (staafdiagram)  
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I n het  kader van de beleidsverklaring van het  stadsbestuur 2001-2006 heeft  de stad zich 
vooropgesteld om  in 2010 een historisch woonstad op m ensenm aat  t e zijn,  waar een 
eff iciënte stadsadm inist rat ie, een boeiend en dynam isch econom isch en sociaal-cult ureel 
weefsel en een aant rekkelij k openbaar dom ein borg staan voor een hoge levenskwaliteit .  
Door haar stedelij ke ontwikkeling te stoelen op duurzaam heid, nieuwe hoogwaardige 
projecten,  kwaliteitsverbetering van het  woningbestand en een planm at ige integrat ie van 
de verschillende stedelij ke funct ies wil Mechelen haar leefbaarheid en aant rekkelij kheid 
versterken.  

De m issie van het  departem ent  stedelij k  ontwikkeling luidt  “bij dragen tot  een hoge 
om gevingskwaliteit  en belevingswaarde door de ident it eit  van de stad en de ruim telij ke 
m ogelij kheden opt im aal en duurzaam  te bestem m en, te ontwikkelen en aan te sturen.  
Hierbij  staat  een interdisciplinaire aanpak tussen de verschillende vakgebieden garant  
voor een integrale benader ing en dit  v ia sensibiliseren en part icipat ieve begeleiding van 
de burger” .  

De stad Mechelen st reeft  ernaar om  de kom ende jaren haar m ilieubeleid te versterken, 
waarbij  bij zondere aandacht  wordt  besteed aan:  

• een opt im ale organisat ie van de afdeling m ilieu- en natuurontwikkeling waardoor 
de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd. 

• het  integreren van de leefm ilieudoelstellingen in de andere beleidsdom einen. 

                                           
5 Zie bij lage 1 
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• een planm at ige aanpak en hiertoe de gepaste plannings-  en 
rapporteringsinst rum enten te ontwikkelen.�

• het  t reffen van organisator ische en technische voorzieningen om  inzicht  te 
kr ij gen, het  beheersen en waar m ogelij k verm inderen van de m ilieu- im pact  van 
de bedr ij fsvoer ing ( interne m ilieuzorg)  

• het  ontwikkelen van de gepaste jur idische inst rum enten ( reglem enten, 
verordeningen)  en een doorgedreven vergunningenbeleid.    �

• toezicht  en de handhaving van de m ilieuregelgeving.  
• over leg en part icipat ie van de doelgroepen. 
• het  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen. 
• zo weinig m ogelij k m ilieulast  te veroorzaken door de eigen act iv iteit en en op het  

st im uleren van eenzelfde gedrag bij  de bevolking. 
• een kostenefficiënt  afvalbeleid dat  m axim ale kansen biedt  aan de pr incipes van de 

‘Ladder van Lansink ’ (pr ior iteit  voor afvalprevent ie en hergebruik)  en ‘de vervuiler  
betaalt ’.�

• het  uitbouwen van een stedelij ke waterbeleid dat  is afgestem d op het  
geïntegreerd (bronger icht )  ontwikkelen, beheren en herstellen van de 
watersystem en.  

• een geïntegreerde aanpak van de bescherm ing, het  herstel, de ontwikkeling en 
het  duurzaam  gebruik van natuur, bos, groen en landschap.  �

• een geïntegreerd hinderbeleid waarbij  pr ior it eit  wordt  gegeven aan het  
voorkom en van hinder en de bestaande hinder wordt  t eruggedrongen 

• een m obiliteitsbeleid waarbij  de druk op het  leefm ilieu uitgeoefend door verkeer 
en vervoer wordt  t eruggedrongen 

• een energiebeleid waarbij  de totale uitstoot  van CO2 wordt  teruggedrongen door 
toepassing van energiebesparende m aat regelen en de inzet  van hernieuwbare  
energiebronnen. 

• het  versterken en verbeteren van de m ilieukwaliteit  en ruim telij ke kwaliteit  in 
specifieke gebieden door een gedifferent ieerde aanpak van m ilieuproblem en en 
m aatwerk op niveau van het  gebied. 

� 
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Duurzaam heid loopt  als een rode draad doorheen het  m ilieubeleidsplan. Duurzam e 
ontwikkeling is een relat ief j ong begr ip dat  13 j aar geleden een ruim e verspreiding vond 
door de publicat ie in 1987 van het  rapport  van de Brundt land-com m issie. De 
Brundt landcom m issie of wereldcom m issie voor Milieu en Ontwikkeling werd voorgezeten 
door de Noorse prem ier, Gro Har lem  Brundt land. Die com m issie was door de Verenigde 
Nat ies aan het  werk gezet  om  een antwoord te vinden op een aantal fundam entele 
problem en op wereldschaal, zoals:  vervuiling,  de uitput t ing van natuurlij ke grondstoffen, 
overbevolk ing en hongersnood, arm oede en ongelij kheid. Het  gaat  om  problem en die we 
t radit ioneel aanwij zen als sociaal, econom isch of leefm ilieugebonden. Volgens de 
Brundt land-com m issie m oet  onder duurzam e ontwikkeling worden verstaan een 
ontwikkelingsm odel dat  "voorziet  in de behoeften van de huidige generat ies, zonder de 
m ogelij kheden van toekom st ige generat ies om  in hun behoeften te voorzien in het  
gedrang te brengen."  

�����-XULGLVFK�NDGHU�YDQ�KHW�JHPHHQWHOLMN�PLOLHXEHOHLGVSODQ�
 
Met  het  decreet  van 5 april 1995 houdende algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid 
(DABM)  werd geregeld hoe de doelstellingen en beginselen voor het  m ilieubeleid in 
Vlaanderen naar het  lokale niveau vertaald kunnen worden. Het  DABM vorm t  hierm ee 
het  decretale kader voor de m ilieuplanning in Vlaanderen op de dr ie bestuur lij ke niveaus 
(gewest , provincie, gem eente) . Zo m oet  het  Vlaam se Gewest  een m ilieuj aarprogram m a 
( jaar lij ks) , een m ilieurapport  ( tweejaar lij ks)  en een m ilieubeleidsplan (v ij f j aar lij ks)  
opstellen. Daarnaast  biedt  het  decreet  de gem eenten en provincies de m ogelij kheid om  
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ook zelf  m ilieubeleidsplannen en jaarprogram m a’s op te stellen. I n het  kader van de 
m ilieuconvenants worden lokale overheden aangem oedigd om  dit  ook te doen.  
 
Met  het  Besluit  van de Vlaam se regering van 14 juni 2002 werd de opm aak van een 
gem eentelij k m ilieubeleidsplan verplicht . Het  plan m oet  uit erlij k op 1 m ei 2005 worden 
vastgesteld.  Bovendien werd in het  kader van de Sam enwerkingsovereenkom st  2002-
2004  ‘Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling’ tussen het  Vlaam s Gewest  en de 
lokale besturen gesteld dat  uiter lij k op 31 decem ber 2004 de ontwerpvisie t er adviser ing 
dient  voorgelegd te worden aan het  Vlaam s Gewest . 

�����5DQGYRRUZDDUGHQ�YDQ�GH�JHPHHQWHOLMNH�PLOLHXEHOHLGVSODQQLQJ�
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Het  Europees Milieubeleidsplan MAP 6 werd in 2002 goedgekeurd en biedt  een kader voor 
het  m ilieubeleid van de Europese Unie (EU)  tot  2010. De inhoudelij ke k lem tonen op 
klim aat , biodiversiteit , gezondheid en natuurlij ke hulpbronnen die hier in zij n opgenom en, 
zijn ook geldig voor Vlaanderen en worden bijgevolg overgenom en. Naast  MAP 6 dient  
ook uit voer ing gegeven te worden aan de Europese kaderr icht lij n Water.  
 
)HGHUDDO�QLYHDX�

Opeenvolgende staatshervorm ingen6 hebben er toe geleid dat  de bevoegdheidsverdeling 
inzake leefm ilieu in België verdeeld is tussen het  federaal niveau en de gewesten. 
Stelselm at ig werden m eer en m eer bevoegdheden inzake leefm ilieu toegewezen aan de 
gewesten. De federale overheid blij ft , of exclusief of sam en m et  de Gewesten, bevoegd 
voor onder andere de vaststelling van productnorm en, bescherm ing tegen ioniserende 
st raling, de doorvoer van afvalstoffen, de coördinat ie van het  internat ionaal m ilieubeleid, 
het  m ar ine m ilieu) .  

De federale staat  heeft  een belangr ij ke taak inzake duurzam e ontwikkeling.   
De wet  van 5 m ei 1997 bet reffende de coördinat ie van het  federale beleid inzake 
duurzam e ontwikkeling tekende een kader uit  waarbinnen op het  federale niveau het  
duurzaam  beleid vorm  m oet  kr ij gen. De wet  lag aan de basis voor de opr icht ing van de 
I nterdepartem entale Com m issie Duurzam e Ontwikkeling ( I CDO) 7, een perm anent  over leg 
tussen de verschillende m inister ies en publieke instellingen. De Com m issie kreeg ook de 
opdracht  om  vierjaar lij ks een plan duurzam e ontwikkeling voor t e bereiden. Het  eerste 
federaal plan duurzam e ontwikkeling had bet rekking op de planperiode 2000-2004. I n 
het  voorjaar van 2004 werd het  openbaar onderzoek opgestart  voor het  tweede federaal 
plan (2004-2008) . I n deze plannen werd een keuze gem aakt  uit  t hem a's in verband m et  
duurzam e ontwikkeling waarvoor in België de federale overheid bevoegd is.  De planning 
beklem toont  dat  de econom ische, sociale en ecologische aspecten van problem en op een 
geïntegreerde m anier m oeten worden aangepakt . De volgende beleidsterreinen kom en in 
het  voorontwerpplan aan bod:  

- wijziging van consum pt ie-  en product iepat ronen (m et  aandacht  voor inform at ie, 
opvoeding en sensibilisering van het  publiek, duurzaam  productbeleid en het  
verbruik van de overheidsadm inist rat ies)  

- arm oedebest r ij ding en aanpak van overm at ige schuldenlast  
de band tussen m enselij ke gezondheid en leefm ilieu ( landbouw, biologische diversiteit ,  
energie,  vervoer, k lim aat )  
 

                                           
6 Wet  van 8 augustus 1980, Wet  van 8 augustus 1988, Bijzondere wet  van 16 juli 1993 (Sit -
Michielsakkoorden) , Bijzondere wet  van 13 juli 2001. 
7 Voor  meer informat ie zie www.icdo.fgov.be 
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De m aat regelen en init iat ieven om  de Europese doelstellingen te bereiken werden op 
Vlaam s niveau ingeschreven in het  gewestelij k m ilieubeleidsplan 2003-2007 (GMBP), dat  
door de Vlaam se regering werd vastgesteld op 19 septem ber 2003. Het  Vlaam s 
m ilieubeleidsplan heeft  een them at ische aanpak. Er wordt  een onderscheid gem aakt  
tussen de them a’s ‘verdunning van de ozonlaag’,  ‘verander ing van het  k lim aat  door het  
broeikaseffect ’,  ‘veront reiniging door fotochem ische stoffen’, ‘verzur ing’, ‘verm est ing’, 
‘verspreiding van m ilieugevaarlij ke stoffen’, ‘veront reiniging en aantast ing van de 
bodem ’, ‘veront reiniging door afvalstoffen’,  ‘verstoring van watersystem en’, ‘hinder ’,  
‘versnipper ing’ en ‘ver lies aan biodiversit eit ’.  Voor elk van deze them a’s werden 
doelstellingen op lange en kortere term ij n uitgewerkt . Om  deze doelstellingen te bereiken 
werden voor elk them a ook verschillende m aat regelen uitgewerkt . Daarnaast  kom en er 
verspreid over de verschillende them a’s 40 proj ecten aan bod, die bedoeld zij n als 
hefboom  om  de doelstellingen uit  het  plan te realiseren. I n het  plan wordt  ook aandacht  
besteed aan ‘actoren/ doelgroepen’,  om dat  zij  zowel veroorzakers als oplossers voor 
m ilieuproblem en kunnen zijn. Om dat  som m ige gebieden ext ra aandacht  vergen en een 
beleid vereisen dat  afgestem d is op de lokale sit uat ie is er ook een hoofdstuk 
gebiedsger icht  beleid. De verschillende inst rum enten voor het  m ilieubeleid, internat ionale 
sam enwerking, geïntegreerd overheidsbeleid en de kosten en financier ing kom en ook aan 
bod. I n bij lage 2 van dit  plan worden de links tussen het  gem eentelij k en Vlaam s 
m ilieubeleidsplan weergegeven8.  
 
Naast  de opm aak van m ilieubeleidsplannen kunnen provincies en gem eenten sinds 1992 
vr ijw illige m ilieu-overeenkom sten afsluiten m et  het  Vlaam se Gewest  (m ilieuconvenanten 
of sam enwerkingsovereenkom sten9) .  Met  de Sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 
‘Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling’ st im uleert  het  Vlaam se Gewest  de lokale 
besturen om  een geïntegreerd m ilieubeleid uit  te bouwen dat  uitgaat  van de pr incipes 
van duurzam e ontwikkeling. Via het  k iezen voor één van de dr ie am bit ieniveaus kunnen 
de lokale besturen zelf bepalen hoe ver ze hierbij  w illen gaan. De engagem enten die de 
stad in het  kader van deze overeenkom sten opneem t  bepalen in sterke m ate het  te 
voeren m ilieubeleid. De sam enwerkingsovereenkom st  st reeft  naar een eenvorm ige 
st ructuur t ussen het  m ilieubeleidsplan en de wij ze waarop de stad uit voer ing geeft  aan 
de Sam enwerkingsovereenkom st . 
�
3URYLQFLDDO�QLYHDX�
�
Het  provinciaal m ilieubeleidsplan (PMBP) van de provincie Antwerpen werd goedgekeurd 
op 27 novem ber 2003 en heeft  bet rekking op de per iode 2003-2007. Dit  plan vorm t  een 
verder zet t ing van het  eerste provinciaal m ilieubeleidsplan (1998-2002) . Het  provinciaal 
m ilieubeleidsplan 2003-2007 is opgedeeld in de them a’s ‘ruim te voor water ’,  ‘natuur, 
bos, landschap en groen’,  ‘duurzaam  provinciaal beleid’, ‘m obiliteit ’  en ‘hinder ’.  
Daarnaast  is ook m et  bet rekking tot  gebiedsgericht  beleid, gem eenten en doelgroepen, 
inst rum enten en het  f inanciële luik een hoofdstuk voorzien. De voornaam ste kracht lij nen 
van het  plan kunnen als volgt  sam engevat  worden:  

- ruim te voor water:  de uitwerking van duurzam e m aat regelen bij  de aanpak van 
de overst rom ingsproblem at iek en de realisat ie van een geïntegreerd 
water lopenbeheer;  

- m ee instaan voor de duurzam e instandhouding en bevorder ing van biodiversiteit  
in de provincie;  

- het  gem eentelij ke m ilieu-  en natuurbeleid ondersteunen;  
- als provinciebestuur een toonbeeld van interne m ilieuzorg worden 

I n bij lage 2 van dit  plan worden de links tussen het  gem eentelij k  en provinciaal 
m ilieubeleidsplan weergegeven10.  
                                           
8 zie globaal act ieplan (bij lage 2)  
9 zie ook 1.2. histor iek van het  stedelijk m ilieubeleid 
10 zie globaal act ieplan in bij lage 
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Bovenstaande randvoorwaarden vorm en de belangrij kste voorwaarden voor de 
gem eentelij ke m ilieubeleidsplanning. Niet t em in bestaan er in een aantal aanverwante 
sectoren zoals ruim telij ke ordening, m obilit eit , ontwikkelingssam enwerking,… nog andere 
gem eentelij ke en bovengem eentelij ke plannen en regelgeving die m ee het  gem eentelij ke 
m ilieubeleid bepalen. Voorbeelden hiervan zij n het  ruim telij ke st ructuurplan, het  
m obilit eitsplan,… I ndien relevant  wordt  naar deze plannen verwezen in de desbet reffende 
hoofdstukken (beleidskader/ bestaande toestand). 

�����2SPDDN�YDQ�KHW�JHPHHQWHOLMN�PLOLHXEHOHLGVSODQ�
 
Naast  het  jur idisch kader is de opm aak van het  m ilieubeleidsplan ook een beleidskeuze. 
Het  kaderen van act ies in een ruim ere v isie, doelstelling en t ij dsspanne bevordert  de 
eff iciënt ie en effect iv it eit  van het  m ilieubeleid en de genom en beslissingen en init iat ieven. 
Bovendien stelt  het  de bet rokken diensten beter in staat  om  ook grotere, m eer 
ingr ij pende projecten in te plannen en effect ief te realiseren. 
 
I n het  m ilieubeleidsplan wordt  beschreven ‘wat ’  de stad wil bereiken (doelstellingen) , ‘op 
welke plaatsen’ en ‘hoe’ dit  m oet  gebeuren, m et  aandacht  voor m iddelen, t erm ij nen en 
priorit eiten.   
 
6WUXFWXXU��
 
Het  m ilieubeleidsplan is opgebouwd volgens de r icht lij nen van het  Vlaam s Gewest 11 
( them at isch) . Volgende them a’s (hoofdstukken)  worden achtereenvolgens behandeld:  

• I nst rum entar ium  (hoofdstuk 2)  
• Vaste stoffen (hoofdstuk 3)  
• I ntegraal waterbeheer (hoofdstuk 4)  
• Natuur lij ke ent it eit en (hoofdstuk 5)  
• Hinder (hoofdstuk 6)  
• Mobilit eit  (hoofdstuk 7)  
• Energie (hoofdstuk 8)  

 
Elke hoofdstuk is opgebouwd volgens hetzelfde st ram ien:  

• them a 
• beleidskader 
• bestaande toestand 
• knelpunten en opportuniteit en 
• doelstellingen en act ies 

 
Voor elk van deze m ilieuthem a’s wordt  eerst  een beschrij v ing gegeven van het  t hem a en 
het  beleidskader. Dit  beleidskader om vat  o.a. de regelgeving, de norm en of 
doelstellingen die voorkom en in beleidsplannen van hogere overheden en de 
belangr ij kste gem eentelij ke bevoegdheden. Vervolgens wordt  de actuele of bestaande 
toestand weergegeven. Hierbij  is het  zeker niet  de bedoeling om  een gedetailleerd 
overzicht  t e geven van alle resultaten van de diverse onderzoeken en inventar issen die 
ooit  zij n uitgevoerd. Wel worden de voor dit  plan m eest  signif icante gegevens 
opgenom en. De toetsing van de bestaande toestand aan het  beleidskader wordt  vertaald 
in een opsom m ing van knelpunten en opportuniteit en. De visie van de stad, rekening 
houdend m et  de actuele toestand, knelpunten en opportuniteit en kom t  tenslot te t ot  
uit ing in de doelstellingen. Deze geven de kracht lij nen weer van het  toekom st ige m ilieu-  

                                           
11 r icht lijnen opgenomen in de samenwerkingsovereenkom st  2002-2004 “m ilieu als opstap naar  duurzame 
ontwikkeling”  
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en natuurbeleid. De act ies geven de wij ze aan waarop de doelstellingen zullen worden 
gerealiseerd.  
 
Bij  elke act ie wordt  aangegeven wie de init iat iefnem er of het  aanspreekpunt  is, de 
bet rokken actoren zij n en wanneer de uit voer ing van de act ie voorzien is ( t im ing) . 
Afhankelij k van het  voorwerp van de act ie kan de t im ing verband houden m et  de opstart  
of de realisat ie van de act ie.  
 
Alle doelstellingen en act ies worden gebundeld in een globaal act ieplan (zie bij lage 2) , 
waar in ook de relat ie m et  de beleidsplannen van de hogere overheden is opgenom en, 
evenals het  al dan niet  bindend zijn van de act ies.  
 
Een act ie wordt  als ‘bindend’ aangeduid indien de uit voer ing ervan is opgelegd in het  
kader van:  

• wetgeving van hogere overheden (beleidsplannen, uitvoeringsplannen)  
• verplicht ingen vanuit  de sam enwerkingsovereenkom st  m et  het  Vlaam s Gewest  

Ook als de act ie ext ra aandacht  verdient  in de kom ende planperiode (o.a. voor het  
nast reven van de vooropgestelde doelstellingen)  werd deze als bindend aangeduid. 
De andere act ies worden als ‘indicat ief’ om schreven. Wanneer een act ie als indicat ief 
wordt  aangeduid betekent  dit  niet  dat  de uitvoering ervan vr ij blij vend is.  I n verhouding 
tot  de bindende act ies gaat  het  m eetstal om  een verder zet ten en opvolgen van reeds 
bestaande init iat ieven.  
 
Daarnaast  bevat  het  plan een hoofdstuk ‘gebiedsgericht  beleid’ (hoofdstuk 9) . I n dit  
hoofdstuk is een select ie gem aakt  van gebiedsger ichte init iat ieven of projecten. Deze 
projecten zijn vooral bedoeld als hefboom  om  de doelstellingen uit  het  plan te realiseren.  
 
3URFHGXUH�
 
Het  DABM12 regelt  de procedure voor het  opstellen van het  gem eentelij k 
m ilieubeleidsplan. Tabel 1 geeft  een overzicht  van de belangr ij kste stappen en bij horende 
t im ing die wordt  gehanteerd door de stad. Voor de opm aak van het  plan deed de stad 
beroep op de diensten van de intergem eentelij ke vereniging I GEMO.  

Tabel 1:  stappenplan en t im ing voor de opmaak van het  m ilieubeleidsplan 2005-2009 
�$#%	�� � &'��()� ��
Stapsgewijze opmaak van het  ontwerpplan Septem ber 2004-  Juli 2005 
Goedkeuring van het  ontwerpplan door het  College van 
burgemeester en schepenen 

24 Augustus 2004 

Organiseren van het  openbaar onderzoek 1 September-30 oktober 2005 
Vaststelling van het  m ilieubeleidsplan door het  College van 
burgemeester en schepenen en verwijzing van het  plan naar de 
gemeenteraad voor definit ieve vaststelling 

12 januari 2005 

Definit ieve vaststelling van het  m ilieubeleidsplan door de 
gemeenteraad  

27 januari 2005 

I nformat ie en com m unicat ie inzake het  m ilieubeleidsplan 2005-
2009 

Februari 2005 

 
Bij  de opm aak van het  m ilieubeleidsplan werd veel belang gehecht  aan de bet rokkenheid 
van de verschillende diensten en adviesorganen, dit  om  het  draagvlak te vergroten. Vij f 
them at ische overlegm om enten werden georganiseerd om  de ontwerpteksten te 
bespreken. I n de periode januar i 2004-  april 2004 vonden volgende werkgroepen plaats:  

• werkgroep Vaste Stoffen (15/ 01/ 2004)    
• werkgroep I ntegraal Waterbeheer (05/ 02/ 2004)   
• werkgroep Hinder en Mobilit eit  (26/ 02/ 2004)   
• werkgroep Energie (18/ 03/ 2004)  

                                           
12 Het  decreet  van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake m ilieubeleid (B.S. 3 j uni 1995)   
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• werkgroep Natuur lij ke ent it eiten (08/ 04/ 2003)  
 
De sam enstelling van de werkgroepen was afhankelij k van de diensten bet rokken bij  het  
them a. Naast  de eigen diensten werd ook een afvaardiging van de m ilieuraad en 
belanghebbende verenigingen en personen uitgenodigd. De sam enstelling van de 
werkgroepen werd door een collegebeslissing geform aliseerd. 
 
2SYROJLQJ��
 
Na opm aak van het  m ilieubeleidsplan is opgem aakt  dienen de act ies te worden 
uitgevoerd, opgevolgd en eventueel bij gestuurd. De opvolging van het  m ilieubeleidsplan 
zal in de eerste plaats gebeuren via het  m ilieujaarprogram m a. I n het  
m ilieujaarprogram m a worden de act ies die het  voorbije j aar uitgevoerd werden, 
gerapporteerd en geëvalueerd. Bij  de opm aak, uitvoering en opvolging van het  
m ilieujaarprogram m a worden eveneens alle relevante diensten bet rokken. 
 
Daarnaast  is het  de bedoeling om  de m ilieubarom eter, die opgem aakt  wordt  in het  kader 
van de Sam enwerkingsovereenkom st  ‘Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling’ 
(2002-2004) , als evaluat ie- inst rum ent  voor het  gem eentelij ke m ilieubeleid te gebruiken. 
De stad zal deze m ilieubarom eter ook inzet ten als com m unicat ie- inst rum ent  naar de 
bevolk ing toe. 
 
Figuur 4:  schemat ische voorstelling van de opbouw van het  plan 
 

THEMA

BELEIDSKADER

HUIDIGE TOESTAND

KNELPUNTEN

OPPORTUNITEITEN

ACTIES GEWENSTE TOESTAND

(doelstellingen)
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Het  inst rum entar ium  bevat  bepalingen over de organisat ie van de stedelij ke diensten en 
de organisat ie van inspraak in het  stedelij ke m ilieubeleid.  
 
�����2UJDQLVDWLH��
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  door lopend aandacht  
wordt  besteed aan een opt im ale organisat ie van de afdeling m ilieu-  en 
natuurontwikkeling waardoor de taken naar behoren kunnen worden uitgevoerd.     

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
De m ilieuam btenaar en de m edewerkers van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
vertolken een zeer belangrij ke rol in het  stedelij ke m ilieubeleid.  De opdrachten en 
verantwoordelij kheden van de afdeling best r ij ken diverse dom einen en een veelheid aan 
them a’s. Om  die reden beschikt  de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling over 
deskundig, gespecialiseerd personeel.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
I n navolging van de m ilieuconvenants bepaalt  de Sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 
2004 “m ilieu, als opstap naar duurzam e ontwikkeling”  dat  iedere gem eente m oet  
beschikken over personeel dat  de gem eente ondersteunt  bij  het  gem eentelij k m ilieu- en 
natuurbeleid. Middels allerhande regelgeving worden diverse taken, opdrachten  en 
bevoegdheden door de Vlaam se wetgever specifiek t oevert rouwd aan de m ilieudienst , de 
m ilieuam btenaar en de duurzaam heidsam btenaar.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
De stad beschikt  sedert  1977 over een m ilieudienst .  Tot  1998 was de m ilieudienst  een 
aparte ent it eit .  Vanaf 1998 bestond de m ilieudienst  uit  volgende sect ies:  adm inist rat ie, 
Tivoli, groendienst . I n 2003 werd een nieuwe organisat iest ructuur binnen de stad 
uitgebouwd. De afdeling m ilieu en natuurontwikkeling werd opger icht . Deze afdeling 
om vat  volgende diensten en personeelsleden13:  

• 1 afdelingshoofd 
• m ilieudienst  (1 diensthoofd +  4 m edewerkers) ;  
• dienst  duurzam e ontwikkeling (duurzaam heidscoördinator  +  sam enwerking 

I GEMO);  
• dienst  m ilieu-educat ie (1 diensthoofd +  9 m edewerkers) ;  
• dienst  natuur-  en groenontwikkeling (  1 diensthoofd +  1 m edewerker)  

 
Binnen de afdeling Milieu-  en Natuurontwikkeling zijn 19 personeelsleden werkzaam  
(sit uat ie m ei 2004) . Het  personeelsbehoefteplan van 1997 werd niet  volledig ingevuld. 
Een nieuw personeelsbehoefteplan is in opm aak. 
 
De m ilieudienst  en de dienst  duurzam e ontwikkeling zijn tot  op vandaag de dag de 
belangr ij kste katalysatoren en init iatoren van een duurzaam  gem eentelij k 
leefm ilieubeleid. Op term ijn zullen ook de diensten m ilieu-educat ie en natuur-  en 
groenontwikkeling een grotere rol opnem en.  
 
 
 
 
 

                                           
13 Zie ook figuur 18 -  hoofdstuk 10 ( personele en financiële implicat ie)  



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

 Vaste stoffen – Milieuverantwoord productgebruik  12 

De afdeling vervult  onderm eer volgende kerntaken inzake leefm ilieu:   
 
Tabel 2:  kerntaken van de verschillende diensten van de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling 

Natuur-  en milieueducat ieve act ivit eiten organiseren 
Onderhoudwerken 
Toezicht  
Communicat ie 

Dienst  Milieu-educat ie 

Organisat ie van feesten 
Opstellen beleidsplannen 
Opmaken van beleidsint rum enten 
Uit voeren van het  beleid 
Behandelen van vergunningsaanvragen 
Verst rekken van advies en informat ie ( intern/ extern)  
Afhandelen van aanvragen voor toelagen 
Handhaving en onderzoeken 
Communicat ie 
Klachtenbehandeling 
Afvalprevent ie 
m ilieucompart im enten 
Secretariaat  m ilieuraad 

Milieudienst  

Land-  en tuinbouwbeleid 
Opstellen beleidsplannen 
Opmaak beleidsinst rumenten 
Adviesverlening en informat ie 
Netwerking ( intern/ extern)  
Communicat ie 

Dienst  duurzame ontwikkeling 

Afhandelen aanvragen voor t oelagen 
Opstellen beleidsplannen 
Opstellen beleidsinst rumenten 
Kapvergunningen 
Uit voeren van het  beleid inzake 
vergunningsaanvragen, onderhoud en ontwerp 
openbaar groen 

Dienst  natuur-  en groenontwikkeling 

Opbouwen van knowhow 

 
Het  m ilieubeleid heeft  heel wat  raakvlakken m et  andere bevoegdheidsdom einen. 
Hierdoor kom en verschillende taken terecht  bij  de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling 
die echter niet  behoren tot  de kerntaken.  
 
I n het  stedelij k organogram  sit ueert  de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling zich 
binnen het  departem ent  stedelij ke ontwikkeling.  

 

Figuur 5:  organogram van het  departement  stedelij ke ontwikkeling 

Dienst  pr oj ectwerking st adsontwikkeling Stafdienst  st edelij ke ontwikkeling

Dienst  locale econom ie

Dienst  bovenlokale econom ie

Dienst  grond-  en pandenbeleid

Afdeling econom ische ontwikkeling

Dienst  planning en m obilit eit

Dienst  monum entenzorg

Bouwdienst

Dienst  wonen

Afdeling ruim telij ke ontwikkeling

Dienst  duurzam e ontwikkeling

Milieudienst

Dienst  m ilieu-educat ie

Dienst  natuur -  en gr oenontwikkeling

Afdeling m ilieu en natuur ontwikkeling

DEPARTEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELING
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Voor de uit voer ing van bepaalde opdrachten wordt  beroep gedaan op de diensten van:   

• de intergem eentelij ke vereniging voor ontwikkeling van het  gewest  Mechelen en 
om geving ( I GEMO) ;   

• het  provinciaal inst ituut  voor hygiëne (PI H) ;  
• m ilieu-  en adviesbureaus. 

  
Bij  deze organisat ies kunnen de diensten tevens terecht  voor advies en bij stand.  
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 “m ilieu, als opstap naar 
duurzam e ontwikkeling”  m aakt  de stad in grote m ate gebruik van de diensten van de 
intergem eentelij ke vereniging I GEMO. Voor de invulling van een tweede 
“duurzaam heidsm edewerker”  doet  de stad een beroep op de duurzaam heidscel van 
I GEMO. Deze intergem eentelij ke cel ondersteunt  de stad bij  de uitvoer ing van haar 
engagem enten jegens het  Vlaam se Gewest .   
Onderstaande tabel geeft  een overzicht  van de am bit ieniveaus die de stad ondertekende 
in het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st . 

 

Tabel 3:  ondertekeningsniveaus van de stad in het  kader van de samenwerkingsovereenkom st  2002-2004 * ��+�,-	.��� /�0�01/�2�/�0�013 /�0�054
I nst rumentarium  Niveau 2 Niveau 2 
Vaste stoffen Niveau 2 Niveau 2 
Water Niveau 2 Niveau 2 
Natuurlij ke ent it eiten Niveau 2 Niveau 2 
Hinder Niveau 2 Niveau 2 
Mobilit eit  Niveau 2 Niveau 2 
Burgers en Doelgroepen Niveau 1 Niveau 2 

 
De stad ondertekende bij kom end de opt ionele bepalingen bij  de cluster hinder:  

- opruim en van k leine part ij en achtergelaten gevaarlij ke afvalstoffen;  
- bodem veront reiniging. 

 
I n 2004 werd ook ingetekend op het  regionaal am bit ieniveau 3 proj ect  “regionaal 
duurzaam heidsplat form  ter int roduct ie en realisat ie van een duurzaam heidskaart ”  14.  
Met  bet rekking tot  afvalbeheer part icipeert  de gem eente aan de intergem eentelij ke 
vereniging voor duurzaam  afvalbeheer regio Mechelen ( I VAREM).  
 
De bevoegde schepen inzake leefm ilieu is ook bevoegd voor de beleidsdom einen 
ruim telij ke ordening, stadsvernieuwing, j ur idische zaken, welzij n en gezondheid, 
ontwikkelingssam enwerking, gelij ke kansenbeleid en prevent ie. 
 
De m ilieudienst  en de dienst  duurzam e ontwikkeling zijn gehuisvest  in een lokaal dat  
voldoende ruim te biedt  voor het  personeel.  Er is een loket  aanwezig dat  gem akkelij k 
toegankelij k  is voor de inwoners van de stad.   
 
De uit rust ing van de m ilieudienst  is afdoende. Alle personeelsleden beschikken over een 
eigen bureau-  en opbergruim te. De vereiste inform at icavoorzieningen (pc’s, printers, 
int ranet , internet )  zij n aanwezig. De diensten beschikken over of hebben toegang tot  
voldoende docum entat ie om  de taken naar behoren uit  te voeren. De dienst  beschikt  
over eigen staalnam eapparatuur voor beperkte wateranalyses en geluidsm et ingen.  
 
De dienst  beschikt  over diverse databanken. De volgende databanken worden door de 
m ilieudienst  beheerd of gebruikt :  
                                           
14 zie hoofdstuk gebiedsgericht  beleid voor meer informat ie over dit  project . 
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• de m ilieuvergunningendatabank  
• een m ilieuklachten- , regist rat ie-  en opvolgingssysteem  (MKROS) 
• een ruim telij ke inform at ie databank (RI  loket , GI S)   
• een register van veront reinigde gronden 
• een register van potent ieel veront reinigde gronden 
• natuurvergunningendatabank 

 
Bij  de het  gebruik en de uitbouw van databanken voorziet  de stad m axim ale uitwisseling 
m et  de gewestelij ke databanken. 
 
De m ilieudienst  heeft  t oegang tot  geografische inform at ie v ia de ruim telij ke 
inform at iedatabank (RI  loket ) .  Er kan ook steeds beroep worden gedaan op de GI S-cel 
van de stad voor GI S funct ionaliteit en.   
 

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
��
Knelpunten:   

• de om vang en de com plexiteit  van de taken die worden toegewezen aan de 
m ilieudienst  nem en steeds toe en zij n niet  alt ij d in verhouding tot  de beschikbare 
personele m iddelen. 

• het  personeelsbehoefteplan werd niet  volledig ingevuld. 
• de hogere overheid delegeert  steeds m eer t aken naar de stad zonder overleg. 
• de hogere overheden ontwikkelen steeds nieuwe proj ecten zonder rekening te 

houden m et  de im pact  ervan op de werking van de stedelij ke diensten.  
• het  dom ein “ leefm ilieu” is m oeilij k  af t e bakenen waardoor opdrachten worden 

opgelegd die niet  tot  de kerntaken behoren. 
• het  verzorgen van de loketwerking voor de bevolk ing is zeer arbeidsintensief. 
• de com m unicat ie m et  de andere overheidsdiensten loopt  niet  alt ij d even v lot .  
• versnippering van bevoegdheden op federaal, gewestelij k en provinciaal v lak. 

 
Opportuniteit en:   

• de m ilieudienst  beschikt  over gem ot iveerd en gekwalif iceerd personeel.   
• vier  personen beschikken over een Vlarem -bekwaam heidsbewij s.  
• de m ilieudienst  beschikt  over de gepaste infrast ructuur.  

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  het  uit bouwen van een afdeling m ilieu- en natuurontwikkeling m et  
gekwalif iceerd en gem ot iveerd personeel,  dat  de veelheid aan taken en opdrachten op 
een kwaliteitsvolle wij ze kan uitvoeren. 
 

Act ie I _1:  voorzien in voortdurende opleiding en bij scholing van het  personeel van 
de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling.  
I nit iat iefnem er:  afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Bet rokkenen:  personeelsleden van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling, 
externe opleiders 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Act ie I _2:  verder zet ten en versterken van het  overleg m et  de schepen, bevoegd 
voor leefm ilieu. 
I nit iat iefnem er:  afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Bet rokkenen:  schepen van leefm ilieu 
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Act ie I _3:  waken over het  feit  dat  de toegewezen taken aan de afdeling m ilieu-  en 
natuurontwikkeling in overeenstem m ing zij n m et  de vooropgestelde kerntaken. 
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I nit iat iefnem er:  afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Bet rokkenen:  personeelsleden van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Tim ing: door lopend aandachtspunt  
 
Act ie I _4:  invullen van het  personeelsbestand conform  het  personeelsbehoefteplan 
van de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling 
I nit iat iefnem er:  afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Bet rokkenen:  personeelsleden van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling: het  voorzien in een geschikte adm inist rat ieve en technische om kader ing van 
de m ilieudienst  opdat  in opt im ale om standigheden gewerkt  kan worden.   

 
Act ie I _5:  het  verder uit bouwen van de m ilieudatabanken. 
I nit iat iefnem er:  afdeling m ilieu- en natuurontwikkeling 
Bet rokkenen:  GI S-cel, dienst  inform at ica, Provincie, Vlaam s Gewest , externe 
adviesbureaus 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _6:  opm aak van een jaar lij kse planning m et  pr ior itaire taken voor de afdeling 
m ilieu-  en natuurontwikkeling (gekoppeld aan de begrot ing)  
I nit iat iefnem er:  afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Bet rokkenen:  personeelsleden van de afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005  

 
�
�����,QWHJUDWLH��
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  bij zondere aandacht  
wordt  besteed aan het  integreren van de leefm ilieudoelstellingen in de andere 
beleidsdom einen. 

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
�
Milieubeleid is geen zaak m eer van de m ilieudienst  alleen,  m aar is geïntegreerd in 
nagenoeg alle diensten. Duurzaam heid, zorg voor de leefom geving en aandacht  voor 
m ilieu en natuur zijn essent iële waarden voor iedere dienst  en elk personeelslid. De 
m ilieuam btenaar, de duurzaam heidsam btenaar en de m edewerkers van de m ilieudienst  
fungeren steeds m eer als gangm akers van het  gem eentelij k m ilieubeleid.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
De sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 (m ilieu, als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling)  bepaalt  dat  de gem eente m oet  werken aan een geïntegreerd duurzaam  
lokaal m ilieubeleid. Als inst rum ent  int roduceert  de Sam enwerkingsovereenkom st  het  
“am btelij k over leg”;  een dienstoverschr ijdend over leg m et  tot  doel m ilieu te integreren 
als aandachtspunt  voor alle diensten en personeelsleden van de stad. 
 
I n funct ie van de gem eentelij ke m anagem entst ructuur wordt  voorzien in 
over legm om enten binnen de diensten of tussen de diensten onder ling. 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG 
 
Binnen het  departem ent  stedelij ke ontwikkeling wordt  wekelij ks vergaderd m et  de 
afgevaardigden van de verschillende afdelingen en diensten binnen het  departem ent . Er 
is ook regelm at ig over leg tussen de departem enten (m anagem ent team )  
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I n funct ie van de uitvoering van opt ie 7 van het  m ilieuconvenant  2000 – 2001 werd de 
stuurgroep “duurzaam  gem eentelij k beleid” geïnt roduceerd in de stad. Dit  am btelij k  
over legorgaan “avant  la let t re” bundelde verantwoordelij ken en geïnteresseerden van 
nagenoeg alle diensten m et  het  oog op het  reduceren van het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen, het  rat ioneel gebruik van energie, afvalprevent ie, het  gebruik van 
secundaire grondstoffen en het  zuinig verbruik van water.  
 
Met  de sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 (m ilieu, als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling)  werd het  “am btelij k over legorgaan” geform aliseerd als een orgaan m et  de 
volgende doelstellingen:   

• coördinat ie opm aak en uitvoering van het  m ilieubeleidsplan en het  
m ilieujaarprogram m a;   

• m axim ale afstem m ing tussen het  m ilieubeleid en de andere beleidsprocessen 
( ruim telij ke ordening, m obilit eit , volksgezondheid,…) ;  

• com m unicat ie om t rent  het  lokale m ilieu-  en natuurbeleid, zowel naar de eigen 
gem eentelij ke diensten als naar de bevolk ing en specifieke doelgroepen. 

  
Het  am btelij k overlegorgaan bestaat  uit  departem entshoofden, afdelingshoofden en 
diensthoofden van verschillende  departem enten en diensten. Aanvullend werden 
them at ische werkgroepen opger icht . De sam enstelling van deze werkgroepen is 
afhankelij k van het  them a. De stad telt  de volgende them at ische werkgroepen:   

• werkgroep “duurzaam  bouwen”;  
• werkgroep “integraal waterbeheer”;  
• werkgroep “interne m ilieuzorg” . 
• werkgroep “reduct ieplan best r ij dingsm iddelen”. 

 

 
Tenslot te worden m et  het  oog op de uit voer ing van concrete proj ecten en/ of opdrachten 
werkgroepen opger icht .  Deze werkgroepen beogen de voorbereiding, coördinat ie en 
opvolging van een concreet  project  of een specifieke opdracht . Op dit  ogenblik  zij n de 
volgende adhoc-werkgroepen act ief in de stad:    

• werkgroep “diftar” ;  
• werkgroep “herbruikbare bekers”;  
• werkgroep “energiezorg”. 

 
Ook beleidsm at ig is het  m ilieu-  en natuurbeleid een belangr ij k aandachtspunt . Enkele 
voorbeelden:  

• de bevoegdheden inzake ruim telij ke ordening, leefm ilieu en welzij n zij n 
ondergebracht  in één kabinet ;  

• opr icht ing van een nieuwe dienst  duurzam e ontwikkeling;  

Figuur  6:  schemat ische voorstelling van de t hemat ische werkgroepen 

WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER
water + natuurlijke entiteiten +

burgers en doelgroepen

WERKGROEP INTERNE MILIEUZORG
vaste stoffen + hinder + mobiliteit +

burgers en doelgroepen

WERKGROEP BESTRIJDINGSMIDDELEN
decreet bestrijdingsmiddelen +

grondstoffen + burgers en doelgroepen

WERKGROEP DUURZAAM BOUWEN
energie + water +

grondstoffen (materialen) +
burgers en doelgroepen

AMBTELIJK OVERLEG
Algemene coördinatie
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• stedelij ke beleidsverklar ing 2001-2006;  
• ondertekening van verschillende (m ilieu)overeenkom sten.  

  
Door de verhoogde bet rokkenheid van andere diensten worden stapsgewij s m eer 
m ilieudoelstellingen overgenom en in de plannen, init iat ieven en act ies van andere 
beleidsdom einen. Uiteraard is er ook een tendens in de wetgeving dat  alle 
beleidsdom einen m eer en m eer geconfronteerd worden m et  m ilieuregelgeving.   

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:   

• ingevolge onwetendheid is de realisat ie van de m ilieudoelstellingen bij  som m ige 
diensten ontoereikend.  

• toetsing aan m ilieudoelstellingen bij  nieuwe plannen, v isies, projecten gebeurt  
niet  alt ij d.  

 
Opportuniteit en:   

• het  georganiseerd dienstoverschr ijdend over leg.  
• groeiende bet rokkenheid van verschillende diensten bij  de leefm ilieuproblem at iek 
• m eer integrat ie v ia de m ilieuwetgeving 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  het  integreren van de m ilieudoelstellingen in andere beleidsdom einen.   
 

Act ie I _7:  de diensten van de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling van in de 
beginfase bet rekken bij  de voorbereiding en planning van m ilieugerelateerde 
init iat ieven door andere diensten.  
I nit iat iefnem er:  departem ent  stedelij ke ontwikkeling, departem ent  stedelij ke 
infrast ructuur 
Bet rokkenen:  afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt   

 
Act ie I _8:  aanm oedigen van de diensten om  act ief te part iciperen aan de 
dienstoverschr ij dende werkgroepen inzake leefm ilieu (am btelij k  over leg, 
them at ische werkgroepen,…) . 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  diensten aangeduid als lid van de werkgroep(en)  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _9:  ontwikkelen van inst rum enten voor de andere diensten om  rekening te 
houden m et  m ilieu en duurzaam heid.   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  bewerkstelligen dat  duurzaam heid,  zorg voor de leefom geving en aandacht  
voor m ilieu en natuur beschouwd worden als essent iële waarden die gem eengoed zij n 
voor iedere dienst  en elk personeelslid. 
 

Act ie I _10:  sensibiliseren van het  personeel inzake het  stedelij ke duurzaam  
m ilieubeleid en hun inbreng hierbij .   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , vorm ingsdienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �
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�����%HOHLGVLQVWUXPHQWHQ�
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  door lopend aandacht  
wordt  besteed aan een planm at ige aanpak en ontwikkelt  hiertoe de gepaste plannings-  
en rapporter ingsinst rum enten.  

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Om  vorm  te geven aan het  stedelij k m ilieu-  en natuurbeleid is het  aangewezen om  op 
een planm at ige wij ze uitvoer ing te geven aan concrete act ies en init iat ieven. Opvolging, 
terugkoppeling en evaluat ie zij n noodzakelij ke stappen om  een kwaliteit svol en duurzaam  
m ilieu-  en natuurbeleid te voeren. Hiertoe beschikt  de stad over een aantal plannings- , 
rapporterings-  en evaluat ie- inst rum enten.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
I ngevolge de init iële tekst  van het  decreet  van 5 apr il 1995 houdende algem ene 
bepalingen inzake m ilieubeleid kon de gem eente de volgende planningsdocum enten 
opm aken:   

• een gem eentelij k  m ilieujaarprogram m a ( jaar lij ks) .  
• een gem eentelij k  m ilieubeleidsplan (v ij fj aarlij ks) .  

 
Via convenants en sam enwerkingsovereenkom sten werd door het  Vlaam se Gewest  
aangestuurd op de jaar lij kse opm aak van een m ilieujaarprogram m a (MJP) . I n de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 werd het  MJP als een verplicht  plannings-  en 
rapporteringsinst rum ent  naar voor geschoven. Met  de ondertekening van deze 
Sam enwerkingsovereenkom st  engageerde de stad zich tevens tot  de opm aak van een 
m ilieubeleidsplan en de realisat ie van een m ilieubarom eter.  
 
Door het  Besluit  van de Vlaam se Reger ing van 14 juni 2002 is de gem eente verplicht  een 
m ilieubeleidsplan op te m aken. Het  1ste ‘verplichte’ beleidsplan m oet  uiter lij k op 1 m ei 
2005 vastgesteld zij n.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
Het  College van Burgem eester en Schepenen stelt  j aar lij ks het  gem eentelij k  
m ilieujaarprogram m a vast .  Dit  beleidsdocum ent  wordt  opgem aakt  door de m ilieudienst . 
De gem eenteraad wordt  hiervan in kennis gesteld naar aanleiding van de j aar lij kse 
begrot ingsbesprekingen. Het  m ilieujaarprogram m a om vat  ten m inste:  

• een verslag van uit voer ing van de geldende m ilieubeleidsplannen van alle 
overheden;  

• een opgave van de t ij dens het  kom ende jaar t e verr ichten act iv it eit en en te 
nem en m aat regelen;  

• een overzicht  van de geraam de inkom sten en uitgaven voor de uitvoering van het  
m ilieu-  en natuurbeleid.  

 
De stad heeft  reeds op eigen init iat ief een m ilieubeleidsplan opgem aakt . Dit  beleidsplan 
had bet rekking op de periode 1999-2003 en werd opgem aakt  in sam enwerking m et  het  
PI H. I n het  m ilieubeleidsplan wordt  bij zondere aandacht  geschonken aan 
visieontwikkeling, het  form uleren van st rategische en operat ionele doelstellingen, het  
creëren van een beleidskader, het  plannen van concrete en haalbare m aat regelen en 
init iat ieven (act iepunten) . 
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Met  het  oog op een goede uit voer ing van de act ies in het  m ilieujaarprogram m a m aakt  de 
stad halfj aarlij ks, als intern werkdocum ent , een beknopte tussent ij dse stand van zaken 
op. Dit  laat  de stad toe desgevallend bij  t e sturen in de uitvoer ing van som m ige act ies 
van het  MJP. Dit  is belangr ij k gelet  op het  feit  dat  het  m ilieujaarprogram m a door de 
hogere overheid wordt  geëvalueerd op de engagem enten opgenom en in de 
sam enwerkingsovereenkom st .   
 
Om  de status van het  gem eentelij k m ilieubeleid te evalueren, heeft  de dienst  duurzam e 
ontwikkeling de eerste stappen gezet  naar de opm aak van een m ilieubarom eter. Deze 
barom eter bestaat  uit  een set  van om gevingsindicatoren die toelaten om  diverse 
aspecten van het  m ilieu-  en natuurbeheer in de gem eente te beoordelen. Een eerste 
select ie van indicatoren werd doorgevoerd op basis van relevant ie voor de stad, de 
m ogelij ke kwant if iceerbaarheid en de beschikbaarheid van de gegevens (22 indicatoren) . 
Deze ontwerpindicatoren dienen nog verder t e worden verfij nd en te besproken m et  de 
bet rokkenen (beleid, diensten, adviesorganen,…) 
�
�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:   

• het  m ilieujaarprogram m a, luik “rapporter ing”  kan niet  volledig afgewerkt  zij n op 
het  ogenblik  van de eerste begrot ingsbesprekingen (najaar) . 

• het  ontbreekt  de stad aan j uiste gegevens om  een doelt reffende m ilieubarom eter 
op te stellen. 

• bij  m ilieubeleidsplannen van hogere overheden wordt  onvoldoende rekening 
gehouden m et  ondersteunende init iat ieven voor lokale besturen. 

• de planperiodes van de beleidsplannen van de verschillende bestuurlij ke niveaus 
zijn niet  op elkaar afgestem d 

• ( te)  veel adm inist rat ieve lasten gekoppeld aan het  m ilieujaarprogram m a  
 
Opportuniteit en:    

• de Sam enwerkingsovereenkom st  geen financiële st im uli om  op een planm at ige, 
doelger ichte wij ze werk te m aken van een duurzaam  m ilieu-  en natuurbeleid 

• de aanzet  t ot  opm aak van een m ilieubarom eter. 
• j aarlij ks voortgangsrapport  van het  m ilieujaarprogram m a. 

 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  planm at ige realisat ie van een lokaal,  duurzaam  m ilieu-  en natuurbeleid  
 

Act ie I _11:  5- j aar lij kse opm aak van een m ilieubeleidsplan.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2009 
 
Act ie I _12:  jaarlij kse opm aak van het  luik “planning” van het  m ilieuj aarprogram m a  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie I _13:  hogere overheden verzoeken tot  het  opnem en van m eer 
ondersteunende init iat ieven naar lokale besturen in hun beleidsplannen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  provincie, Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2007 
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Act ie I _14:  hogere overheden verzoeken de planper iode van m ilieubeleidsplannen 
beter op elkaar af t e stem m en. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  provincie, Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2007 

 
Doelstelling:  regelm at ige evaluat ie en rapporter ing om t rent  de voortgang van het  
gem eentelij k m ilieu-  en natuurbeleid 
 

Act ie I _15 :  j aarlij kse opm aak van het  luik “ rapporter ing” van het  
m ilieuj aarprogram m a 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie I _16:  opm aak van een stedelij ke m ilieubarom eter bestaande uit  een set  van 
them at ische m ilieu- indicatoren  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  stedelij ke adviesraden 
Tim ing: 2005 

 
 
�����,QWHUQH�0LOLHX]RUJ�
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  organisatorische en 
technische voorzieningen worden get roffen om  inzicht  te krij gen, het  beheersen en waar 
m ogelij k verm inderen van de m ilieu- im pact  van de bedrij fsvoering.     

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
I nterne m ilieuzorg heeft  tot  doel het  invoeren van m ilieuvr iendelij ke handelingen en 
producten in de dagelij kse werking van de gem eente m et  de steun van de 
beleidsverantwoordelij ken en personeelsleden. Milieuzorg heeft  bet rekking op de 
organisat iest ructuur, de verantwoordelij kheden, de prakt ij ken en processen, de 
procedures, grondstoffen en hulpbronnen,…  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
Het  decreet  van 5 apr il 1995 houdende de algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid 
int roduceert  de begrippen “bedr ij fsinterne m ilieuzorg”, “m ilieubeheersysteem ”, 
“m ilieuaudit ” ,… in de Vlaam se m ilieuwetgeving. Dit  begrippenkader was in eerste 
instant ie bedoeld voor de bedr ij fswereld m aar is evenzeer toepasbaar in de publieke 
sector.  
I n de Sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 (m ilieu, als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling)  stelt  het  Vlaam se Gewest  dat  iedere gem eente een m ilieuzorgsysteem  
m oet  opzet ten voor haar eigen diensten.  
 
Het  decreet  van 19 april 1995 bet reffende bedr ij fsinterne m ilieuzorg int roduceert  de 
figuur “m ilieucoördinator”. I ngevolge dit  decreet  m oet  de stad ook voor een aantal eigen 
inricht ingen of installat ies beschikken over een interne of externe m ilieucoördinator.   

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
I n uitvoering van opt ie 7 van het  m ilieuconvenant  (2000 – 2001)  en de 
Sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 “m ilieu, als opstap naar duurzam e 
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ontwikkeling” werd de voorbije j aren steeds m eer aandacht  besteed aan interne 
m ilieuzorg.  
 
De stad heeft  reeds diverse init iat ieven get roffen die ertoe leiden dat  m ilieuzorg een 
aandachtspunt  is voor de diensten en de personeelsleden. De werkgroep interne 
m ilieuzorg (opger icht  in 2000)  is hierbij  het  dienstoverschr ij dend over legplat form . 
Een act ieplan ‘interne m ilieuzorg’ werd opgesteld. Dit  act ieplan is het  kader voor de 
uitvoering van verschillende concrete them at ische I MZ act ies m .b.t . vaste stoffen,  water,  
energie,  m obiliteit ,…. Een onderscheid wordt  gem aakt  in sensibilisat ie en im plem entat ie. 
De verschillende gem eentediensten zelf staan in voor de realisat ie of de ondersteuning 
van de act ies15. Dit  plan en de hieraan gekoppelde act iv it eiten worden bij gestuurd i. f.v . 
nieuwe knelpunten of opportunit eiten. 
 
De uitvoer ing van de verschillende init iat ieven en act ies zij n echter niet  alt ij d 
geïntegreerd in een globale procesm at ige aanpak (st ructuren, procedures,…) . Het  nut  
van een m ilieuzorgbeleid wordt  niet  door eenieder op een consequente wij ze erkend.  
 
I n toepassing van het  decreet  van 19 apr il 1995 doet  de gem eente een beroep op de 
diensten van een externe m ilieucoördinator voor de stedelij ke 
brandstofverdeelinstallat ies. I n eerste instant ie bet rof het  de installat ies van de 
Kruidtuin, Stadsm agazij nen en Brandweer. De installat ies van de Kruidtuin en 
Stadsm agazijnen werden ondertussen buit en gebruik gesteld.    

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:   

• de afspraken en procedures m et  bet rekking tot  het  aankoopbeleid zijn niet  bij  
iedereen gekend.  

• het  gem is aan een volledige inventar isat ie van grondstoffen en hulpbronnen 
(energie, water,…) .  

• geen gestandaardiseerd m ilieuzorgsysteem  voor lokale overheidsdiensten.  
• de interne com m unicat ie inzake m ilieuzorg is ontoereikend16. 
• de externe m ilieucoördinator heeft  zij n sam enwerking m et  de gem eente 

stopgezet . 
• de eigen dynam iek van som m ige diensten leidt  ertoe dat  het  aanvragen van 

vergunningen en cert if icaten voor deze act iv iteit en/ aankopen som s over het  hoofd 
wordt  gezien. 

• Onvoldoende kennis of interesse inzake de m ilieuwetgeving bij  andere diensten 
 
Opportuniteit en:   

• de aanwezigheid van een werkgroep “ interne m ilieuzorg”  
• de duurzaam heidsm edewerkers als aanspreekpunt  voor de diensten 
• de handleiding interne m ilieuzorg op het  int ranet  
• eigen interne dienst  voor prevent ie en bescherm ing 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
 
Doelstelling:  verder invoeren van een m ilieuzorgsysteem  in de gem eentelij ke diensten en 
instellingen.   
 

Act ie I _17:  aanm oedigen van de diensten om  act ief t e part iciperen aan de 
werkgroep “ interne m ilieuzorg”  of de init iat ieven die vanuit  deze werkgroep worden 
genom en  

                                           
15 Voor een overzicht  van de bestaande en geplande IMZ-act ies wordt  verwezen naar de themat ische 
hoofdstukken 
16 Blij kt  o.a. uit  een interne enquête uit gevoerd  door  de dienst  duurzame ontwikkeling in 2003 
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I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  leden van de werkgroep I MZ 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _18:  stapsgewij ze opm aak van een gestandaardiseerd intern 
m ilieuzorgsysteem  m et  aandacht  voor procedures, processen,… (cfr.  I SO, EMAS,…) 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  werkgroep I MZ 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie I _19:  versterken van de interne com m unicat ie inzake interne m ilieuzorg  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst , leden van de werkgroep I MZ,  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie I _20:  in kaart  brengen van de verbruiks-  en aankoopprofielen van de diensten 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  aankoopdiensten 
Tim ing:  2009 
 
Act ie I _21:  aanstelling van een nieuwe interne/ externe m ilieucoördinator indien 
nodig 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  interne dienst  voor prevent ie en bescherm ing 
Tim ing:  2005 
 
Act ie I _22:  versterken van het  over leg tussen de m ilieudienst  en de interne dienst  
prevent ie en bescherm ing. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  interne dienst  prevent ie en bescherm ing 
Tim ing:  2007 
 
 

�����5HJOHPHQWHQ�HQ�YHUJXQQLQJHQ��
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  bij zondere aandacht  
wordt  besteed aan het  ontwikkelen van de gepaste jur idische inst rum enten 
( reglem enten, verordeningen)  en een doorgedreven vergunningenbeleid.     

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Het  voeren van een goed m ilieubeleid vereist  de inzet  van verschillende inst rum enten. 
Naast  sociale inst rum enten (part icipat ie, doelgroepenbeleid, integrat ie, com m unicat ie,…)  
kan een stad gebruik m aken van haar specifieke bevoegdheden op het  vlak van enerzijds 
reglem entering en anderzijds het  verlenen van vergunningen, om  haar visie en 
doelstellingen inzake m ilieu- en natuurbeleid waar te m aken. De reglem enter ing kan 
enerzijds ‘repressief’ zij n (polit iereglem enten, belast ingsreglem enten)  m aar kan ook 
belonend zij n (subsidie reglem enten).   

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
De gem eenteraad is op grond van de gem eentewet  bevoegd om  reglem enten en 
polit ieverordeningen op te m aken, in de m ate dat  deze reglem enten niet  in st r ij d zij n m et  
de regelgeving van de hogere overheden. De om vang van de reglem enterende 
bevoegdheid van de gem eente is om schreven in art ikel 135, §2 van de nieuwe 
gem eentewet .  
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Het  nieuwe art ikel 119bis van de nieuwe gem eentewet , ingevoerd bij  wet  van 13 m ei 
1999, voorziet  de m ogelij kheid om  tegen bepaalde vorm en van openbare over last  op te 
t reden m iddels een adm inist rat ieve sanct ie.  
 
I n het  kader van m edebewind heeft  de Vlaam se overheid aan de gem eente een aantal 
specifieke taken toebedeeld inzake het  ver lenen van vergunningen. De gem eente t reedt  
onderm eer op basis van de volgende regelgeving op als vergunningver lenende overheid:   
• Decreet  van 28 juni 1985 bet reffende de m ilieuvergunning;  
• Besluit  Vlaam se Reger ing van 23 j uli 1998 tot  vaststelling van nadere regels ter 

uitvoering van het  decreet  van 21 oktober 1997 bet reffende het  natuurbehoud en het  
natuurlij k  m ilieu. 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
De stad beschikt  over diverse reglem enten en –verordeningen m et  bet rekking tot  m ilieu-  
en natuurbeheer (polit iereglem enten, belast ingsreglem enten, subsidiereglem enten) . Een 
overzicht  van de reglem enten wordt  weergegeven in de respect ievelij ke them at ische 
hoofdstukken.   
 
Er  wordt  ervaren dat  enerzijds een groot  deel van deze reglem enten niet  goed op elkaar 
zijn afgestem d en ook niet  alt ij d in overeenstem m ing zijn m et  de steeds veranderende 
wetgeving (zie hoofdstuk hinder) .  Anderzij ds is ook de bevolk ing niet  alt ij d goed op de 
hoogte van het  bestaan van verschillende reglem enten en hun toepassing.   
 
De stad m aakt  op dit  ogenblik  nog geen gebruik van de m ogelij kheden die het  nieuwe 
art ikel 119bis van de nieuwe gem eentewet  biedt .    
 
I n het  kader van de wetgeving op de m ilieuvergunningen behandelt  de m ilieudienst  
jaarlij ks een 100tal dossiers (k lasse 1, k lasse 2 en m eldingen k lasse 3) . De m ilieudienst  
fungeert  telkens als adviesverlenende overheid, hetzij  t en aanzien van het  College van 
Burgem eester en Schepenen voor k lasse 2-vergunningen, hetzij  ten aanzien van de 
Bestendige Deputat ie voor k lasse 1-vergunningen. Verm oedelij k beschikken diverse 
hinder lij ke inr icht ingen nog niet  over een m ilieuvergunning of is hun vergunningsstatus 
onvolledig. I n over leg m et  het  parket  worden stapsgewij s sectorale 
inspect ieprogram m a’s uitgewerkt  (zie ook cluster  hinder) .  
 
Het  aantal natuurvergunningen dat  jaar lij ks wordt  aangevraagd is vr ij  beperkt .  

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• verschillende polit iereglem enten en –verordeningen zijn niet  op elkaar afgestem d 
en m oeten geactualiseerd worden (o.a inzake geluid, kappen van bom en,…) .  

• de stad m aakt  nog geen toepassing van art ikel 119bis N. Gem eentewet ;  
• com plexe wetgeving die leidt  tot  overregulering 
• de com m unicat ie naar de bevolking om trent  de inhoud van reglem enten en –

verordeningen is beperkt ;  
• verm oedelij k beschikken een aantal bedr ij ven over geen of een onvolledige 

vergunning;  
• de toepassing van de regelgeving inzake natuurvergunningen is onvoldoende 

ingeburgerd.  
 
Opportuniteit en:   

• art ikel 119bis van de N. Gem eentewet  opent  nieuwe perspect ieven om  op te 
t reden tegen aller lei vorm en van over last .  

• sectorale inspect ieprogram m a’s. 
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• verschillende subsidiereglem enten 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
�
Doelstelling:  het  creëren van een efficiënt  jur idisch kader om  doelt reffend op te t reden 
tegen m isdr ij ven en diverse vorm en van openbare over last   
 

Act ie I _23:  actualisat ie en afstem m ing van de bestaande polit iereglem enten en –
verordeningen inzake leefm ilieu  
I nit iat iefnem er: m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  afdeling j ur idische zaken 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _24:  t oepassing onderzoeken van art ikel 119nis van de Nieuwe Gem eentewet  
(adm inist rat ieve sanct ies)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  afdeling j ur idische zaken,  I GEMO 
Tim ing:  2006 
 

Doelstelling:  het  voeren van een eff iciënt  vergunningenbeleid  
 
Act ie I _25:  opm aak van sectorale inspect ieprogram m a’s om  niet  vergunde 
hinder lij ke inr icht ingen in kaart  t e brengen en zich vervolgens in regel te stellen  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  parket , polit ie, m ilieu- inspect ie 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie I _26:  versterken van de com m unicat ie inzake de toepassing van de 
natuurvergunning 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  natuurwachter,inform at iedienst , I GEMO 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie I _27:  versterken van de interne en externe com m unicat ie rond de geldende 
reglem enten en verordeningen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  inform at iedienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _28:  act ief m eewerken aan de hervorm ing van het  vergunningenbeleid op 
init iat ief van de hogere overheden 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , VVSG, I GEMO 
Tim ing:  vanaf 2005 
 

 
�����7RH]LFKW�HQ�KDQGKDYLQJ��
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  bij zondere aandacht  
wordt  besteed aan het  t oezicht  en de handhaving van de m ilieuregelgeving.     

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Tegen diverse vorm en van m ilieuover last  wordt  regulerend opget reden. De Vlaam se, en 
aanvullend de lokale, regelgeving inzake m ilieu en natuur is vr ij  uitgebreid en com plex. 
Deze regelgeving voorziet  in diverse procedures en inst rum enten voor t oezicht  en 
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leefm ilieuhandhaving. Naast  de hogere overheid vervullen de burgem eester, de 
m ilieuam btenaar en de polit ie een zeer belangr ij ke rol inzake toezicht  en 
m ilieuhandhaving.  
 
Handhaving van de regelgeving op het  v lak van het  leefm ilieu is een krit ische 
succesfactor voor het  welslagen van het  m ilieubeleid. Als de overheid er  niet  in slaagt  om  
de regels te doen naleven, m islukt  haar beleid. Een doelm at ige en eff iciënte handhaving 
is daarom  een dwingende noodzaak. 

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
Anno 2004 behoort  de bevoegdheid inzake leefm ilieu nagenoeg volledig tot  het  
bevoegdheidspakket  van de gewesten. De toezichts-  en handhavingstaken zijn dan ook 
zeer uitgebreid en best r ij ken diverse dom einen. I nzake het  voorkom en en best r ij den van 
m ilieuhinder (abiot isch m ilieu)  bet reft  het  o.a:  

• wetgeving op de hinderlij ke inr icht ingen;  
• wetgeving ter best r ij ding van luchtveront reiniging;  
• wetgeving ter best r ij ding van geluidshinder;  
• wetgeving ter best r ij ding van bodem  en grondwaterveront reiniging;  
• wetgeving bet reffende het  voorkom en en beheer van afvalstoffen;  
• wetgeving op gevaarlij ke stoffen;  
• … 

Wat  bet reft  het  natuurbehoud en landschapszorg (biot isch m ilieu) :  
• wetgeving op het  natuurbehoud;  
• wetgeving ter bescherm ing van landschappen;  
• wetgeving i.v.m . bosbeheer;  
• wetgeving ter bescherm ing van som m ige dier-  en plantensoorten;  
• … 

 
Los van elke specif ieke wetgeving in de hinderreglem entering is het  m ogelij k om  van de 
“veront reiniger” een vergoeding te eisen voor schade op basis van de ar t ikelen 544 ( leer 
van de burenhinder)  en 1382 en volgende ( foutaansprakelij kheid) , van het  Burger lij k 
Wetboek. Ook in het  St rafwetboek zij n bepalingen opgenom en voor het  regelen van 
hinderproblem en. I ndien bepaalde hinderbronnen nog niet  het  voorwerp uitm aken van 
een federale of Vlaam se wetgeving beschikt  de gem eente over de m ogelij kheid om  deze 
hinderproblem at iek te regelen v ia o.a. het  polit iereglem ent .  
 
I n het  Nat ionaal Veiligheidsplan 2003–2004 is leefm ilieuhandhaving één van de 
toppr ior iteit en voor zowel de federale als de lokale polit ie. I n het  kader van hun 
algem ene vaststellingsbevoegdheid heeft  de lokale polit ie sowieso een belangr ij ke taak in 
zowel het  toezicht  als de handhaving inzake leefm ilieu.  
 
Het  parket  st reeft  naar kwalit eitsvolle en procesregelm at ige vaststellingen en redact ies 
van st rafrechter lij ke PV’s. Het  parket  wenst  de onderlinge interact ie tussen lokale polit ie 
en m ilieudiensten te bepalen door het  vast leggen van priorit eiten door:  

• opstellen van een protocol t ussen parket , gem eente en polit ie 
• uitwerken van een stappenplan m .b.t . cont role op de Vlarem -wetgeving 
• m instens 2 gecoördineerde m ilieucont roles op de in het  protocol bepaalde 

priorit eiten. 
 
Op gewestelij k niveau worden er eveneens init iat ieven genom en inzake 
m ilieuhandhaving. Op 26 juni 2002 verscheen de om zendbr ief LNW/ 2002/ 1 van de 
Vlaam se m inister  van leefm ilieu en Landbouw bet reffende pr ior iteit en bij  de handhaving 
van de m ilieuregelgeving in het  Vlaam s Gewest .  Deze om zendbr ief had tot  doel de 
am btenaren belast  m et  de handhaving van de m ilieuregelgeving op de hoogte te brengen 
van de afspraken die gem aakt  werden tussen het  Vlaam s Gewest  en de procureurs-
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generaal om t rent  de afstem m ing tussen de adm inist rat ieve handhaving en de 
st rafrechterlij ke handhaving en de prior it eit en die hierbij  gesteld worden.  
 
Midden 2003 werd het  voorontwerp van decreet  ‘m ilieuhandhaving’ tot  wij ziging van het  
decreet  van 5 april 1995 houdende algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid en tot  
aanvulling ervan door t oevoeging van een t itel inzake handhaving en 
veiligheidsm aat regelen ter advies voorgelegd werd aan de MiNa-Raad. Dit  decreet  zou 
alle verschillende regels over toezicht ,  adm inist rat ieve sanct ies, veiligheidsm aat regelen 
en st raffen in de bestaande m ilieudecreten vervangen door één globale regeling. Dit  
decreet  zal ongetwij feld belangrij ke consequent ies hebben op de organisat ie van de 
m ilieuhandhaving in Vlaanderen en de rol van de gem eente hier in. 
 
Er is nood aan duidelij kheid om t rent  taakverdeling en sam enwerking in de handhaving 
tussen de verschillende bevoegde instant ies (parket , polit ie, m ilieudienst ) . I n 2002 werd 
in het  arrondissem ent  Mechelen een over leg opgestart  tussen het  parket , polit ie, 
burgem eesters, schepenen van leefm ilieu en m ilieuam btenaren. De opzet  is om  
onder linge afspraken te m aken om trent  handhaving en toezicht  op 
m ilieuvergunningsplicht ige inricht ingen in de gem eente. 
 
De bestaande of in opm aak zij nde m ilieudatabanken (o.a. het  m ilieuklachten- , 
regist rat ie-  en opvolgingssysteem , de natuurvergunningendatabank,…)  kunnen een 
belangr ij ke ondersteunende rol vervullen inzake toezicht  en handhaving  
 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
Zowel m ilieudienst  als polit ie hebben een belangrij ke toezichthoudende funct ie inzake 
m ilieu. Het  t oezicht  op de hinder lij ke inr icht ingen k lasse 2 en 3 is een stedelij ke 
bevoegdheid en verantwoordelij kheid. Ook technische cont roles bij  k lasse 1 bedr ij ven 
kunnen uitgevoerd worden door stedelij ke toezichthoudende am btenaren. Het  toezicht  is 
op de eerste plaats een opdracht  van de stedelij ke m ilieudienst  voor het  bestuur lij k 
( repressief)  opt reden. Binnen de m ilieudienst  van de stad zij n 4 personen gem acht igd om  
cont roles uit  te voeren bij  ingedeelde inr icht ingen (VLAREM am btenaren) . I n het  kader 
van hinder lij ke inricht ingen heeft  de polit ie vooral een (st rafrechterlij ke)  taak. De polit ie 
houdt  ook toezicht  op de niet  ingedeelde en private inr icht ingen. De hervorm ing van de 
polit ie heeft  geleid tot  de opr icht ing van de intergem eentelij ke polit iezone Mechelen 
( I PZ) . Deze zone om vat  uitsluitend het  grondgebied van de stad Mechelen. Tot  op heden 
is er geen m ilieucel opger icht  binnen de I PZ Mechelen. Er is een officier  aangesteld die, 
naast  andere polit ionele taken, ook belast  is m et  m ilieudossiers.  I nzake toezicht  op 
hinder lij ke inr icht ingen wordt  overleg gepleegd tussen m ilieudienst  en polit ie. 
 
Milieu- inspect ie wordt  ingeschakeld voor cont role van de klasse 1- inr icht ingen en 
plaatsbezoeken worden uitgevoerd bij  vaststelling van m ilieuhinder afkom st ig van k lasse 
2 en 3 inr icht ingen. Beperkte onderzoeken worden uitgevoerd (o.a. geluidsm et ingen)  
wanneer de hinder blij ft  aanhouden. Polit ie wordt  ingeschakeld bij  geluidsover last  door 
elekt ronisch versterkte m uziek en het  niet  naleven van de polit iereglem enten. 
 
Er wordt  ook sam engewerkt  m et  andere gewestelij ke of federale m ilieuadm inist rat ies 
zoals OVAM (afvalstoffen) , Vlaam se Landm aatschappij / Mestbank (m estwetgeving) , 
AMI NAL afdeling Natuur (natuurwachter) ,  AMI NAL afdeling bos&groen (boswachter) , 
Gezondheidsinspect ie (zwem baden) , Federaal Voedselagentschap, Federaal Agentschap 
voor Nucleaire cont role,… 
I ngevolge de versnipper ing van de toezichtstaken inzake m ilieu over verschillende 
instant ies is het  belangr ij k  om  duidelij ke afspraken te m aken. Meestal ontbreekt  het  aan 
feedback vanuit  de hogere overheid om t rent  doorgegeven dossiers.         
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Op dit  ogenblik worden er door de m ilieudienst  uitsluit end cont roles uit gevoerd bij  
klachten of bij  aanvraag tot  wij ziging, uitbreiding of vernieuwing van een 
m ilieuvergunning. Een ger ichte prevent ieve handhaving (cont role zonder verm oeden dat  
vergunning wordt  overt reden)  gebeurt  zelden gelet  op het  beperkt  personeelsbestand bij  
de m ilieudienst , op het  uitgebreide takenpakket  van deze dienst  en het  groot  aantal 
ingedeelde inricht ingen.  
 
Voor het  uitvoeren van analyses (waterstalen, bodem m onsters, geluidsstudies,…)  doet  de 
stad o.a. beroep op het  Provinciaal I nst ituut  voor Hygiëne (PI H)  en erkende 
bodem saneringsdeskundingen.  
 
I n het  ver leden werden binnen de stad diverse pogingen ondernom en om  te kom en tot  
betere afspraken inzake toezicht  en handhaving van de m ilieuregelgeving. I ngevolge 
wisselende pr ior it eit en hadden deze init iat ieven geen duurzaam  karakter waardoor ze 
telkens opnieuw m oesten worden opgestart . De afgelopen jaren zijn er ad hoc nieuwe 
stappen ondernom en om  te kom en tot  betere afspraken en sam enwerking17. Naar de 
toekom st  toe is het  belangr ij k om  m eer pr ior iteit  te hechten aan m ilieuhandhaving en 
hiertoe,  in overleg m et  al de bet rokkenen, te voorzien in de nodige personele en 
financiële m iddelen.   
De stad part icipeert  aan het  arrondissem enteel overleg m et  het  Parket .  Op dit  over leg 
worden o.a. afspraken gem aakt  inzake ger ichte sectorale doorlicht ingen 
( inspect ieprogram m a’s) . De sector  wordt  op het  vlak van hun vergunningssituat ie 
doorgelicht .  Bedr ij ven zonder vergunning worden aangem aand zich te regulariseren. Het  
Parket  engageert  zich om  bij  het  niet  opvolgen van de onderr icht ingen van de stad, 
doorgestuurde dossiers m et  pr ior it eit  te behandelen. Zo werd in 2003 deelgenom en aan 
de cont role van de droogkuissector. 
 
De stad beschikt  over verschillende reglem enten voor de handhaving inzake 
m ilieuhinder. Deze reglem enten zijn niet  op elkaar afgestem d en zij n m eestal ook niet  in 
overeenstem m ing m et  de recente (steeds veranderende)  wetgeving.  De stad heeft  de 
intent ie om  een geïntegreerd hinderreglem ent  op te stellen, op basis van het  
m odelreglem ent  dat  het  Vlaam s Gewest  ter beschikking zal stellen. 
 
I n het  ver leden zijn diverse pogingen ondernom en om  op lokaal v lak een geïntegreerd 
hinderbeleid te voeren 

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:   

• weinig intern over leg tussen polit ie en m ilieudienst  inzake de aanpak van 
m ilieuklachten 

• weinig prevent ieve cont role ingevolge onvoldoende personele m iddelen 
• ontbreken van een m ilieucel binnen de I PZ zone Mechelen 
• ontbreken van feedback tussen de toezichthoudende instant ies van verschillende 

adm inist rat ies 
• doorschuiven van toezichtstaken van de hogere overheid naar het  lokale bestuur 
• uit  het  m ilieuhandhavingsrapport  2002 van Milieu- inspect ie blij kt  dat  een groot  

deel van de pv’s inzake m ilieuovert redingen nog wordt  geseponeerd 
• uitvoering van de bepalingen van de Legionellawetgeving zorgen voor een zware 

adm inist rat ieve last   
• reglem entering inzake m ilieuhandhaving is niet  op elkaar afgestem d 
• het  voorstel van geïntegreerd hinderreglem ent  vanuit  het  Vlaam s Gewest  is nog 

niet  beschikbaar 
• polit ie beschikt  niet  over een eigen m edewerker die is opgeleid t ot  

m ilieudeskundige. 

                                           
17 Zie ook cluster  hinder 
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Opportuniteit en:   

• per iodiek over leg m et  Parket  
• opr icht ing in 2004 van een cel sluikstorten 
• aanstelling van toezichthoudende am btenaren binnen de stedelij ke diensten 
• uitvoeren van een onderzoek bij  gegronde klachten 
• onderzoek naar het  opstellen van een nieuw handhavingsdecreet  en reorganisat ie 

van de diensten van het  Vlaam se Gewest .  
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Doelstelling:  het  voeren van een geïntegreerd handhavingsbeleid inzake leefm ilieu 
 

Act ie I _29:  aandringen bij  de I PZ Mechelen tot  het  oprichten van een m ilieucel. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  I PZ Mechelen, parket  
Tim ing:  2005 
 
Act ie I _30:  opstellen van een gem eentelij ke pr ior it eit ennota inzake 
m ilieuhandhaving en - toezicht . 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  parket   
Tim ing:  2006 
 
Act ie I _31:  voorzien in een per iodiek over leg m et  bovengem eentelij ke 
toezichthoudende instant ies inzake leefm ilieu. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  provinciale en gewestelij ke toezichthouders, parket  
Tim ing:  vanaf 2007 
 
Act ie I _32:  versterken van de sam enwerking tussen m ilieudienst  en  
Polit ie 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie 
Tim ing:  vanaf 2006 
 
Act ie I _33:  het  Vlaam s Gewest  verzoeken om  dringend werk te m aken van de 
opm aak van een ontwerp van geïntegreerd hinderreglem ent  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , polit ie  
Tim ing:  2005 
 
Act ie I _34:  opstellen van een stedelij k geïntegreerd hinderreglem ent  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  afdeling j ur idische zaken, Vlaam s Gewest   
Tim ing:  2006 
 
Act ie I  35:  rekening houden m et  het  nieuwe handhavingsdecreet  en de nieuwe 
organisat iest ructuur van het  Vlaam se Gewest  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , polit ie 
Tim ing:  vanaf 2005 
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St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  m axim aal wordt  
rekening gehouden m et  over leg en part icipat ie van de doelgroepen.  

�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Naast  de verzoening van de ecologische, econom ische en sociale doelstellingen wordt  
binnen een duurzaam  gem eentelij k beleid ook wel eens een v ierde dim ensie toegevoegd, 
de inst itut ionele (duurzaam heidspr ism a, Valent in) . Deze dim ensie om vat  de m anier 
waarop het  beleid wordt  ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Het  gaat  dan m inder 
over de vraag ‘wat  m oeten we doen ?’ m aar m eer over ‘hoe m oeten we het  doen ?’. Het  
gaat  m et  andere woorden over het  proces. Om  de doelstellingen van duurzam e 
ontwikkeling te realiseren m oet  m eer aandacht  gaan naar part icipat ie van de bevolk ing 
en verschillende vorm en van beleidsintegrat ie. Door de k leine schaal van de gem eente 
en de ger inge afstand tot  zij n burgers, is het  lokale bestuursniveau het  best  geplaatst  om  
hierin een pioniersrol re spelen. Hiertoe kunnen verschillende inst rum enten worden 
ingezet :  bet rokkenheid van adviesraden, organiseren van inform at ievergader ingen, 
organiseren van openbare onderzoeken,…   

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
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Vanaf het  1ste m ilieuconvenant  vraagt  de Vlaam se overheid de opr icht ing van een 
gem eentelij ke m ilieu-  en natuurraad. Door de ondertekening van de 
Sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 (m ilieu, als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling)  engageert  de stad zich tot  de voorzet t ing van de werking van de 
gem eentelij ke adviesraad voor m ilieu en natuur volgens specifieke m odalit eit en 
(statuten, huishoudelij k  reglem ent , afsprakennota,…) .  

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
Sinds 1984 beschikt  de stad over een gem eentelij ke m ilieuraad. Deze raad adviseert  de 
gem eente over het  stedelij ke m ilieu-  en natuurbeleid. Voor tal van aangelegenheden die 
te m aken hebben m et  het  gem eentelij k en intergem eentelij k beleid inzake leefm ilieu, 
natuur en duurzam e ontwikkeling wordt  de m ilieuraad om  advies gevraagd. De 
sam enstelling van de m ilieuraad wordt  bepaald door de gem eenteraad. De afgelopen 
jaren werden inspanningen geleverd om  de statuten en de sam enstelling in 
overeenstem m ing te brengen m et  de nieuwe r icht lij nen van het  Vlaam se Gewest . 
Sedert  2002 organiseert  de stad tweem aal per jaar een ‘open m ilieuraad’. Dit  zij n 
vergader ingen van de m ilieuraad die toegankelij k zij n voor alle inwoners van de stad. 
Aanvullend organiseert  de stad of de m ilieuraad, in funct ie van de noodwendigheden,  
inform at ievergader ingen voor de bevolk ing of specifieke doelgroepen. Deze 
vergader ingen hebben vaak specif ieke proj ecten of m ilieuthem a’s tot  voorwerp. I n 
funct ie van de uitvoer ing van diverse proj ecten worden ook ‘k lankbordgroepen’ 
opger icht .  
Het  grondgebied van de stad wordt  opgedeeld in 11 dorpen en wij ken. Vanuit  de dienst  
Wij k-  en dorpszaken zij n er  de afgelopen jaren heel wat  inspanningen geleverd om  
netwerking binnen en tussen deze dorpen en wij ken te realiseren (aanstelling 
wij km anagers, wij kraden, bewonersvergader ingen, wij kkranten, …) . 
 
De stad beschikt  over verschillende com m unicat iekanalen waarin leefm ilieu regelm at ig 
aan bod kan kom en (Onder den Toren, St reekkrant ,  …)  
 
I n 2004 stapte de stad in een regionaal proj ect  tot  opr icht ing van een 
duurzaam heidsplat form  en int roduct ie van een duurzaam heidskaart . Het  plat form  is een 
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forum  m et  alle relevante m aatschappelij ke actoren en interm ediairs die sam en 
init iat ieven willen t reffen om  zowel specifieke doelgroepen als de gehele bevolking aan te 
m oedigen tot  een duurzaam  gedrag en handelen18.  
 
De stad organiseert  tal van openbare onderzoeken, in hoofdzaak in het  kader van 
planningsprocessen (Vlaam s en provinciaal m ilieubeleidsplan, Afvalstoffenplannen, 
gem eentelij k m obilit eitsplan, ruim telij ke st ructuurplannen,…)  en vergunningsprocedures 
(m ilieuvergunning,  natuurvergunning,…) .  

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:   

• een wildgroei van openbare onderzoeken voor procedures en plannen allerhande 
(vooral van bovengem eentelij ke init iat ieven)   

• het  voorstel van AMI NAL voor aanpassing van de reglem enten en statuten van de 
m ilieuraad is ( t e)  com plex. 

• de m ilieuraad is ( t e)  om vangrij k 
• burgers hebben som s te grote verwacht ingen naar de stad   
• burgers benaderen de stad vooral vanuit  de m ilieuproblem at iek uit  hun eigen 

st raat .  
 
Opportuniteit en:   

• goede sam enwerking tussen stad en m ilieuraad 
• uitgebreid netwerk aan part icipat ieve inst rum enten 
• grote bet rokkenheid van de m ilieuraad bij  het  stedelij ke m ilieubeleid  
• Project  “regionaal duurzaam heidsplat form  ter  int roduct ie en realisat ie van een 

duurzaam heidskaart ”19 
• Project  klim aatwij ken20 
• Regeerakkoord Vlaam se Reger ing 2004-2009 waar in is opgenom en dat  er geen 

bij kom ende verplicht ingen worden opgelegd aan de lokale besturen zonder 
correcte financier ing voor de realisat ie ervan. 
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Doelstelling: versterken van het  over leg en de part icipat ie inzake leefm ilieu en duurzam e 
ontwikkeling 
 

Act ie I _36:  de bovengem eentelij ke instant ies verzoeken om  bij  het  organiseren van 
openbare onderzoeken aandacht  t e hebben voor de belast ing ervan op de werking 
van de m ilieudienst  en de dienst  hierbij  logist iek te ondersteunen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  hogere overheid, VVSG 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _37:  verder zet ten van de logist ieke en financiële ondersteuning van de 
stedelij ke adviesraad voor leefm ilieu (MI NAraad)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie I _38:  st im uleren van de inform at ie-uitw isseling inzake m ilieu en duurzam e 
ontwikkeling tussen de MI NA-raad en andere stedelij ke adviesraden  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  

                                           
18 zie ook hoofdstuk 9 (gebiedsger icht  beleid)  – project  8.  
19 zie hoofdstuk 9 (gebiedsgericht  beleid)  -  project  8 
20 zie hoofdstuk 9 (gebiedsgericht  beleid)  -  project  5 
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Bet rokkenen:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _39:  verder uitwerken van een part icipat ief netwerk m et  de doelgroepen 
(burgers, verenigingen, handelaars, scholen,  bedrij ven)  inzake leefm ilieu en 
duurzam e ontwikkeling ( inform at ieavonden, open m ilieuraden, 
klankbordwerkgroepen, over legm om enten,…)   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  wij k-  en dorpszaken, I GEMO  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _40:  realiseren van een regionaal duurzaam heidsplat form  m et  de 
doelgroepen (bedr ij ven, handelaars, verenigingen,…)  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  I GEMO, Vlaam s Gewest ,  nabur ige gem eenten  
Tim ing:  2006 
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De verantwoordelij kheid voor het  oplossen van com plexe vraagstukken berust  niet  alleen 
bij  de overheid m aar ook bij  andere bet rokkenen. Dit  besef van onder linge 
afhankelij kheid geraakt  st ilaan ingeburgerd in het  m ilieubeleid. Overheden, 
m aatschappelij ke organisat ies en private actoren hebben elkaar nodig om  tot  een 
oplossing te kom en. Een sam enwerking m et  de doelgroepen is dus onontbeer lij k.   
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  de doelgroepen 
m axim aal worden bet rokken, geïnform eerd en gesensibiliseerd. 
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Elk indiv idu is bet rokken bij  het  m ilieubeleid. Zo heeft  elke burger de taak om  zorg te 
dragen voor het  m ilieu en bij  t e dragen tot  duurzam e ontwikkeling. De bet rokkenheid 
van ieder m aakt  de realisat ie van een duurzam er m ilieu er niet  éénvoudiger op. Hen de 
m ogelij kheid bieden om  te part iciperen vergt  een planm at ige aanpak waarbij  een m ix 
aan financiële en personele m iddelen m oet  worden ingezet .  Het  realiseren van een 
duurzaam  (m ilieu)  beleid is arbeidsintensief. Hiertoe m oeten de nodige personele en 
financiële m iddelen vr ij gem aakt  worden. Een doelgroepenbeleid is geen stat isch 
gegeven.  Nieuwe m iddelen en m ethodieken dienen t ij dig te worden opgespoord.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
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Op m ondiaal niveau vorm t  de part icipat ie van burgers en plaatselij ke organisat ies een 
belangr ij k punt  in de Agenda 21.  Het  Verdrag van Aarhus (VN/ ECE, ondertekening door 
de EU en haar lidstaten op 25 j uni 1998)  stelt  dat  de overheden het  publiek m oet  
assisteren bij  de inspraak over besluitvorm ing en inform at ie m et  bet rekking tot  
m ilieuaangelegenheden. Een Europese r icht lij n is in opm aak om  het  verdrag op Europees 
niveau te concret iseren. 
 
Zowel het  gewestelij ke als het  provinciale m ilieubeleidsplan hechten veel belang aan de 
bet rokkenheid van de doelgroepen bij  het  m ilieubeleid. 
 
Het  voeren van een doelgroepenbeleid is een belangr ij k aandachtspunt  in de 
Sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 “Milieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling”. Het  kom t  er op aan de verschillende doelgroepen m et  ‘aangepaste’ 
inst rum enten te benaderen.   De handleiding stelt :  “zoveel verschillende indiv iduen m et  
evenveel verschillende belangen en interessegebieden kunnen enkel en alleen bereikt  
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worden v ia een m ix aan com m unicat iekanalen die zich m inut ieus r ichten op de diverse 
doelgroepen en subdoelgroepen”.  
 
De Sam enwerkingsovereenkom st  benadrukt  dat  een doelgroepenbeleid belangr ij k  is en 
dat  al naargelang het  niveau waarop de gem eente intekent ,  de volgende groepen 
prioritair zij n:  1)  eigen diensten, 2)  de huishoudens, 3)  de bedr ij ven/ handelaars, 4)  de 
scholen en 5)  de verenigingen.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
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Binnen de stad is de laatste j aren m eer aandacht  gegroeid voor over leg m et  burgers en 
doelgroepen. Ook de wij ze waarop heeft  een hele evolut ie doorgem aakt .  
 
Het  intergem eentelij k  afvalprevent ieproject ,  opgestart  in 1997 duidde een aantal doel 
groepen aan als ‘prior it air ’ en v ia werkgroepen werden ze aangesproken en bet rokken.  
 
Met  de ondertekening van opt ie 7 van het  gem eentelij k  m ilieuconvenant  (2000-2001)  
werd het  com m unicat iebeleid verruim d en verfij nd. Nieuwe com m unicat iem iddelen 
werden toegevoegd rond tal van m ilieuthem a’s (o.a. het  duurzaam heidsloket , 
infom om enten voor verenigingen, subsidiereglem enten, nieuwe gem eentelij ke 
werkgroepen, …) . 
 
I n 2002 werd ingetekend op de Sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 (m ilieu als 
opstap naar duurzam e ontwikkeling)  waarbij  het  doelgroepenbeleid een belangrij k 
aandachtspunt  was. Vanaf 2002 werden m eer com m unicat iem iddelen ingezet  ten 
behoeve van een groot  aantal doelgroepen. Het  aantal init iat ieven groeide in die m ate 
dat  het  opm aken van een gedegen doelgroepenbeleid zich opdrong. Mom enteel beschikt  
de stad over een planm at ige aanpak van het  doelgroepenbeleid. Zo wordt  verm eden dat  
part ij en naast  elkaar werken en wordt  een m axim ale afstem m ing van m iddelen 
bekom en.  
 
De stad r icht  zich tot  volgende doelgroepen:  

• eigen diensten 
• huishoudens 
• scholen 
• verenigingen 
• bedr ij ven en handelaars 

 
Pr ior itaire doelgroep ‘eigen diensten’ :  bij  part icipat ie van de burger is het  evenzeer 
belangr ij k om  het  eigen personeel te bet rekken. Als overheid heeft  de stad im m ers een 
belangr ij ke voorbeeldfunct ie te vervullen. Het  stadspersoneel dient  voldoende 
geïnform eerd en gesensibiliseerd te zij n. Belangrij k  is dat  de personeelsleden hun 
collega’s verder inform eren en sensibiliseren.��
 
Pr ior itaire doelgroep ‘huishoudens’:  deze doelgroep bevat  alle indiv iduele burgers. Het  
bet reft  een zeer heterogene groep.  Vanaf 1997 (begin van het  afvalprevent ieproject )  
st reeft  de stad ernaar om  de burger te bet rekken en inspraak te ver lenen.  De burger 
wordt  gewezen op zij n verantwoordelij kheid in het  veroorzaken van m ilieudruk via 
sensibilisat ie en educat ie. Hij  wordt  ook aangezet  tot  een m ilieuvriendelij kere houding.   
 
Pr ior itaire doelgroep ‘scholen’: �j ongeren zijn de volwassenen van de toekom st . Door hen 
m ilieubewust  te m aken werken we aan een toekom stgericht  m ilieubeleid. Concrete 
lesm ater ialen (cam pagnes, projecten, leskoffers, theaterstukken,…)   worden voor de 
scholen ontwikkeld en ter  beschikking gesteld. Met  dit  aanbod wil de stad de scholen 
ondersteunen bij  lesprogram m a’s en projectwerken.  Anderzijds t racht  m en de school te 
overtuigen om  zelf het  goede voorbeeld te geven v ia een m ilieuvr iendelij k  beleid. Alle 
bet rokken part ij en ( leer lingen, leerkrachten, ouders)  kom en aan bod.  De stad voert  een 



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

 Vaste stoffen – Milieuverantwoord productgebruik  33 

intensieve com m unicat ie naar de scholen toe en kan hierbij  rekenen op een ruim e 
ondersteuning van de intergem eentelij ke vereniging I GEMO. Scholen kunnen ook beroep 
doen het  project  Milieuzorg op school (MOS) van het  Vlaam s Gewest . Meer en m eer 
partners ontwikkelen een aanbod naar scholen waardoor zich een stevig netwerk 
ontwikkelt . 
 
Prior itaire doelgroep ‘verenigingen’:  het  bet reft  een bonte m engeling van groeper ingen 
die al dan niet  een directe band hebben m et  m ilieu. Al deze organisat ies spelen een 
belangr ij ke rol bij  het  ondersteunen van het  beleid.  De stad st reeft  naar een nauwe band 
m et  het  plaatselij ke verenigingsleven. Enerzijds om  hun adviezen en hun expert ise. 
Anderzij ds om dat  zij  m ee een stuwende kracht  achter  het  beleid kunnen vorm en.  
 
Ook ‘bedr ij ven en handelaars’ zij n een belangr ij ke doelgroep. De stad ondersteunt  lokaal 
het  Vlaam s en provinciaal beleid naar bedr ij ven en handelaren. I nit iat ieven vanuit  de 
stad naar deze doelgroep hebben bet rekking op het  inform eren over bestaande 
regelgevingen of aandachtspunten voor duurzaam  ondernem en. I n het  kader van het  
am bit ieniveau 3 proj ect  (duurzaam heidsplat form , duurzaam heidskaart )  zij n bedrij ven en 
handelaren een belangrij ke doelgroep.    
 
Het  doelgroepenbeleid voorziet  in de inzet  van m iddelen die hetzij  in eigen beheer 
ontwikkeld worden of hetzij  v ia een sam enwerking m et  hogere overheden en andere 
partners zoals I GEMO, VVSG, BBL, Natuurpunt ,   Ecolife,… Dit  alles in funct ie van een 
m axim ale part icipat ie.  
 
Om  het  doelgroepenbeleid beheersbaar t e m aken is de inzet  van vrijw illigers belangr ij k . 
Een deskundige vr ijwilliger die kan rekenen op de nodige ondersteuning en begeleiding, 
neem t  een unieke posit ie in. Hij  of zij  vorm t  een belangr ij ke partner in het  contact  m et  
de burger. Mom enteel wordt  beroep gedaan op vr ijw illigers in het  kader van 
verschillende m ilieuprojecten (afvalprevent ie21, k lim aatwij kenproject 22, t rage wegen23, 
beheer van natuurgebieden24,…). De bet rokkenheid van vr ijw illigers kan verder worden 
geopt im aliseerd en vergroot .  
 
Volgende com m unicat iem iddelen worden ingezet , al naargelang de keuze van de 
doelgroep en de boodschap die m en wil brengen:   

• over leg (am btelij k over leg, dienstenover leg, scholenover leg,. ..) ;  
• opleidingen/ studiedagen;  
• cam pagnes en inform at ieve en sensibiliserende act ies (o.a. cam pagne ‘wie afval 

verm ijdt  – hoeft  het  niet  kwij t ’ ,  …) ;  
• didact ische m aterialen ( infopakket ten, educat ieve pakket ten, infom om enten, 

tentoonstellingen, t heaterproduct ies, aff iches, folders, brochures,…) ;  
• gem eentelij ke en intergem eentelij ke infobladen (Onder den Toren, St reekkrant , 

5voor12,…)  
• excursies;  
• subsidiereglem enten. 

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
De knelpunten en opportunit eiten zij n t hem aoverschr ijdend. Voor specifieke them at ische 
knelpunten en opportuniteit en inzake het  doelgroepenbeleid wordt  verwezen naar de 
them at ische hoofdstukken van het  plan. 
 

                                           
21 zie hoofdstuk afvalprevent ie ( compostmeesters)  
22 zie hoofdstuk gebiedsgericht  beleid (project  5 – energiemeesters)  
23 zie hoofstuk gebiedsger icht  beleid (project  10)  
24 zie hoofdstuk natuurlijke ent iteiten 
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Knelpunten:  
• de financiële st im uli voorzien in de sam enwerkingsovereenkom st  voor 

ondersteuning van een gem eentelij k doelgroepenbeleid zij n zeer beperkt  en 
ontoereikend;   

• het  huidige com m unicat ie aanbod spitst  zich nog teveel t oe op het  verst rekken 
van ‘passieve’ inform at ie;  

• niet  alle personeelsleden voelen zich bet rokken bij  de ‘voorbeeldfunct ie’ van de 
stad;  

• het  resultaat  van inform eren en sensibiliseren is niet  rechtst reeks m eetbaar. 
 
Opportuniteit en:  

• inzet  van een m ix aan com m unicat iem iddelen  
• planm at ige aanpak van de doelgroepenwerking 
• intergem eentelij ke aanpak bovenop de gem eentelij ke init iat ieven 
• aanzet  t ot  bet rokkenheid van vrijw illigers bij  het  m ilieubeleid (com postm eesters)  
• Project  “regionaal duurzaam heidsplat form  ter  int roduct ie en realisat ie van een 

duurzaam heidskaart ” 
• Project  klim aatwij ken25 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
De doelstellingen en act ies zijn them aoverschr ij dend. Voor specifieke them at ische 
doelstellingen en act ies inzake het  doelgroepenbeleid wordt  verwezen naar de 
them at ische hoofdstukken van het  plan. 
 
Doelstelling:  verder uitbouwen van netwerken m et  pr ior itaire doelgroepen 
 

Act ie I _41:  de bet rokkenheid van vrijw illigers bij  het  m ilieubeleid verder uitbouwen 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  I GEMO 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt   
 
Act ie I _42:  het  Vlaam s Gewest  verzoeken om  m eer m iddelen vr ij  te m aken voor de 
ondersteuning van de gem eentelij ke doelgroepenwerking. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  I GEMO, Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2007 
 
Act ie I _43:  verder ontwikkelen van j ur idische, f inanciële en sociale inst rum enten26 
inzake leefm ilieu voor de doelgroepen (eigen diensten, huishoudens, scholen, 
verenigingen, bedr ij ven en handelaars)   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  wij k-  en dorpszaken, I GEMO  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie I _44:  de m ilieubarom eter inzet ten als com m unicat ie- inst rum ent  om  de 
burgers en de doelgroepen op de hoogte te houden van de voortgang van het  
stedelij k  m ilieubeleid. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  I nform at iedienst   
Tim ing:  vanaf 2006 
 

 
 

                                           
25 zie hoofdstuk 9 (gebiedsgericht  beleid)  -  project  5 
26 o.a.  subsidiereglementen, brochures, opleidingen, … 
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Het  onderdeel vaste stoffen om vat  enerzijds het  m ilieuverantwoord gebruik van 
producten en m aterialen ( input )  en anderzijds het  op een m ilieuhygiënische wij ze 
om gaan m et  afvalstoffen die gegenereerd worden door dit  gebruik (output ) . Dit  
hoofdstuk om vat   dus de volledige kringloop van stoffen (van wieg tot  graf) .  
�
�����0LOLHXYHUDQWZRRUG��GXXU]DDP��SURGXFWJHEUXLN��
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid dat  er op ger icht  is om  zo weinig 
m ogelij k m ilieulast  te veroorzaken door de eigen act ivit eiten en op het  st im uleren van 
eenzelfde gedrag bij  de inwoners en bij  groepen van inwoners. 

�������0LOLHXYHUDQWZRRUG�SURGXFWJHEUXLN�DOJHPHHQ�
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Milieuverantwoord productgebruik om vat  het  efficiënt  inzet ten van producten en een 
keuze voor producten en/ of system en die de m inste m ilieueffecten veroorzaken in hun 
volledige levensloop (product ie en gebruik) . De stad kan hieraan werken door enerzijds 
de bevolking of doelgroepen te sensibiliseren en anderzij ds de werking van de eigen 
diensten op een m ilieuverantwoorde m anier te organiseren (voorbeeldfunct ie) .  Dit  laatste 
betekent  dat  het  aankoopbeleid en de werkingsprocedures binnen de eigen diensten in 
deze zin m oeten aangepast  zijn.  Dit  geldt  voor de taken uitgevoerd in eigen beheer als 
deze uitgevoerd door derden in opdracht  van de stad. Aangezien overheidsaankopen 
verantwoordelij k  zij n voor ongeveer 15%  van het  BBP van de geïndust r ialiseerde landen 
kan een m ilieuvr iendelij k overheidsaankoopbeleid een bijdrage leveren tot  een m eer 
duurzam e wereld. Naast  m ilieuvr iendelij ke cr iter ia is het  ook belangr ij k om  rekening te 
houden m et  sociale aspecten (eer lij ke handel) . Eer lij ke handel is een m anier van handel 
voeren, die st reeft  naar duurzam e ontwikkeling van arm e producenten. 

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
De jongste jaren wordt  op alle beleidsniveaus steeds m eer aandacht  besteed aan 
m ilieuvr iendelij ke overheidsaankopen.  Via de sam enwerkingsovereenkom st  "Milieu als 
opstap naar duurzam e ontwikkeling"   en de convenant  “sam enwerkingsontwikkeling” wil 
het  Vlaam se Gewest  de steden en gem eenten aanm oedigen om  hiervan werk te m aken.  
I n m ei 2002 besloot  de Vlaam se reger ing dat  m ilieuzorg vanaf 2003 verplicht  zal worden 
ingevoerd in alle adm inist rat ieve ent iteiten van de Vlaam se overheid. 
De grootste invloed kom t  wellicht  vanuit  Europa. De m ater ie overheidsaankopen is 
im m ers sterk gebonden aan de Europese regelgeving. De interpretat ieve m ededeling die 
de Europese Com m issie in j uli 2001 publiceerde, genoot  dan ook veel aandacht . I n deze 
m ededeling werd stap voor stap elke fase van de aanbesteding door lopen en werden alle 
m ogelij kheden besproken om  m ilieucr iteria in de aankoopprocedure te integreren. Op 
term ijn zal de Europese Com m issie een 'handboek voor groene overheidsaankopen' 
publiceren.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
I n het  kader van het  intergem eentelij k afvalprevent ieproject  werd vanaf m edio 1997 het  
(m ilieuverantwoord)  productgebruik voor het  eerst  op een planm at ige en gest ructureerde 
m anier aangepakt .  Diverse act ies werden uitgevoerd rond verschillende productgroepen 
(zie verder) .  De nadruk lag hier uiteraard op het  voorkom en van het  overm at ig gebruik 
van deze producten.  Met  de ondertekening van opt ie 7 van de gem eentelij ke 
m ilieuconvenant  2000-2001 werd het  productgebruik in een ruim er beleidskader 
geplaatst  (m ilieuvr iendelij k productgebruik) . Hierbij  werd niet  alleen aandacht  besteed 
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aan het  rat ioneel gebruik van producten m aar ook aan de product ie en de 
(eind)verwij dering ervan (van wieg tot  graf) .   

Door de ondertekening van de Sam enwerkingsovereenkom st  ‘m ilieu als opstap naar 
duurzam e ontwikkeling’ (2002-2004) heeft  de stad zich ook geëngageerd om  aandacht  te 
hebben voor duurzaam heid waarbij  niet  alleen econom ische en ecologische argum enten 
doorslaggevend zij n, m aar waar ook aandacht  is voor de sociale aspecten (Noord-Zuid) .  
De stad ondertekende hiertoe als pilootgem eente in 2002 en 2003 de convenant  
“sam enwerkingsontwikkeling”  waarbij  niet  alleen het  verder uitbouwen van een 
partnership m et  gem eenten in het  zuiden cruciaal is (Boliv ië-Sucre),  m aar ook aandacht  
wordt  besteed aan “eer lij ke producten”. Dit  is ook expliciet  opgenom en in de beleidsnota 
“wereldsolidarit eit  en ontwikkelingssam enwerking” van de sect ie internat ionale 
bet rekkingen �FLWDDW��³PHW�HHUOLMNH�KDQGHO�]DO�LQ�DOOH�IDFHWWHQ�YDQ�KHW�DDQNRRSEHOHLG�
UHNHQLQJ�JHKRXGHQ�ZRUGHQ´�. Hierbij  gaat  het  niet  alleen om  voor de hand liggende 
dingen als koffie m et  het  'Max Havelaar-keurm erk' of wijnen van de Oxfam  Wereldwinkel 
, m aar zal er in alle facet ten van het  aankoopbeleid in de m ate van het  m ogelij ke 
rekening gehouden worden m et  sociale, ecologische en ethische voorwaarden (o.a. 
schone k lerencam pagne) . I n 2001 werd de Gem eentelij ke raad voor 
ontwikkelingssam enwerking Mechelen opger icht  (GRO…M!) , een sam enwerking tussen 
Mechelse organisat ies bet rokken bij  ontwikkelingssam enwerking en het  stadsbestuur.  

Naast  het  geven van het  ‘goede voorbeeld’  werd in het  kader van bovenverm elde 
overeenkom sten en proj ecten ook aandacht  geschonken aan com m unicat ie naar de 
verschillende doelgroepen (eigen diensten, bevolk ing, scholen, verenigingen,…) .  
 
Cruciaal bij  een duurzaam  productbeleid is de wij ze waarop rekening wordt  gehouden 
m et  m ilieuvr iendelij ke en sociale cr it er ia bij  aankopen. I n de prakt ij k  is dit  echter geen 
evident ie. Ondanks het  feit  dat  dit  de afgelopen jaren m eer en m eer onder de aandacht  
is gekom en en er zich m eer en m eer opportuniteit en aanbieden, wordt  dit  nog te sterk 
beperkt  door indiv iduele init iat ieven. Om  de duurzaam heidsaspecten bij  het  stedelij ke 
aankoopbeleid niet  uit  het  oog te ver liezen hecht te het  college in 2003 goedkeur ing aan 
een nieuwe adm inist rat ieve procedure dewelke voorziet  in de toetsing van bestekken aan 
duurzam e criter ia. De adm inist rat ie dient  zich nog eigen te m aken m et  het  gebruik van 
deze nieuwe procedure. I n het  kader van de nieuwe organisat iest ructuur wordt  
m om enteel onderzocht  of een cent rale aankoopdienst  kan worden opgericht . 
 
Om  de personeelsleden m ethodisch en inhoudelij k te ondersteunen bij  het  verr ichten van 
duurzam e aankopen werd eind 2003, in sam enwerking m et  I GEMO, een “ interne 
m ilieuzorgwij zer” opgesteld waar in heel wat  product inform at ie, t ips en voorbeelden te 
vinden zij n over bovenstaande productgroepen. Deze handleiding werd ter beschikking 
van het  personeel via het  int ranet .  Daarenboven kan gebruik gem aakt  worden van “de 
schoolkoopwij zer” en “de gids voor duurzam e aankopen”. Het  t hem a m ilieuvr iendelij k  
(duurzaam ) productgebruik is een belangrij k  steeds wederkerend agendapunt  op de 
werkgroep interne m ilieuzorg.   
 
De stad heeft  zich de afgelopen jaren sterk geëngageerd om  binnen de eigen 
werkzaam heden (openbaar dom ein, stadsgebouwen,…) het  gebruik van 
m ilieuvr iendelij ke producten verder te st im uleren, het  gebruik van m ilieuschadelij ke 
producten zoveel m ogelij k t e beperken en aandacht  te hebben voor de interne en 
externe com m unicat ie. Hiertoe werden verschillende act ieplannen opgem aakt  en werden 
act ies uitgevoerd:  

• act ieplan afvalprevent ie in het  kader van het  afvalprevent ieproj ect . 
• act ieplannen opt ie 7 in het  kader van het  m ilieuconvenant  2000-2001 (FSC, 

secundaire grondstoffen, best r ij dingsm iddelen,…) 
• act ieplan afvalprevent ie in het  kader van de m ilieuconvenant  2000-2001  
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Hierbij  werd gest reefd om  de de opgestarte act ies verder t e zet ten. Dit  betekende in de 
prakt ij k dat  de stad act ies en m aat regelen uitwerkt  voor volgende productgroepen:  

• Kantoorm ater ialen 
• Papier 
• Cateringproducten 
• Schoonm aakm iddelen 
• Verven 
• Secundaire grondstoffen (com post , COPRO-gekeurd puin) 27 
• Duurzaam  geëxploit eerd hout  (FSC,…) 
• Best r ij dingsm iddelen. 

 
Elk van bovenstaande productgroepen wordt  hieronder uitvoeriger beschreven. 

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• m ilieuverantwoord productgebruik is een com plexe en steeds evoluerende m ater ie 
( labels, keurm erken,…).�

• de voorbeeldfunct ie en de com m unicat ie hierom trent  wordt  niet  alt ij d als een 
prioritaire taak beschouwd.�

• beschikbare inst rum enten (m ilieuzorgwij zer, aanst iplij st )  worden niet  opt im aal 
gebruikt .�

• voorstellen inzake duurzam ere/ m ilieuvriendelij ke alt ernat ieven zijn dikwij ls 
onvoldoende onderbouwd m et  een kosten/ baten analyse. �

• m ilieuvr iendelij ke alt ernat ieven worden veelal onterecht  bestem peld als ‘van 
m indere kwalit eit ’�

• I nterpretat ie en object iv iteit  van levenscyclus analysen�
�
Opportuniteit en:  

• de m arkt  besteed m eer en m eer aandacht  aan m ilieuvr iendelij ke producten. Er 
zijn reeds verschillende bestaande en beproefde init iat ieven/ keurm erken 
voorhanden. 

• ecologische en sociale aspecten worden m eer en m eer in rekening gebracht  bij  
aankopen.   

• de ondertekening van de sam enwerkingsovereenkom st  en de convenant  
ontwikkelingssam enwerking biedt  logist ieke en financiële ondersteuning aan de 
stad voor het  voeren van een m ilieuvr iendelij ke productbeleid. 

• er is een sterke regionale ( intergem eentelij ke)  aanpak waardoor er  een 
uitwisseling is van ideeën en ervar ingen ( I GEMO, NGO’s, provincie) .  

• de diensten die instaan voor de aankopen zij n m eestal duidelij k  gedefinieerd en 
beperkt  in aantal  

• de stad beschikt  over verschillende inst rum enten die een m ilieuvr iendelij ke 
(duurzaam ) aankoopbeleid st im uleren (m ilieuzorgwij zer, aanst iplij st  bestekken)  

• onderzoek naar het  opr ichten van een cent rale aankoopdienst  

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  st im uleren van een m ilieuverantwoord gebruik van producten door het  
voeren van een aangepast  aankoopbeleid, waarbij  naast  financiële aspecten ook rekening 
wordt  gehouden m et  ecologische en sociale aspecten.  
�

Act ie MV_1:  bij  de aankoop van producten en/ of diensten aandacht  hebben  
voor m ilieuvriendelij ke alternat ieven 
I nit iat iefnem er:  aankoopdiensten  28 

                                           
27 Voor meer informat ie omtrent  “secundaire grondstoffen” wordt  verwezen naar het  hoofdstuk afvalstoffen, luik 
hergebruik. 
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Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  ontwikkelingssam enwerking 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie MV_2:  opt im aliseren van de aankoop, regist rat ie en stockbeheer van de 
aangekochte producten  
I nit iat iefnem er:  aankoopdiensten 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  2009  
 
Act ie MV_3:  vaststellen van indicatoren inzake m ilieuverantwoord productgebruik 
voor de m ilieubarom eter. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling? dienst  ontwikkelingssam enwerking  
Bet rokkenen:  dept . Algem ene zaken  
Tim ing:  2005 
 
Act ie MV_4:  voorstellen inzake de aankoop van m ilieuvr iendelij ke producten m eer 
onderbouwen m et  een kosten-baten analyse  
I nit iat iefnem er:  aankoopdiensten 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie MV_5:  beroep doen op het  Vlaam s Gewest  voor ondersteuning en interpretat ie 
van levenscyclusanalysen van producten en te waken over de onafhankelij kheid van 
de uitgevoerde studies.   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest  
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Doelstelling:  I ntern draagvlak creëren voor een duurzaam  gem eentelij ke productbeleid  
 

Act ie MV_6:  de aankoopdiensten ger icht  ondersteunen m et  advies, inform at ie en 
inst rum enten om  een duurzaam  aankoopbeleid te voeren ( labels, keurm erken,…) . 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  aankoopdiensten? dienst  ontwikkelingssam enwerking 
Tim ing:  vanaf 2005  
 
Act ie MV_7:  het  duurzam e aankoopbeleid als door lopend aandachtspunt  agenderen 
op de werkgroep I nterne Milieuzorg. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  leden van de werkgroep I MZ 
Tim ing:  planper iode  
 
Act ie MV_8:  inform eren en sensibiliseren van de eigen diensten inzake het  gevoerde 
m ilieuvr iendelij ke productbeleid. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  ontwikkelingssam enwerking, inform at iedienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �

�
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (bevolk ing, scholen, verenigingen)   
voor een duurzaam  productbeleid  
 

Act ie MV_9:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (bevolk ing, scholen, 
verenigingen)  inzake het  gebruik en de aankoop van m ilieuvr iendelij ke producten 
en de voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t .  

                                                                                                                                    
28 m et  ‘aankoopdiensten’ wordt  bedoeld de diensten die verantwoordelij k zijn binnen de stad voor  de aankoop 
van producten of diensten 
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I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  ontwikkelingssam enwerking, inform at iedienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie MV_10 :  onderzoek verr ichten naar een logist ieke en/ of financiële 
ondersteuning van de doelgroepen die overgaan tot  m ilieuvriendelij ke of duurzam e 
aankopen of handelingen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  ontwikkelingssam enwerking, bevolk ing, scholen, verenigingen 
Tim ing:  vanaf 2007 

�������.DQWRRUPDWHULDOHQ�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
Com puters, pr inters, faxen, m odem s, kopieertoestellen, … Het  aantal kantoorm aterialen 
neem t  gestaag toe. Kantoorm aterialen zijn investeringsgoederen m et  een k leine rotat ie. 
Om dat  er voortdurend nieuwe toepassingen ontstaan, worden kantoorapparaten steeds 
sneller vervangen. Daarom  is het  belangrij k te kij ken naar m ilieuvriendelij ke 
alternat ieven. De m eest  m ilieubelastende stoffen die kunnen voorkom en in elekt r ische en 
elekt ronische apparaten zijn zware m etalen zoals kwik, lood, cadm ium  en chroom , 
gehalogeneerde stoffen zoals chloorf luorkoolwaterstoffen (CFK’s) , polychloorbifenylen 
(PCB’s) ,  PVC en gebrom eerde brandvert ragers en ook asbest  en arseen. Een aantal 
fabr ikanten is reeds gestopt  m et  het  gebruik van kwik, lood, cadm ium , zeswaardig 
chroom  en gehalogeneerde brandvert ragers. De toekom st ige Europese regelgeving zal 
het  gebruik van deze stoffen waarschij nlij k  verder beperken.  
 
Naast  elekt r ische en elekt ronische apparatuur bet reft  het  ook burelen, kasten ,  stoelen 
als ( k leinere)  bureelbenodigdheden (schrij fgerei,…) . Papier  wordt  als een apart  them a 
besproken.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Sinds 1 juli 1999 bestaat  er  in Vlaanderen een terugnam eplicht  voor alle afgedankte 
elekt r ische en elekt ronische toestellen. Het  uitvoer ingbesluit  “Vlarea”  m aakte  de 
invoerders/ producenten, de tussenhandelaars en de eindverkopers gezam enlij k  
verantwoordelij k  voor de aanvaarding, de ontm anteling  en de verwerking van 
afgedankte elekt r ische en elekt ronische apparatuur (Vlarea, B.S., apr il 1998) . De wij ze 
waarop aan de aanvaardingsplicht  voor kantoorapparatuur wordt  voldaan, wordt  
vastgelegd in een m ilieubeleidsovereenkom st . Drie Milieubeleidsovereenkom sten m et  
bet rekking tot  de terugnam e van elekt r isch en elekt ronisch afval, werden getekend door 
enerzijds de indust r ie en het  Vlaam se Gewest  �0%2�������������,  het  Waalse Gewest  
�&(��������������en het   Brusselse Gewest   �&(��������������anderzij ds. De Richt lij n 
bet reffende afgedankte elekt r ische en elekt ronische apparatuur (AEEA)  werd 
goedgekeurd op 18 decem ber 2002,  en zal in 2005 van toepassing zijn voor de lidstaten. 
De vzw Recupel staat  sinds 1 juli 2001 als erkende organisat ie in voor de ophaling van 
elekt r ische en elekt ronische apparatuur bij  eindverkopers en containerparken, alsook de 
verwerking en recyclage ervan. De financiering van dit  systeem  gebeurt  door de 
recyclagebijdragen die de consum ent  betaalt  bij  aankoop van een nieuw elekt r isch of 
elekt ronisch toestel. 
Op 5 decem ber 2003 werd het  nieuwe Vlarea goedgekeurd29.  De belangrij kste 
wij zigingen hebben bet rekking op nieuwe aanvaardingsplichten, de regeling inzake 
inzam eling, vervoer en verwerking van afvalstoffen en de regist rat ie-  en 
rapportageverplicht ingen. Naast  de reeds bestaande aanvaardingsplichten worden 

                                           
29  B.S. 30 april 2004  
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(gefaseerd)  nieuwe aanvaardingsplichten ingevoerd (oude en vervallen geneesm iddelen, 
afgewerkte olie , dier lij ke en plantaardige afvalvet ten en –oliën, afvalfotochem icaliën, 
afvallandbouwfolies, houtafval,  v loerbedekkingsafval,  lam pen) . 
 

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
De laatste jaren besteedt  de stad m eer aandacht  aan de m ilieuvr iendelij kheid van 
kantoorm ater ialen. De aankoop en installat ies van com puters en pr inters gebeurt  door de 
afdeling I CT. Mom enteel zij n m eer dan 200 printers en 600 PC’s aanwezig. Bij  de 
aankoop van com puters wordt  aandacht  besteed aan energiezuinige m odellen. Bij  de 
installat ie wordt  de ‘sleep’-m odus ingesteld. Het  aantal pr inters dat  her en der op de 
diensten lokaal staat  opgesteld is vr ij  groot  (200tal) . Deze (k leinere)  t oestellen zijn 
m eestal ook geen toonvoorbeeld van papier- , toner-  en energieverbruik. Ze zij n ook 
zelden uitgerust  m et  de m ogelij kheid om  rectoverso te pr inten. De huur van 
kopieertoestellen gebeurt  door het  econom aat . De installat ie ervan gebeurt  m eestal door 
de installateur. Wanneer er aansluit ing op het  int ranet  nodig is dan wordt  dit  uitgevoerd 
door de dienst  inform at ica. De kopieertoestellen worden geleast  m et  een 5-  j ar ig cont ract  
waardoor steeds de m eest  m oderne toestellen kunnen worden ingezet .  Er zijn een 40- tal 
kopieertoestellen aanwezig. Een 15tal hiervan zij n aangesloten op het  int ranet . De 
toestellen dragen het  Blauwe Engel label. Deze toestellen kunnen ook aanvullend worden 
gebruikt  als netwerkpr inter.   De m eeste kopieertoestellen kunnen recto verso kopiëren. 
Gelet  op het  groot  aantal stadsdiensten alsook de ruim telij k  spreiding ervan, beschikt  de 
stad over een goed uitgebouwd int ranet  waarop alle diensten zijn aangesloten. De dienst  
inform at ica staat  in voor het  beheer ervan. I n 2003 heeft  het  int ranet  een nieuwe “look” 
gekregen. De laatste jaren wordt  het  gebruik ervan m eer en m eer aangem oedigd om  
docum enten te verspreiden of ter beschikking te stellen van de personeelsleden. Alle 
adm inist rat ieve personeelsleden beschikken over een e-m ail. De afgelopen j aren is het  
gebruik van e-m ail (zowel intern als extern)  zeer sterk toegenom en. Zowel het  gebruik 
van int ranet  als e-m ail hebben een posit ieve invloed op het  reduceren van het  
papierverbruik. Toch hebben vele m ensen nog een ‘reflex’  om  de digit ale inform at ie uit  t e 
printen en te k lasseren waardoor de gewenste papierbesparing wordt  t eniet  gedaan. Een 
cent raal digitaal archiveringssysteem  bestaat  er  m om enteel nog niet . Hier  wordt  aan 
gewerkt  door de dienst  I CT.  
 
De personeelsleden zij n onvoldoende op de hoogte van de m ogelij kheden van het  
int ranet  en de m ogelij kheid om  bepaalde inform at ie/ opdrachten door te sturen v ia e-
m ail.  I n 2002 heeft  de dienst  I CT een opleidingssessie georganiseerd voor het  personeel 
inzake int ranet ,  website en pc-gebruik. De dienst  is vragende part ij  om  dit  op een m eer 
gest ructureerde en per iodieke basis te doen om  de m ensen te inform eren en te 
sensibiliseren. 
 
Niet  alle diensten hebben aandacht  voor het  uitschakelen van de elekt ronische en 
elekt r ische apparaten na de werkuren. Uit  een steekproef uitgevoerd door de afdeling 
I CT op 18 juni 2004 bleek dat  252 van de 323 PC’s ‘s nachts nog aan stonden (78% )  
Aan m ilieuvriendelij ke aankopen van burelen, kasten, stoelen is tot  op heden weinig 
aandacht  besteed.  
  
Het  econom aat  staat  in voor de aankoop van kleinere bureelbenodigdheden (zoals 
schrij fgerei, m appen, ….) . Via een bestelbon kunnen de diensten bestellingen plaatsen. 
De diensten bekom en m aandelij ks een overzicht  van de kostpr ij s van hun bestellingen. 
Op basis van binnenkom ende bestellingen wordt  vastgesteld dat  er alleszins zuiniger kan 
worden om gesprongen m et  bureelbenodigdheden. Er bestaat  m om enteel geen 
geautom at iseerd regist rat iesysteem  dat  t oelaat  zich te krij gen op de verbruikte 
kantoorm ater ialen door de stad. Verschillende ( losse)  init iat ieven werden in het  ver leden 
ondernom en om  m ilieuvriendelij ke bureelbenodigdheden aan te kopen (o.a.  st iften en 
m arkers op waterbasis, kartonnen pot loden, hervulbare fluo’s, …) . Deze (proef)projecten 
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worden niet  geheel posit ief geëvalueerd.  Op dit  vlak zijn er  ongetwij feld nog heel wat  
m ogelij kheden. Er bestaat  een goed werkend systeem  van inzam eling van lege cart r idges 
en toners v ia het  econom aat . 
 
Om dat  de voorbeeldfunct ie van de stad inzake duurzam e kantoorm ater ialen enerzijds 
onvoldoende in kaart  is gebracht  en er  anderzij ds nog heel wat  inspanningen kunnen 
worden geleverd, wordt  er intern en extern weinig over gecom m uniceerd.  

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:   

• inform at iedoorst rom ing inzake het  efficiënt  gebruik van pc’s, int ranet , printers en 
kopieerapparaten loopt  m oeilij k.  

• personeelsleden hebben onvoldoende kennis over digitaal archiveren  
• de aankoop en het  gebruik van m ilieuvriendelij ke kantoorm ater ialen en/ of het  

rat ioneel om springen m et  kantoorm aterialen wordt  niet  system at isch aangepakt  
• de diensten zijn onvoldoende geïnform eerd over waardige, kwalit eitsvolle, en 

betaalbare m ilieuvriendelij ke alt ernat ieven.  
• onvoldoende kennis over m ilieuvr iendelij k  m eubilair . 
• som m ige aankopen gebeuren niet  v ia het  econom aat  m aar rechtsreeks vanuit  de 

diensten 
• Op verschillende diensten kan worden vastgesteld dat  com puters niet  worden  

uitgeschakeld na de werkuren 
 
Opportuniteit en:   

• 5- jaar lij kse cont racten voor de leasing van kopieertoestellen. 
• zeer sterk uitgebouwd inform at icanetwerk. 
• uitgebreide technische kennis inzake deze problem at iek bij  de bevoegde 

aankoopdiensten. 
• de diensten zijn vragende part ij  om  geïnform eerd te worden over 

m ilieuvr iendelij ke/ duurzam e kantoorm aterialen 
• de diensten die instaan voor de aankopen, stockbeheer en verspreiding van 

kantoorm ater ialen zijn duidelij k gedefinieerd en beperkt  in aantal. 
• onderzoek naar het  opr ichten van een cent rale aankoopdienst  

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
�
Doelstelling:  st im uleren van de aankoop van m ilieuvr iendelij ke kantoorm ater ialen door 
de eigen diensten  
�

Act ie MV_11:  rekening houden m et  ecologische en sociale cr iter ia bij  de 
aankoop/ huur/ leasing van kantoorm ater ialen (m eubilair, printers, 
kopieerapparaten,…) 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen,dienst  I CT, econom aat   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  st im uleren van een rat ioneel gebruik van kantoorm ater ialen door de eigen 
diensten.  
 

Act ie MV_12:  actualiseren/ aanpassen van het  bestelform ulier voor 
bureelbenodigdheden aan de nieuwe inzichten en ontwikkelingen inzake 
m ilieuvr iendelij ke producten 
I nit iat iefnem er:  econom aat   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2006�
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Act ie MV_13:  opstarten van een gedetailleerd regist rat iesysteem  voor k leine 
kantoorbenodigdheden 
I nit iat iefnem er:  econom aat   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2005�
 
Act ie MV_14:  voorzien in een opleiding voor personeelsleden inzake het  gebruik van 
PC’s en randapparatuur (kopieertoestellen, printers) , int ranet , em ail en website 
waarbij  ook aandacht  wordt  besteed aan m ilieuvr iendelij ke/ duurzam e handelingen. 
I nit iat iefnem er: dienst  I CT, econom aat   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2006 
 
Act ie MV_15:  inform eren en sensibiliseren van de diensten inzake m aat regelen/ t ips 
om  rat ioneler  (zuiniger)  om  te spr ingen m et  kantoorbenodigdheden. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen: dienst  I CT, econom aat   
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie MV_16:  inform eren van de diensten dat  de aankoop van bureelbenodigdheden 
via het  econom aat  dient  te verlopen. 
I nit iat iefnem er:  econom aat  
Bet rokkenen:  -   
Tim ing:  2005 

 
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen)�voor 
de aankoop en het  gebruik van m ilieuvriendelij ke kantoorm ater ialen �
�

Act ie MV_17:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
inzake een m ilieuverantwoorde aankoop van kantoorm ater ialen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t .  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 

�������3DSLHU�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Het  papierverbruik heeft  een belangr ij ke m ilieu- im pact . Een kwart  van het  hout  dat  de 
indust r ie verbruikt  gaat  naar de papierindust r ie. Dit  zorgt  voor een grote druk op de 
bossen in de wereld. Bovendien is de papierproduct ie erg vervuilend. Het  m aken van 
papier kost  water en energie, zorgt  voor lucht -  en waterveront reiniging en veroorzaakt  
afval. Het  gebruik van m inder papier en, in tweede orde, het  gebruik van gerecycleerd 
papier door zowel de gem eente als de bedr ij ven, scholen,  huishoudens en andere 
doelgroepen is noodzakelij k .  

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Tussen 15 en 20 %  van de ingezam elde huishoudelij ke afvalstoffen bestaat  uit  papier-  en 
kartonafval. Beleidsm at ig wordt  in de eerste plaats het  voorkom en van papierafval 
gest im uleerd.  Het  Vlaam se Gewest  wil t egen 2007 het  aanbod van papier-  en kartonafval 
m et  11 %  ( t .o.v. het  jaar 2000) doen afnem en. 
Het  papierafval dat  t och veroorzaakt  wordt ,  m oet  select ief ingezam eld worden om  te 
recycleren. Voor papierafval (dagbladen, weekbladen, m aandbladen, t ij dschr iften, 
per iodieken, grat is regionale pers, grat is publicat ies, t elefoongidsen, faxgidsen, 
reclam edrukwerk en ander drukwerk, in het  Vlaam se Gewest  verdeeld, waarvan houders 
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zich ontdoen)  geldt  sinds 1 juni 1998 een aanvaardingsplicht .  Dat  betekent  dat  de 
eindverkoper, de tussenhandelaar, de producent  of de invoerder verantwoordelij k  is voor 
de doelm at ige verwijder ing of nut t ige toepassing van de door hem  verkochte goederen 
op het  einde van hun levenscyclus. Op 17 april 1998 werd m et  de producenten van dag- , 
week-  en m aandbladen, t ij dschr iften, per iodieken of grat is regionale pers een 
m ilieubeleidsovereenkom st  (MBO)  afgesloten. Deze MBO bevest igt  de aanvaardingsplicht  
en regelt  de inform at ieverst rekking naar het  publiek en de voorziene 
prevent iem aat regelen. De uitgevers van reclam edrukwerken zij n m et  de overheid 
overeengekom en om  3,7 euro per ton drukwerk dat  op de m arkt  kom t  in een fonds te 
storten. Jaar lij ks wordt  dit  geld verdeeld over de verschillende gem eenten om  de 
papier inzam eling te financieren. 
Verpakkingsafval dient  door de gem eenten/ intergem eentelij ke verenigingen select ief 
ingezam eld te worden. De m eeste gem eenten/ intergem eentelij ke verenigingen werken 
voor de select ieve inzam eling van verpakkingsafval sam en m et  FostPlus. FostPlus staat  in 
voor de uitvoer ing van de terugnam eplicht  van verpakkingsafval van huishoudelij ke 
oorsprong. De kosten van de inzam eling en verwerking van verpakkingsafval worden 
gefinancierd v ia de bijdragen die de bedr ij ven aan FostPlus storten. Papier-  en 
kartonafval m oet  m instens m aandelij ks huis-aan-huis worden ingezam eld. Papier-  en 
kartonafval wordt  eveneens op het  containerpark ingezam eld. 

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
I n het  kader van haar intern m ilieuzorgbeleid doet  de stad de laatste j aren inspanningen 
om  zowel de papierkwaliteit  als -kwant iteit  t e verbeteren. Het  econom aat  staat  in voor de 
aankoop van het  m erendeel van het  papier dat  wordt  gebruikt  door de diensten. Als 
adm inist rat ieve overheid worden er jaar lij ks grote hoeveelheden papier verbruikt .  
I ngevolge het  ontbreken van een geautom at iseerd regist rat iesysteem  is het  vandaag de 
dag m oeilij k om  het  totale papierverbruik van de stad in t e schat ten. Ruw geschat  zou dit  
ongeveer 30 ton of 6.000.000 blad op j aarbasis zijn.   
Alle gebruikte papiersoorten staan onder de norm  ECF en papier van 80 gram  is deels 
vervangen door papier van 75 gram . Waar vroeger het  papier in grote hoeveelheden 
werd aangekocht  worden nu k leinere part ij en aangekocht  waardoor beter  kan worden 
ingespeeld op de m arktprij zen. 
I n 2000 werd een eerste part ij  papier m et  Blauwe Engel aangekocht . I n 2001 besliste het  
CBS tot  aanpassing van het  lastenboek voor de papieraankoop m et  de verm elding van 
een duurzaam heidseis (Blauwe Engel) . De aankoop van m ilieuvr iendelij k papier blij ft  
echter ter discussie staan waardoor vele aankopen niet  voldoen aan de bepalingen van 
het  gewij zigde lastenboek. De aankoop en het  gebruik van papier is in zijn globalit eit  een 
com plexe m aterie om dat  aspecten zoals k lim atologische om standigheden, papiersoort  en 
type kopieertoestel bepalend zij n voor het  goed funct ioneren. 
De stad beschikt  over een sterk uitgebreid netwerk van select ieve inzam eling  van 
papier.  De m eeste burelen en kopieer lokalen zij n voorzien van papierbakjes. Dit  papier 
wordt  verzam eld in papiercontainers en opgehaald door erkende verwerkers. 
I ngezam elde hoeveelheden kunnen niet  worden ingeschat  om dat  de aanrekening tot  
2003 enkele gebeurde per stopplaats. Vanaf 2004 wordt  dit  ook per k ilogram  
aangerekend.  
Het  personeel wordt  aangem oedigd om  éénzijdig bedrukt  papier  te gebruiken als 
kladpapier.  Het  econom aat  m aakt  van éénzijdig bedrukt  papier not it ieblokken.  
Om  overm at ig papiergebruik te voorkom en of in t e perken werden een aantal act ies 
ondernom en. Zo kan o.a beroep worden gedaan op het  goed uitgebouwde 
inform at icanetwerk. Het  gebruik van e-m ail (doorsturen verslagen, kopieeropdrachten 
voor het  econom aat , …)  neem t  gestaag toe. Ook v ia het  int ranet  worden docum enten ter 
beschikking gesteld van het  personeel.  Er worden ook m aat regelen genom en om  de 
voorbereidende docum enten van vergader ingen van het  CBS in te perken. Zowel op het  
vlak van de aankoop als op het  v lak van rat ioneel verbruik van papier  kunnen nog  
aanvullende inspanningen te worden geleverd. 
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De stad onderneem t  ook inspanningen ten aanzien van de bevolk ing inzake de 
voorkom ing en de select ieve inzam eling van papier.  St ickers tegen niet -geadresseerd 
reclam edrukwerk worden ter beschikking gesteld van de inwoners. I n 2003 waren van de 
38.281 postbussen 6.164 voorzien van een st icker (16% ). I n 2003 werd een 
belast ingsreglem ent  op reclam edrukwerk ingevoerd. Er is een uitgebreid netwerk van 
select ieve inzam eling van papier-  en karton via de huis-aan-huis inzam eling en v ia de 
containerparken (zie onderdeel afvalstoffen).   

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• geen gedetailleerd zicht  op de papierverbruiken binnen de stad. 
• papier is een com plexe technische m ater ie 
• nadruk ligt  t e veel op de select ieve inzam eling en m inder op het  voorkom en en/ of 

hergebruik van papier. 
 
Opportuniteit en:  

• cent rale aankoop van het  papier v ia het  econom aat . 
• uitgebreide technische kennis inzake deze problem at iek bij  de bevoegde 

aankoopdienst  
• collegebeslissing inzake aankoop van m ilieuvriendelij k  papier 
• de diensten zijn geïnteresseerd in papierbesparende m aat regelen 
• aankoop van papier in k leinere part ij en ( f lex ibilit eit )  

 

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
�
Doelstelling:  st im uleren van de aankoop van m ilieuvr iendelij ke papiersoorten door de 
eigen diensten  
�

Act ie MV_18:  rekening houden m et  ecologische en sociale cr iter ia bij  de aankoop 
van papier   
I nit iat iefnem er:  econom aat   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �

 
Doelstelling:  st im uleren van een rat ioneel verbruik van papier door de eigen diensten.   
 

Act ie MV_19:  opm aken van een regist rat iesysteem  voor het  papierverbruik en 
verr ichten van een nulinventar is. 
I nit iat iefnem er:  econom aat  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  2005 
 
Act ie MV 20:  vaststellen van een jaar lij ks reduct iepercentage inzake papierverbruik 
op basis van een nulinventar is. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  econom aat  
Tim ing:  2006 
 
Act ie MV_21:  opvoeren van de inspanningen om  m eer gebruik te m aken van 
digitale inform at iekanalen (em ail,  int ranet ,  digitaal archiveren,…) . 
I nit iat iefnem er: dienst  I CT 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
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Act ie MV_22:  opstellen van r icht lij nen voor de diensten inzake kopieeropdrachten 
conform  de pr incipes van een duurzaam  papierverbruik. 
I nit iat iefnem er:  econom aat  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,dienst  I CT 
Tim ing:  2006 
�
Act ie MV_23:  inform eren en sensibiliseren van de diensten inzake m aat regelen/ t ips 
om  rat ioneler  (zuiniger)  om  te spr ingen m et  papier.   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  econom aat ,dienst  I CT 
Tim ing:  2006 

 
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) voor 
een m ilieuverantwoord en rat ioneel  papiergebruik  
�

Act ie MV_24:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
inzake een m ilieuverantwoord en rat ioneel papierverbruik en de voorbeeldfunct ie 
die de stad hierom t rent  opneem t .  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 

�������&DWHULQJSURGXFWHQ�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
De m ilieu- im pact  van voedsel en drank op het  m ilieu, verschilt  naargelang de m anier 
waarop het  wordt  geteeld/ gekweekt ,  verwerkt  en aangeboden (verpakking of server ing) . 
Maat regelen kunnen get roffen worden die leiden tot  producten m et  een gunst igere 
levenscyclus. Door te k iezen voor producten m et  een m ilieuvr iendelij ke levenscyclus 
worden deze product iewij zen ondersteund en stelt  de gem eente een voorbeeldfunct ie. Bij  
de keuze m oet  zowel de levenscyclus van het  product  als ook het  verpakkingsm ater iaal 
in rekening worden gebracht .   

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Op grond van het  Koninklij k Besluit  inzake de algem ene voedingsm iddelenhygiëne van 7 
februar i 1997 zijn voedingsbedr ij ven verplicht  om  via een system at ische r isicoanalyse de 
aanwezige r isico’s in het  bedr ij f/ ondernem ing vast  te leggen. Dit  vast leggen van r isico’s 
gebeurt  door m iddel van het  toepassen van de HACCP-principes. HACCP staat  voor 
Hazard Analysis and Cr it ical Cont rol Points. Hierbij  analyseert  m en waar en in welke 
fasen gevaren voor de gezondheid van de consum ent  kunnen ontstaan en zet  m en een 
bewakingssysteem  op om  de r isico’s t e beheersen.  
I n opt ie 7 van de gem eentelij ke m ilieuconvenant  (2000-2001)  werd bij  het  onderdeel 
‘voorkom ing van huishoudelij ke afvalstoffen’ vooral gem ikt  op het  voorkom en van 
verpakkingsafval en éénm alige drankverpakking. I n dit  kader werden de eerste stappen 
in de stad gerealiseerd.  
I n de sam enwerkingsovereenkom st  ‘Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling’ 
(2002-2004)  wordt  gesteld dat  bij  de aankoop van cateringproducten ‘duurzam e 
producten’ voorrang dienen te kr ij gen. Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen 
om  een afweging te m aken naar de duurzaam heid van een product .  Vanuit  HFRORJLVFK�
RRJSXQW�kunnen biologische landbouwproducten gepropageerd worden wegens hun 
duurzam e product iewij ze. Ook de biodiversiteit  is er bij  gebaat . Biologische landbouw laat  
plaats aan k leine m aar nut t ige natuurelem enten (gem engde hagen, r ietkragen, .. . ) . De 
term en biologisch,  ecologisch en organisch zij n in Europa wet telij k bescherm d voor alle 
plantaardige en dierlij ke voedingsm iddelen. Deze term en m ogen alleen onder zeer st rikte 
voorwaarden gebruikt  worden. Er bestaat  sinds 1991 een Europese Verordening die de 
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voorwaarden definieert  waaraan een voedingsproduct  m oet  voldoen om  als biologisch op 
de m arkt  te kom en.  
Vanuit  het  sociale oogpunt , m et  specifiek aandacht  voor de Noord-Zuid- relat ie, kunnen 
bij  voorkeur producten aangekocht  worden uit  eerlij ke handel m et  ontwikkelingslanden. 
Vanuit  afvalprevent ieoogpunt  genieten producten die niet  of zo weinig m ogelij k verpakt  
worden de voorrang (grootverpakking, herbruikbare verpakking, recycleerbare 
verpakking) .  

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
De aankoop van cater ingproducten binnen de stad zit  verspreid over verschillende 
diensten en vzw’s waardoor het  zeer m oeilij k  is om  een totaal overzicht  te bekom en van 
de aard en het  verbruik van cater ingproducten. Daarenboven bestaat  er  een regeling 
binnen de diensten om  te voorzien in cater ingproducten voor eigen gebruik.  
I n het  kader van het  afvalprevent ieproj ect  werden eind jaren ’90 de eerste stappen gezet  
inzake het  voorkom en van verpakkingsafval. Water en fr isdranken worden aangekocht  in 
retourverpakking. Suiker wordt  aangekocht  zowel in bulk als in indiv iduele 
wegwerpverpakking. Melk wordt  aangekocht  zowel in drankkartons, glazen flessen als 
indiv iduele verpakkingen. Op vergader ingen binnen de stad worden, om  hygiënische 
redenen, nog overwegend indiv idueel verpakte suikerk lont j es en m elk in wegwerppot j es 
ter beschikking gesteld.  
 
Vanuit  de dienst  I nternat ionale bet rekkingen is de afgelopen jaren sterk geij verd voor de 
aankoop van eer lij ke producten. Eind 2002 werd door het  CBS een pr incipebeslissing 
genom en voor het  gebruik van ‘eer lij ke’ koffie (Max Havelaar) .  I n 2003 werd dit  
uitgebreid naar fruitsappen (Fairt rade)  en wijnen. Deze producten worden geschonken bij  
vergader ingen m et  externen. Aan de diensten werd ook gevraagd om  intern zoveel 
m ogelij k eer lij ke producten te gebruiken. I n de prakt ij k gebeurt  dit  m om enteel 
onvoldoende.   
 
Som m ige diensten zij n vragende part ij  om  gebruik t e kunnen m aken van een cent rale 
aankoopdienst  voor cater ingproducten. De opr icht ing van een cent rale aankoopdienst  
wordt  m om enteel onderzocht  door het  departem ent  algem ene zaken.   
 
Com m unicat ie ( intern en extern)  inzake duurzam e cateringproducten hebben zicht  t ot  op 
heden vooral t oegespitst  op ‘eer lij ke handel’ en ‘afvalarm e aankopen’ ( in het  kader van 
het  afvalprevent ieproj ect ) .    

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• de aankoop van cater ingproducten is sterk versnipperd over de verschillende 
diensten en vzw’s.�

• fragm entar isch beeld van de aangekochte cater ingproducten.��
• m ilieuvr iendelij ke/ eerlij ke cater ingproducten zijn geen pr ior iteit  bij  de diensten.  

 
Opportuniteit en:  

• gebruik van een gam m a aan eer lij ke producten �
• init iat ieven inzake de aankoop van afvalarm e cateringproducten�
• som m ige diensten zij n vragende part ij  voor de aankoop van cater ingproducten bij  

een cent rale stedelij ke aankoopdienst �
���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  st im uleren van de aankoop van m ilieuvr iendelij ke cater ingproducten door 
de eigen diensten  
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Act ie MV_25:  rekening houden m et  ecologische en sociale cr iter ia bij  de aankoop 
van cater ingproducten   
I nit iat iefnem er:  diensten die instaan voor de aankoop van cater ingproducten   
Bet rokkenen:  dienst  ontwikkelingssam enwerking, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �
 
Act ie MV 26:  het  aankoopbeleid en procedures inzake cater ingproducten in kaart  
brengen en onderzoeken of m eer cent ralisat ie m ogelij k is. 
I nit iat iefnem er:  departem ent  Algem ene zaken 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  2007 
�
Act ie MV_27:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie om  een 
m ilieuvr iendelij k en sociaal verantwoord aankoopbeleid inzake cater ingproducten te 
voeren. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  ontwikkelingssam enwerking, aankoopdiensten  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie MV_28:  onderzoeken welke m aat regelen kunnen worden genom en om  het  
gebruik van voorverpakte suikerk lont j es en m elk tot  een m inim um  te beperken. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  departem ent  Algem ene zaken  
Tim ing:  2005 
 
Act ie MV_29:  bij  de organisat ie van stedelij ke fest iv iteit en rekening houden m et  
m ilieuvr iendelij ke (o.a. afvalarm e)  en sociaal verantwoorde cater ingproducten. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling   
Bet rokkenen:  dienst  ontwikkelingssam enwerking, dienst  jeugd, dienst  sport ,  CC 
Mechelen, VZW Mechelse feesten. 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  een draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen)  
voor het  gebruik en de aankoop van m ilieuvr iendelij ke cateringproducten  
 

Act ie MV_30:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
inzake het  gebruik en de aankoop van m ilieuvr iendelij ke en sociaal verantwoorde 
cateringproducten en de voorbeeldfunct ie die de stad hierom t rent  opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 

�������6FKRRQPDDNPLGGHOHQ�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
Schoonm aakact iv iteit en hebben een negat ief effect  op het  m ilieu.  Schoonm aken is niets 
anders dan het  verplaatsen van vuil van de ene plek naar de andere. Het  schoonm aken 
van gebouwen is m ilieubelastend door water-  en energiegebruik, het  gebruik van 
chem ische producten en het  ontstaan van afvalwater.  Na het  schoonm aken ontstaat  afval 
aan doeken, m oppen en verpakkingen. Bovendien is geen enkel schoonm aakm iddel 
vr iendelij k  voor het  m ilieu. Doordacht  om spr ingen m et  schoonm aakm iddelen kom t  het  
leefm ilieu ten goede. 
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���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Voor schoonm aakm iddelen bieden de Europees regelgeving over overheidsaankopen 
enerzijds en de Vlaam se Sam enwerkingovereenkom st  (Milieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling)  anderzijds een uit stekend kader voor lokale overheden om  rekening te 
houden m et  de m ilieuaspecten. Daarnaast  is ook de regelgeving rond 
waterveront reiniging, gevaar lij ke stoffen en afval belangr ij k. 
 
Belangr ij k bestanddeel van schoonm aakm iddelen zij n fosfaten. Fosfaten en 
fosfaatder ivaten hebben een grote m ilieu- im pact , vooral op het  aquat isch m ilieu. I n 
landen zoals I talië,  Neder land en Zwitser land is het  gebruik van fosfaten al langer 
verboden. Vanaf 2002 is dit  ook in België het  geval.  Verder bepaalt  de wetgeving ook 
norm en inzake biologische afbreekbaarheid van schoonm aakm iddelen (90%  afbreekbaar 
in 28 dagen) . Het  m ilieuvergunningendecreet  legt  m ilieuvoorwaarden op voor de lozing 
van afvalwater in funct ie van de belast ing van het  afvalwater en de lozingsbestem m ing.  
Een aantal Europese r icht lij nen hebben de afgelopen jaren geleid t ot  nieuwe 
doelstellingen en ontwikkelingen op het  v lak van schadelij ke stoffen. Deze 
ontwikkelingen worden door AI SI  (Associat ion I nternat ionale de la Savonner ie, de la 
Détergence et  des Produits d'Ent ret ien)  gest im uleerd, door m iddel van onderzoek en 
voor licht ing naar de fabrikanten en de consum enten. 
Op het  v lak van de ecologische reclam e voor reinigingsm iddelen m oet  m en de code van 
m ilieureclam e respecteren, die is uitgewerkt  door de Com m issie voor Milieuet iket ter ing 
en Milieureclam e (CM ER).  Deze code geeft  de producenten, dist r ibuteurs en 
adverteerders duidelij ke r icht lij nen over de grenzen binnen dewelke zij  m ilieuargum enten 
m ogen gebruiken om  hun producten aan te pr ij zen. Deze code is echter geen wet  en dus 
niet  bindend. 
Daarnaast  bestaat  er een gedragscode voor goed m ilieugedrag inzake huishoudelij ke 
wasproducten. Deze code is evenm in dwingend. Het  staat  de fabr ikanten vrij  er rekening 
m ee te houden en er is geen enkele sanct ie wanneer zij  dat  niet  doen.  
 
Som m ige toxische en irr iterende stoffen in schoonm aakm iddelen hebben naast  een 
zware m ilieu- im pact  ook gift ige eigenschappen. Bij  eenm alige of m eerm alige blootstelling 
kunnen im m ers een aantal gezondheidssym ptom en opt reden. Regelgeving  hierom trent  
is vastgelegd in de wet  bet reffende het  welzij n van de werknem ers bij  de uit voer ing van 
hun werk, m et  nam e de welzij nswet  (KB 4/ 8/ 1996). 
�
Het  Vlaam s Reglem ent  inzake Afvalvoorkom ing en -Beheer (VLAREA) catalogeert  
schoonm aakm iddelenresten, ongeacht  of ze schadelij ke stoffen bevat ten, als KGA. De 
lege recipiënten van schoonm aakm iddelen (dikwij ls plast ic)  daarentegen vallen onder de 
regelgeving van de afvalstoffen en kunnen aangeboden worden v ia de circuits van 
select ieve inzam eling. 

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
De stad beschikt  over heel wat  gebouwen die door lopend m oeten gereinigd worden.  
Eind 2002 werd de schoonm aak van de stadsgebouwen uitbesteed. Tot  dan beschikte de 
stad over een eigen ploeg van schoonm aakpersoneel.  I n het  lastenboek werden 
aanvullende bepalingen opgenom en om  de schoonm aak zo m ilieuvr iendelij k  m ogelij k uit  
te voeren. Uiteindelij k  werd geopteerd voor een doseersysteem  waardoor werd bespaard 
in de hoeveelheid gebruikte producten. De gebruikte producten worden bepaald door het  
doseersysteem . Het  gebruik van het  doseersysteem  sluit  m om enteel het  gebruik uit  van 
m eer m ilieuvr iendelij kere producten. Vanaf het  ogenblik dat  dergelij ke producten ook 
voor doseer installat ies beschikbaar zijn, worden de gebruikte producten herbekeken. Het  
cont ract  m et  de onderhoudsfirm a loopt  van 2003 tot  eind 2007. I n beperkte m ate 
worden schoonm aakm iddelen ook gebruikt  door de stedelij ke diensten. Mom enteel is er 
geen zicht  op de aard en de hoeveelheid van de aangekochte schoonm aakm iddelen door 
de verschillende diensten.   
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Om dat  de voorbeeldfunct ie van de stad inzake een m ilieuvr iendelij k schoonm aakbeleid 
van de gebouwen nog in ontwikkeling is, werden weinig act ies ondernom en om  
hierom t rent  intern en extern te com m uniceren.  

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• uitbesteding van de schoonm aak waardoor m inder flexibiliteit  in uitvoering van de 
taken en de gebruikte producten  

• geen zicht  op de aankoop van schoonm aakproducten door de diensten.  
• de m eest  m ilieuvr iendelij ke schoonm aakproducten zij n nog niet  beschikbaar voor 

doseersystem en. 
 
Opportuniteit en:  

• het  gebruik van een doseersysteem  zorgt  voor m inder gebruik van producten.�
• Het  cont ract  voor het  onderhoud van de stadsgebouwen wordt  t oegewezen voor 5 

jaar.�
���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  het  st im uleren van het  gebruik van m ilieuvr iendelij ke schoonm aakm iddelen 
voor de reiniging van de stadsgebouwen  
 

Act ie MV_31:  opm aak van duurzaam heidsclausules om  op te nem en in het  
lastenboek voor de heraanbesteding van de schoonm aak. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  onderhoud gebouwen  
Tim ing:  2007 
�
Act ie MV 32:  de aankoop van schoonm aakm iddelen door de d iensten en vzw’s in 
kaart  brengen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  onderhoud gebouwen  
Tim ing:  2006 
�
Act ie MV_33:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie om  een 
m ilieuvr iendelij k aankoopbeleid inzake schoonm aakm iddelen te voeren. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  onderhoud gebouwen, inform at iedienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

�
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) voor 
het  gebruik en m ilieuvr iendelij ke schoonm aakm iddelen  
 

Act ie MV 34:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
inzake het  gebruik van m ilieuvr iendelij ke schoonm aakproducten en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 
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�������9HUYHQ�HQ�YHUQLVVHQ�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
Verven,  beitsen en vernissen zij n m ilieubelastende producten, zowel t ij dens product ie, 
gebruik als t ij dens de afvalfase. Het  zij n overwegend pet rochem ische producten (op basis 
van aardolie) . Jaar lij ks wordt  in Vlaanderen zo’n 48.000 ton decorat ieverf verkocht . Dit  is 
de helft  van de totale m arktvraag. Van de geproduceerde decorat ieverf is zo’n 30%  
oplosm iddelhoudend,  wat  ook een belangrij ke m ilieubelast ing inhoudt .  Er zij n echter 
voldoende andere soorten verf verkr ij gbaar die m inder schadelij k zij n voor het  m ilieu dan 
de t radit ionele oplosm iddelhoudende verf. De m arkt  is ondertussen zodanig geëvolueerd 
dat  watergedragen verven en natuurverven een kwaliteitsvol en valabel alt ernat ief 
kunnen bieden voor de k lassieke m ilieubelastende verven. Bij  schilderwerken kan op 
verschillende m anieren rekening worden gehouden m et  het  m ilieu (en uiteraard ook m et  
de gezondheid) :  bij  het  kopen van verf, het  verwijderen van de oude lage, het  
voorbehandelen van de ondergrond, het  voorkom en van verspilling en overm at ig 
gebruik, het  schoonm aken van het  m ater iaal en het  weggooien van afval. 
De lokale overheden kunnen een belangr ij ke voorbeeldfunct ie en sensibiliserende taak 
vervullen naar de burger.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
De Europese regelgeving over overheidsaankopen enerzijds en de Vlaam se 
Sam enwerkingovereenkom st  (Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling)  anderzijds 
bieden voor ‘verven’ een uitstekend kader voor lokale overheden om  rekening te houden 
m et  de m ilieuaspecten. Daarnaast  is de regelgeving rond luchtveront reiniging,  
gevaarlij ke stoffen en afval belangr ij k. 
Vlucht ige organische stoffen (VOS), aangewend als oplosm iddel in verven, hebben een 
grote m ilieu- im pact . Op Europees niveau regelt  de solvent r icht lij n (1999/ 13/ EG) de 
em issie van v lucht ige organische stoffen ten gevolge van het  gebruik van oplosm iddelen 
bij  bepaalde werkzaam heden en installat ies. Deze r icht lij n m aakt  deel uit  van een globale 
Europese st rategie om  ozonveront reiniging aan te pakken.  Ozon wordt  im m ers gevorm d 
door inwerking van zonlicht  op st ikstofoxiden en v lucht ige organische stoffen (VOS). I n 
Vlaanderen wordt  de Europese r icht lij n om gezet  in het  VLAREM.  
De steeds st rengere regelgeving m et  bet rekking tot  de product ie van verven geeft  het  
onderzoek naar m ilieuvr iendelij ke producten nieuwe im pulsen. Een aantal gevaar lij ke 
stoffen zijn reeds bij  wet  verboden in verven, nam elij k loodwit , cadm ium verbindingen,  
loodsulfaat  en andere loodhoudende witpigm enten. Ook PCB-  of PCT-houdende verven 
zijn verboden. Dit  aspect  wordt  ook op Europees vlak gest im uleerd door de criter ia 
vastgelegd in het  Europees keurm erk. Om  hiervoor in aanm erking te kom en m ogen 
verven geen chroom  VI , kwik en arseen bevat ten en m oeten voldoen aan een hele reeks 
criter ia. Vlucht ige organische stoffen (VOS), aangewend als oplosm iddel in verven, 
hebben naast  een grote m ilieu- im pact  ook gift ige eigenschappen waardoor ze ook een 
gevaar inhouden voor de gezondheid. Regelgeving hierom t rent  is vastgelegd in de wet  
bet reffende het  welzij n van de werknem ers bij  de uit voer ing van hun werk, m et  nam e de 
welzij nswet  (KB 4/ 8/ 1996) . 
 
Alle verven, verfresten en hun verpakking, besm eurd verfm ater iaal,  spoelm iddel…horen 
thuis bij  het  Klein Gevaarlij k  Afval (KGA). Het  VLAREA catalogeert  verfresten, ongeacht  
of ze schadelij ke stoffen bevat ten, als KGA. Het  m ilieuvergunningendecreet  legt  
m ilieuvoorwaarden op voor de lozing van afvalwater in funct ie van de belast ing van het  
afvalwater en de lozingsbestem m ing. Water dat  verfresten bevat  (van welke aard dan 
ook)  beantwoordt  niet  aan de definit ie van huishoudelij k  afvalwater. 
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I n het  kader van opt ie 7 van de gem eentelij ke m ilieuconvenant  2000-2001 lag de 
klem toon m et  bet rekking tot  verven vooral op de sensibilisat ie van het  
gem eentepersoneel door het  volgen van opleidingen en het  bijwonen van dem onst rat ies 
over m ilieuvr iendelij ke verven en verfproducten. Via de Sam enwerkingsovereenkom st  
heeft  de stad zich geëngageerd om  verder rond verven te werken binnen interne 
m ilieuzorg. Alle verven die worden aangekocht  door de stad zijn op waterbasis. 
Verschillende k leinere projecten bieden zich aan om  natuurverven toe te passen. 
Mom enteel stuit  het  gebruik van natuurverven op weerstand van de schilders ingevolge 
m inder goede ervaringen uit  het  ver leden. Doch bewij st  de prakt ij k dat  de toepassing 
ervan zonder problem en kan ver lopen. Het  gebruik van vernissen en beitsen door de 
diensten is eerder beperkt  en is m om enteel geen prioritair aandachtspunt . 
 
Om dat  de voorbeeldfunct ie van de stad inzake het  gebruik van m ilieuvriendelij ke verven 
nog in ontwikkeling is,  werden weinig act ies ondernom en om  hierom trent  intern en 
extern te com m uniceren. Een belangr ij k  aandachtspunt  bestaat  er in om  enkele 
succesvolle voorbeeldprojecten te realiseren m et  natuurverven om  interne weerstanden 
te overwinnen. 

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• geen zicht  op het  gebruik en het  aankoopbeleid inzake beitsen en vernissen  
• weerstand bij  de schilders voor het  gebruik van natuurverven 
• vele schilderwerken worden uitbesteed waardoor m inder flex ibiliteit  in uitvoer ing 

van de taken en de gebruikte producten  
 
Opportuniteit en:  

• voorbeeldprojecten bieden zich aan om  te werken m et  natuurverven 
• overschakeling op watergedragen verven 
• opvolging van de m arkt  van inzake m ilieuvr iendelij ke verven 

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
 
Doelstelling:  st im uleren van het  gebruik van m ilieuvr iendelij ke verven en vernissen door 
de diensten 
 

Act ie MV_35:  rekening houden m et  het  gebruik van m ilieuvr iendelij ke verven bij  het  
uitvoeren van schilderwerken door of in opdracht  van de stad. 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�
Act ie MV 36:  de aankoop van m ilieuvriendelij ke verven en vernissen in kaart  
brengen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  gebouwen  
Tim ing:  2008 
�
Act ie MV_37:  de diensten (schilders)  ondersteunen m et  advies en inform at ie om  
gebruik t e m aken van m ilieuvriendelij ke verven en vernissen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  gebouwen  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
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Act ie MV_38:  opteren voor m ater ialen die m inder of geen toepassing van verven of 
vernissen vereisen   
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen  
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �
 
Act ie MV_39:  realiseren van m instens één k leinschalige verfproject  m et  
natuurverven. 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen  
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2005�

 
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) voor 
het  gebruik van m ilieuvriendelij ke verven en vernissen  
 

Act ie MV 40:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
inzake het  gebruik van m ilieuvr iendelij ke verven en vernissen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 
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Bossen zijn onderhevig aan een enorm e druk van de m ens. Het  is een bron van talloze 
grondstoffen en producten (houtproducten, houtpulp voor papier,  …) . Het  zij n echter ook 
zeer belangr ij ke ecosystem en. Vele dieren en planten zijn voor hun voortbestaan volledig 
afhankelij k van deze bossen. Door het  aanwenden van duurzaam  geëxploit eerd hout  
wordt  een bosbeheer gest im uleerd waar ook rekening wordt  gehouden m et  de 
ecologische funct ies.  

����������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Bosdegradat ie en illegale houtkap zij n problem en m et  een globale dim ensie. ‘Think 
globally , act  locally ’ is in deze context  zeker een deel van de oplossing. Het  is belangr ij k 
dat  iedereen op zijn niveau een verantwoord bosbeheer ondersteunt .   
 
Sinds 1997 is het  gebruik van duurzaam  geëxploit eerd hout  voor openbare werken 
opgenom en via de gem eentelij ke m ilieuconvenanten.  Voor de per iode 2000-2001 werd 
het  gebruik ervan verm eld in opt ie 7 van de m ilieuconvenant . I n het  kader van 
m ilieuverantwoord productgebruik m aakt  duurzaam  geëxploit eerd hout  tevens het  
voorwerp uit  van de sam enwerkingsovereenkom st  tussen de gem eente en het  Vlaam se 
Gewest  (m ilieu, als opstap naar duurzam e ontwikkeling) . Dit  betekent  dat  de gem eente 
er  zich toe verbindt  om  hout  t e gebruiken dat  afkom st ig is van bossen waarvan het  
duurzaam  beheer door een onafhankelij ke instelling volgens internat ionaal erkende 
criter ia werd gecert if iceerd (o.a FSC of equivalent ) .   

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
I n 2001 keurde het  college een pr incipebeslissing goed om  aandacht  t e hebben voor 
FSC-  hout  (of gelij kwaardige alt ernat ieven)  bij  hout toepassingen binnen de stad. 
Sindsdien worden m ogelij kheden voor aankoop en gebruik van duurzaam  geëxploit eerd 
hout  stelselm at ig onderzocht  en het  personeel wordt  geïnform eerd en gesensibiliseerd 
(o.a. opleiding). De afgelopen jaren werden verschillende toepassingen van FSC-gelabeld 
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hout  gerealiseerd. De diensten “stadsgebouwen en stadsvernieuwing” en de 
“schrij nwerker ij ” zij n hierbij  de belangrij kste actoren. I ndien er  zich een opportuniteit  
voordoet  koopt  de schr ij nwerker ij  loten FSC-  hout  aan. Zo werd in 2002 een hoeveelheid 
Merant i,  Sapupira en Gethal WBP aangekocht .  Bij  de renovat ie van stadsgebouwen wordt  
FSC hout  gebruikt  voor dakt im m erwerk, const ruct iehout  en buitenschr ijnwerk.   
 
Bij  het  gebruik van FSC-gelabeld hout  heeft  de stad ook aandacht  voor het  verm ijden 
van chem ische houtverduurzam ing30.  
 
Er  wordt  aandacht  besteed om  deze realisat ies intern en extern te com m uniceren v ia de 
beschikbare kanalen. 
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Knelpunten:  

• beschikbaarheid van duurzaam  hout  voor de vooropgestelde toepassing�
• beschikbaarheid van duurzaam  hout  bij  lokale houthandelaars�

�
Opportuniteit en:  

• de diensten houden rekening m et  de toepassing van duurzam e houtsoorten bij  
nieuwbouw-  of renovat ieproj ecten�

• collegebeslissing om  aandacht  te hebben voor FSC-hout  of gelij kwaardige 
alternat ieven�

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
�

Doelstelling:  st im uleren van het  gebruik van duurzaam  hout  (FSC of gelij kwaardig)  bij  
gem eentelij ke nieuwbouw of renovat ieprojecten 
 

Act ie MV_41:  rekening houden m et  duurzam e houtsoorten (FSC of gelij kwaardig)  in 
lastenboeken van nieuwbouw of renovat ieproj ecten. 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen, dienst  wonen 
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie MV_42:  uitwerken van m instens één k leinschalige FSC toepassing in het  
openbaar dom ein (banken, bloem bakken, paalt jes,…)    
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, dienst  wegen  
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2009 

 
Act ie MV_43:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake de 
toepassing van duurzam e houtsoorten (FSC of gelij kwaardig) . 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  onderhoud gebouwen, dienst  wonen, dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �

 
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen)  
voor het  gebruik van duurzam e houtsoorten  
 

Act ie MV 44:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
inzake het  gebruik van duurzam e houtsoorten en de voorbeeldfunct ie die de stad 
hierom t rent  opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 

                                           
30 zie hoofdstuk 3.1.5. – verven en vernissen 
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Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks�
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Best r ij dingsm iddelen worden gedefinieerd als “stoffen die bestem d zij n voor de 
verniet iging of de aantast ing van het  m etabolism e van schadelij k  geachte dieren, 
planten, m icro-organism en of v irussen”.  Best r ij dingsm iddelen hebben een invloed op het  
m ilieu (bodem , oppervlaktewater,  grondwater)  door hun ecotoxicit eit , hun m ogelij ke 
bioaccum ulerende eigenschappen en horm oonverstorende effecten. Naast  de 
landbouwsector, die een belangr ij k aandeel heeft  in het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen, verbruiken huishoudens, indust r ie en overheden aanzienlij ke 
hoeveelheden best r ij dingsm iddelen. Gem eenten gebruiken vooral best r ij dingsm iddelen 
om  onkruid te best r ij den. Ook voor de best r ij ding van ziekten en plagen (wespen, 
m ieren, rat ten,…)  wordt  nog vaak gebruik gem aakt  van chem ische best r ij dingsm iddelen.  
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De wetgeving m et  bet rekking tot  best r ij dingsm iddelen is volledig opgebouwd op basis 
van de wet  van 11 juli 1969. I nzake best r ij dingsm iddelen wordt  aan deze wet  uitvoering 
gegeven m iddels het  Koninklij k  Besluit  van 5 j uni 1975 en de daarbij  horende besluiten.  
Het  Koninklij k Besluit  m aakt  een onderscheid tussen enerzijds fytofarm aceut ische 
producten, waaronder vooral best r ij dingsm iddelen voor agrar isch gebruik worden 
verstaan, en anderzij ds best r ij dingsm iddelen voor niet - landbouwkundig gebruik.  
Tevens m oet  verwezen worden naar de wet  van 2 apr il 1971 bet reffende de best r ij ding 
van voor planten en plantaardige producten schadelij ke organism en. Krachtens deze wet  
kan de Koning im m ers het  gebruik van best r ij dingsm iddelen en fytofarm aceutsiche 
producten voorschrij ven, verbieden of reglem enteren. Zo gebiedt  deze wet  en zij n KB’s 
bij voorbeeld expliciet  de best r ij ding van de bruine rat  en de m uskusrat .  De best r ij ding 
van beverrat ten kadert  in de regelgeving over het  ‘onderhoud van de water lopen’, om  
schade te beperken en te voorkom en. Daarnaast  bestaan er verschillende Vlaam se, 
federale en Europese regelgevingen die de best r ij ding van de beverrat  im pliceren. 
 
Heden is het  Vlaam se Gewest  bevoegd voor de regelgeving inzake best r ij dingsm iddelen. 
Het  Vlaam se Gewest  heeft  in het  verleden reeds stappen ondernom en om  het  gebruik 
van best r ij dingsm iddelen te reduceren:  verbodsbepalingen in het  berm besluit ,  de 
uitwerking van de zorgplicht  in het  decreet  op het  natuurbehoud,… Een evaluat ie van 
deze m aat regelen leidt  echter t ot  de conclusie dat  het  vooropgestelde doel inzake de 
reduct ie van het  gebruik van best r ij dingsm iddelen onvoldoende wordt  bereikt .   
 
Mede door de toenem ende bezorgdheid om  het  leefm ilieu en de volksgezondheid werd 
het  decreet  van 21 decem ber 2001 houdende de verm inder ing van het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen door openbare diensten in het  Vlaam se Gewest , van kracht .  Dit  
decreet  stelt  een verbod in op het  gebruik van schadelij ke best r ij dingsm iddelen voor 
openbare instellingen vanaf 1 januari 2004. Via een reduct ieprogram m a kan een 
afwij k ing bekom en worden op het  nulgebruik. I n het  reduct ieprogram m a m oeten de 
m aat regelen worden beschreven die zullen genom en worden om  het  
best r ij dingsm iddelenverbruik stapsgewij s af t e bouwen.  
Het  Vlaam s Gewest  heeft  in 2003 een draaiboek ‘Zonder is gezonder ’ opgesteld. Dit  
draaiboek ondersteunt  de gem eenten bij  de aanpak van de afbouw van 
best r ij dingsm iddelen en de opm aak van het  reduct ieprogram m a. Het  beschr ij ft  de 
verplicht ing en de m ogelij ke st rategieën om  best r ij dingsm iddelen te verm ij den alsook 
een concrete aanpak.  De voorgestelde aanpak bestaat  uit  5 sporen die stapsgewij s 
m oeten worden uitgewerkt :  

• spoor 1:  sensibilisat ie van de m edewerker en de burger (algem een)  
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• spoor 2:  r isico-evaluat ie van best r ij dingsm iddelen 
• spoor 3:  sensibilisat ie van de m edewerker en de burger (proefgebied) 
• spoor 4:  beheer van kruidgroei op verhardingen 
• spoor 5:  beheer van groenzones. 

 
Over de voortgang van het  reduct ieprogram m a wordt  een jaar lij kse rapporter ing 
voorzien aan de Vlaam se overheid. 
 
Ook rodent iciden (o.a. rat tenvergif)  vallen onder het  decreet .  Concreet  betekent  dit  dat  
chem isch best r ij den van de m uskusrat  en de beverrat  in gem eenten die hiervoor geen 
afwij k ing vroegen v ia hun reduct ieprogram m a sinds 1 j anuar i 2004 enkel nog kan in 
geval van acute en redelij kerwij ze niet  te voorziene plagen die een gevaar inhouden voor 
m ens en/ of m ilieu of in het  geval van sit uat ies die een ernst ige bedreiging vorm en of 
kunnen vorm en voor de veiligheid van de m ens en waarvoor t egelij kert ij d geen afdoende 
alternat ieve best r ij dingswij zen zij n. Aangezien op dit  ogenblik alleen gif voldoende 
eff iciënt  is voor het  best r ij den van de bruine rat ,  m ag de bruine rat  wel nog chem isch 
best reden worden. 
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De stad dient  een vr ij  grote oppervlakte aan openbaar dom ein te onderhouden. Hiertoe 
werden in het  ver leden heel wat  best r ij dingsm iddelen gebruikt .  Vanaf de ondertekening 
van opt ie 7 van de m ilieuconvenant  in 2000 werd m eer aandacht  besteed aan init iat ieven 
om  het  best r ij dingsm iddelenverbruik t e reduceren en over te schakelen op m inder 
m ilieuschadelij ke producten. Een werkgroep “best r ij dingsm iddelen” werd opger icht  om  
alle bet rokkenen bij  elkaar te brengen. Een aantal producten m et  hoge m ilieubelast ing 
werden stelselm at ig vervangen door m inder belastende producten. Hierbij  wordt  
rekening gehouden m et  de r icht lij nen van het  Vlaam se Gewest  inzake toelaatbare 
producten. Er werd ook rat ioneler  om gesprongen m et  de aankoop van producten.  
I n het  kader van de Sam enwerkingsovereenkom st  (2000-2004)  en in uitvoering van het  
decreet  van 21 decem ber 2001 houdende de verm inder ing van het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen door openbare diensten in het  Vlaam se Gewest  zet te de stad haar 
inspanningen inzake regist rat ie en afbouw van het  gebruik van best r ij dingsm iddelen 
verder. I n 2003 besliste de stad een afwij k ing aan te vragen op het  nulgebruik vanaf 1 
januar i 2004. I n sam enwerking m et  I GEMO werd een stapsgewij ze planm at ige aanpak 
uitgewerkt  (act ieprogram m a’s) . Conform  de bepalingen van het  draaiboek werden er  
twee coördinatoren pest icidenreduct ie aangesteld. Voor de stad zijn dit  de 
duurzaam heidscoördinator (dienst  duurzam e ontwikkeling)  en de groenam btenaar 
(dienst  natuur-  en groenontwikkeling) . Tegen 1 j uni 2003 diende de stad een eerste 
act ieprogram m a in dat  handelt  over de sensibilisat ie van het  gem eentepersoneel en over 
het  verm inderen van het  gebruik van schadelij ke best r ij dingsm iddelen in zij n t otalit eit . 
Op 1 apr il 2004 werd een tweede act ieprogram m a ingediend waar in een representat ief 
gebied werd afgebakend waar op korte t erm ij n (vanaf 1 januar i 2005)  de groenzones 
zonder best r ij dingsm iddelen zullen beheerd worden en hoe het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen op de verhardingen tegen 31 decem ber 2008 tot  nul zal her leid 
worden. I n 2003 werd onder im puls van I GEMO ook een intergem eentelij k 
over legplat form  ‘best r ij dingsm iddelen’ opgericht .  
 
De resultaten van al deze inspanningen resulteren in een daling van het   j aar lij kse 
best r ij dingsm iddelenverbruik op het  openbaar dom ein van de stad. 
 

Tabel 4:  evolut ie van het  best r ijdingsmiddelenverbruik ( kg/ act ieve stof/ jaar)  op het  grondgebied van de stad 
Mechelen. 

Jaartal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Verbruik 285,87 277,98 108,30 136,14 144,55 127,16 104.41 
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Het  stapsgewij s overschakelen naar een nulgebruik result eert  echter in een aanzienlij ke 
inzet  van personele m iddelen (m eer m anueel werk) .  
�
Het  effect ieve verbruik van best r ij dingsm iddelen en de behandelde oppervlakken worden 
stapsgewij s in kaart  gebracht . Alt ernat ieven voor het  gebruik van best r ij dingsm iddelen 
worden op de voet  gevolgd en uitgetest  (m ulching, vegen, branden, …) . Het  personeel 
kan prakt ij kger ichte opleidingen en vorm ingen volgen. De stad beschikt  sinds 2002 over 
een intensief veegplan voor de binnenstad waardoor het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen verder wordt  voorkom en. I n het  bestek voor het  onderhoud van 
groenzones door derden werd een expliciet  verbod voor het  gebruik van 
best r ij dingsm iddelen opgelegd. 
 
Door een goed ontwerp en goede aanleg van het  openbaar dom ein kunnen veel 
problem en prevent ief worden voorkom en. Het  basisprincipe bij  prevent ie door ontwerp 
en aanleg is het  voorkom en van het  ontstaan van groeiplaatsen voor onkruiden. 
Natuur lij k is het  niet  zo dat  een goed ontwerp het  latere onderhoud overbodig m aakt .  
Daarom  m oet  in de ontwerpfase ook rekening worden gehouden m et  het  latere niet -
chem ische onderhoud en de bereikbaarheid van de benodigde werktuigen.   
 
De stad beschikt  over een eigen rat t envanger (personeelslid van de uit voer ingsdiensten) .  
I n het  ver leden hield deze persoon zich hoofdzakelij k bezig m et  het  best r ij den van 
m uskusrat ten op de water lopen en baangrachten die de stad beheert  (prevent ief volgens 
een jaar lij kse rondgang en op basis van k lachten) . De best r ij ding gebeurde v ia fuiken 
(niet  chem isch) . De laatste jaren heeft  het  Vlaam s Gewest  de best r ij ding van de 
m uskusrat ten op water lopen die tot  haar bevoegdheid behoren opgedreven waardoor de 
hinder van m uskusrat ten op de k leinere gem eentelij ke water lopen is afgenom en.  De 
rat tenvanger heeft  zich toegelegd op de best r ij ding van de bruine rat   (prevent ief 
volgens een jaar lij kse ronde en op basis van k lachten) . Hiertoe wordt  een rodent icide 
gebruikt  dat  m om enteel de enige efficiënte en wet telij k t oegelaten best r ij dingsm ethode 
is. De stad verdeelt  geen rat tenvergif  aan de inwoners voor de best r ij ding van rat ten. De 
stad hanteert  het  pr incipe dat  het  verdelgen van bruine rat t en door de eigenaar van het  
perceel zelf dient  t e gebeuren. I ndien de eigenaar daar niet  in slaagt , kom t  de 
rat tenvanger t er  plaatse om  de plaag te helpen indij ken.  
 
De stad onderneem t  ook act ies naar de bevolk ing toe om  hen te inform eren en te 
sensibiliseren inzake het  verm ij den van het  gebruik van schadelij ke best r ij dingsm iddelen. 
Dit  gebeurt  o.a. door:  

• het  lokaal versterken van gewestelij ke cam pagnes (o.a. cam pagne zonder is 
gezonder)  

• de eigen aanpak als openbaar bestuur voor t e stellen;  
• m eegeven van t ips en alternat ieven voor huishoudelij ke toepassingen. 

 
De stad heeft  geen bevoegdheden inzake de verkoop en of t oepassing van schadelij ke 
producten. Ze kan enkele inform erend en sensibiliserend opt reden. 

��������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• bij  de uitvoer ingsdetails van het  openbaar dom ein kan m eer rekening worden 
gehouden m et  onderhoudsvriendelij ke voorzieningen 

• bij kom ende inzet  van personele m iddelen voor het  overschakelen op een 
best r ij dingsm iddelenvr ij  beheer van het  openbaar dom ein. 

• tot  op heden weinig beproefde technieken voor alternat ieve best r ij ding.  
 

Opportuniteit en:  
• gem eentelij k en intergem eentelij k  over legplat form  inzake best r ij dingsm iddelen 
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• gestage afbouw van de verbruikte hoeveelheden schadelij ke best r ij dingsm iddelen. 
• de m ot ivat ie van het  beleid en het  personeel om  het  gebruik van 

best r ij dingsm iddelen op het  openbaar dom ein (verder)  af t e bouwen. 
• de vraag van (een deel van)  de bevolk ing om  geen best r ij dingsm iddelen m eer t e 

gebruiken op het  openbaar dom ein  
• planm at ige aanpak door het  volgen van de r icht lij nen van het  decreet  en het  

draaiboek. 
• alternat ieve best r ij dingstechnieken zijn in volle ontwikkeling. 

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  verder afbouwen van het  gebruik van schadelij k  best r ij dingsm iddelen bij  het  
onderhoud van het  openbaar dom ein. Tegen 2009 nulgebruik in het   proefgebied (20%  
van het  totale grondgebied) . Tegen 2015 nulgebruik over het  ganse grondgebied. 
�

Act ie MV_45:  verder uit voer ing geven aan de act ies van het  eerste act ieplan inzake 
de reduct ie van best r ij dingsm iddelen (sporen 1 en 2) .  
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dient  m ilieu-educat ie, dienst  
onderhoud wegen, dienst  begraafplaatsen, uitvoeringsdiensten ( team  groen)    
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Acte MV_46:  verder uit voer ing geven aan de act ies van het  tweede act ieplan inzake 
de reduct ie van best r ij dingsm iddelen (sporen 3, 4 en 5 voor een afgebakend 
deelgebied) .  
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dient  m ilieu-educat ie, dienst  
onderhoud wegen, dienst  begraafplaatsen, uitvoeringsdiensten ( team  groen)      
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Act ie MV_47:  opm aak van het  derde act ieplan inzake de reduct ie van 
best r ij dingsm iddelen (sporen 3, 4 en 5 over het  volledige grondgebied)   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, dienst  m ilieu-educat ie, dienst  
onderhoud wegen, dienst  begraafplaatsen  
Tim ing:  2008 
 
Act ie MV_48:  vaststellen van jaar lij kse kwant itat ieve reduct iedoelstellingen inzake 
het  gebruik van chem ische best r ij dingsm iddelen 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, dienst  m ilieu-educat ie, dienst  
begraafplaatsen, dienst  onderhoud wegen.  
Tim ing:  2006 
  
Act ie MV_49 :  berekenen van de financiële en personele im plicat ies van het  
reduct ieprogram m a best r ij dingsm iddelen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  m ilieu-educat ie,  dienst  
begraafplaatsen, dienst  onderhoud wegen.  
Tim ing:  2005 
 
Act ie MV_50: de financiële en personele im plicat ies van het  reduct ieprogram m a 
best r ij dingsm iddelen in rekening brengen bij  de opm aak van de begrot ing en het  
personeelsbeleid. 
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, dienst  m ilieu-educat ie, dienst  
begraafplaatsen, dienst  onderhoud wegen  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
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Tim ing:  2005 
 
Act ie MV 51:  verder toepassen en uit testen van alt ernat ieve, niet -chem ische 
technieken voor het  beheer van groen en verhardingen 
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling,  
Bet rokkenen:  dienst  m ilieu-educat ie, dienst  begraafplaatsen, dienst  onderhoud 
wegen, dienst  duurzam e ontwikkeling, uitvoer ingsdiensten ( t eam  groen)    
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie MV_52��de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake 
alternat ieve beheerstechnieken voor het  openbaar dom ein. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen :  I GEMO, VVOG, private firm a’s. 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie MV_53:  inform eren en sensibiliseren van de ontwerpers van het  openbaar 
dom ein om  bij  de uitvoeringsdetails m eer aandacht  te hebben voor 
onderhoudsvr iendelij ke st ructuren. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  planning en m obilit eit , wegenbureau, dienst  onderhoud wegen 
Tim ing:  2006 
 
Act ie MV_54:  bestendigen van het  dienstoverschrijdend en 
gem eentegrensoverschr ijdend over leg inzake de best r ij dingsm iddelenproblem at iek  
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  VVOG, I GEMO  
Tim ing:  vanaf 2005 
 

Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen)  
voor het  afbouwen van het  gebruik van schadelij ke best r ij dingsm iddelen  
�

Act ie MV 55:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
over de effecten van het  gebruik van schadelij ke best r ij dingsm iddelen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t . 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks�

�������6HFXQGLDUH�JURQGVWRIIHQ�
 
Secundaire grondstoffen zijn afvalstoffen die onder bepaalde voorwaarden hergebruikt  
kunnen worden. Deze voorwaarden zijn verm eld in hoofdstuk 4 van het  Vlarea. 
De term  "secundaire grondstof" is een jur idisch duidelij k om schreven begrip:  een 
secundaire grondstof is geen afvalstof m eer en dus niet  langer onderworpen aan de 
m ilieuwetgeving voor afvalstoffen. Het  Vlarea bevat  een OLPLWDWLHYH�lij st  van afvalstoffen 
die in aanm erking kom en om  als secundaire grondstof t e worden gebruikt .  De 
voornaam ste hergebruiksm ogelij kheden zij n:  

• gebruik als bouwstof (van vb. puinafval) ;  
• gebruik als bodem  (van vb. baggerspecie) ;   
• gebruik als bodem verbeterend m iddel (van vb. natuursteenslib) . 

 
Door rekening te houden m et  het  gebruik van secundaire grondstoffen wordt  de inzet  
van nieuwe (pr im aire)  grondstoffen beperkt . 
 
Voor de beschrij v ing van dit  t hem a, het  beleidskader en de bestaande toestand wordt  
verwezen naar het  hoofdstuk afvalstoffen (onderdelen hergebruik en select ieve 
inzam eling) . 
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St rategische doelstelling:  de stad voert  een kostenefficiënt  afvalbeleid dat  m axim ale 
kansen biedt  aan de pr incipes van de ‘Ladder van Lansink’ (pr ior iteit  voor afvalprevent ie 
en hergebruik)  en ‘de vervuiler  betaalt ’.  

�������$IYDOVWRIIHQ�DOJHPHHQ�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
Bij  product ie-  en consum pt ieprocessen ontstaan niet -bruikbare reststoffen.  Deze kom en 
deels als em issies in de lucht  of als lozingen in het  water t erecht .  Wat  achterblij ft  zij n de 
afvalstoffen. Wet telij k wordt  afval gedefinieerd als “elke stof of elk voorwerp waarvan de 
houder zich ontdoet , voornem ens is zich te ontdoen of zich m oet  ontdoen”. Duurzam e 
ontwikkeling loopt  als een rode draad doorheen dit  t hem a. Een duurzam e ontwikkeling 
op afvalgebied im pliceert  een reduct ie van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt  
en een verm inder ing van de m ilieuschadelij kheid ervan.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
Het  afvalstoffendecreet  vorm t  de wet telij ke basis voor het  Vlaam se afvalstoffenbeleid. 
Het  decreet  dateert  oorspronkelij k van 2 juli 1981 m aar werd in 1994 fundam enteel 
gewij zigd. Het  decreet  is een zogenaam d kaderdecreet  d.w.z. dat  het  wel de 
belangr ij kste bepalingen bevat  m aar dat  deze verder m oeten uitgevoerd worden door de 
Vlaam se reger ing in uitvoeringbesluit en.Ter uit voer ing van dit  decreet  werd op 17 
decem ber 1997 bij  besluit  van de Vlaam se regering, het  Vlaam s reglem ent  inzake 
afvalvoorkom ing en –beheer, afgekort  Vlarea, uitgevaardigd. Dit  besluit  werd sindsdien 
verschillende m alen gewij zigd. Op 5 decem ber 2003 werd een nieuw Vlarea 
goedgekeurd31.  
 
Voorts m aakt  het  Vlaam se Gewest  per iodiek sectorale uit voer ingsplannen op. Mom enteel 
zij n de volgende uitvoeringsplannen van toepassing:   

- het  uitvoer ingsplan huishoudelij ke afvalstoffen 2003-2007 
- het  uitvoer ingsplan organisch-biologisch afval  
- het  uitvoer ingsplan bouw- en sloopafval 
- het  uitvoer ingsplan select ieve inzam eling bedr ij fsafval van k leine ondernem ingen 
- het  uitvoer ingsplan slib  
- het  uitvoer ingsplan hoog calor isch en select ief afval  
- het  uitvoer ingsplan houtafval  
- het  uitvoer ingsplan bagger ( in ontwerp)  

 
De stad is de belangr ij kste actor in de uit voer ing van het  afvalstoffenbeleid. Zijn rol werd 
vooreerst  neergeschreven in een napoleont isch decreet  van 1789. De tekst  van dit  
decreet  v inden we heden terug in art ikel 135, §2 van de Nieuwe Gem eentewet . Aan dit  
art ikel ont leent  het  zij n uitdrukkelij ke bevoegdheid voor de inzam eling en verwerking van 
huishoudelij k afval.  Huishoudelij ke afval zij n afvalstoffen die ontstaan door de norm ale 
werking van een part iculiere huishouding. Deze bevoegdheid wordt  tevens bevest igd 
door art ikel 15 van het  afvalstoffendecreet .  Het  lokale bestuur is het  beleidsniveau dat  
het  dichtst  aanleunt  bij  de burger en het  m eest  herkenbaar is. Op basis van het  
subsidiar iteitsbeginsel beschikt  dit  lokale bestuur over een zeer ruim  takenpakket  inzake 
afvalbeheer.  
 
I ngevolge art ikel 119 van de Nieuwe Gem eentewet  beschikt  de stad over een polit ionele 
bevoegdheid. Dit  betekent  dat  de gem eenteraad om trent  aangelegenheden die tot  de 
                                           
31  B.S. 30 april 2004  
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gem eentelij ke bevoegdheid behoren, polit iereglem enten en –verordeningen kan 
vaststellen. Afvalinzam eling en –verwerking behoren uitdrukkelij k tot  de gem eentelij ke 
bevoegdheden. Vanzelfsprekend kunnen gem eenten bij  het  vaststellen van 
polit iereglem enten en –verordeningen geen afbreuk doen aan de regelgeving van de 
hogere overheid. Een belangr ij ke leidraad daarbij  vorm t  op dit  ogenblik het  
Uitvoer ingsplan Huishoudelij ke Afvalstoffen 2003 – 2007, waar in de kr ij t lij nen 
waarbinnen de gem eenten hun inzam eling kunnen organiseren duidelij k  zij n vastgesteld. 
Dit  m aakt  dat  m et  bet rekking tot  de keuze van inzam elsystem en en –m odalit eiten de 
bewegingsvrijheid van de gem eente eerder beperkt  is.    
 
Een belangr ij k gegeven in het  afvalbeleid vorm en de convenanten of 
sam enwerkingsovereenkom sten. Het  bet reft  overeenkom sten tussen de gem eente en het  
Vlaam se Gewest  waarbij  de gem eente er zich toe verbindt  een bepaalde taakstelling 
binnen een door de Vlaam se reger ing bepaalde term ij n te realiseren. Hiertoe ontvangt  de 
gem eente financiële ondersteuning vanwege de Vlaam se overheid.  
 
De leidraad voor het  gehele afvalbeleid vorm t  de ‘ladder van Lansink’ of de hiërarchie 
inzake afvalbeheer (zie figuur) .  Het  voorkom en van afvalstoffen is het  belangr ij kste doel 
in het  afvalstoffenbeleid. De afvalstoffen die evenwel ontstaan, dienen zoveel m ogelij k t e 
worden hergebruikt . I ndien noch prevent ie, noch hergebruik soelaas brengen, geniet  
recyclage de voorkeur. De afvalstoffen die niet  in aanm erking kom en voor prevent ie, 
hergebruik of recyclage, dienen op de m eest  m ilieuvr iendelij ke m anier t e worden 
verwijderd, waarbij  het  verbranden van afvalstoffen m et  energieterugwinning hoger 
scoort  dan het  storten. 

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
Een deel van de bevoegdheden inzake afvalbeheer werden door de stad overgedragen 
aan de intergem eentelij ke vereniging voor duurzaam  afvalbeheer regio Mechelen 
( I VAREM). Deze opdrachthoudende vereniging ( in de zin van het  decreet  van 6 j uli 2001 
houdende I ntergem eentelij ke Sam enwerking)  is de rechtsopvolger van de 
intercom m unale I GEMO en werd op 26 apr il 2003 opger icht  door 11 gem eenten in het  
arrondissem ent  Mechelen. De volgende bevoegdheden werden door de stad 
overgedragen aan I VAREM:  

• afvalprevent ie;  

Figuur 7:  De Ladder  van Lansink stelt  een rangorde op voor onze omgang met  afval:  hoe hoger op 
de ladder, des te beter voor  het  m ilieu. Het  werd bedacht  door de Neder lander Lansink in 1979. 
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• hergebruik;  
• inzam eling en verwerking van huisvuil;  
• inzam eling en verwerking van grofvuil;  
• inzam eling en verwerking van groenafval;  
• inzam eling en verwerking van glas;  
• inzam eling en verwerking van PMD;  
• inzam eling en verwerking van P&K;  
• inzam eling en verwerking van KGA;  
• inzam eling en verwerking van AEEA;  
• inzam elen en verwerken text ielafval;  
• exploitat ie van de 2 containerparken. 

 
Op intercom m unaal v lak werden de afgelopen j aren verschillende beleidsondersteunende 
studies uitgevoerd:  

• berekening van de reële kosten voor de inzam eling en verwerking van 
huishoudelij k afval (1998) ;  

• berekening van de werkelij ke inkom sten van de stad ingevolge de belast ingen en 
ret r ibut ies op het  inzam elen en verwerken van huishoudelij ke afvalstoffen (1998) ;  

• opm aak act ieplan “geen select ieve inzam eling van GFT afval”  (1999) ;  
• m athem at ische vaststelling van het  aandeel bedrij fsafval in het  “huishoudelij k”  

restafval in de stad Mechelen ( i.s.m . OVAM – 2001) ;  
• m et ing van het  vulgewicht  van een afvalrecipiënt  (huisvuilzak)  m et  bedrij fsafval 

( i.s.m . OVAM -  2001. 
 
Om  haar afvalbeleid t e operat ionaliseren, beschikt  de stad over verschillende 
inst rum enten ( juridische, financieel, sociaal) ,  die ze op een oordeelkundige wij ze t racht  
in te zet ten, m et  het  oog op het  bereiken van de volgende doelstellingen:   

• reduct ie van het  restafval;  
• verm indering van de totale afvalberg ( totale hoeveelheid huishoudelij k  afval) .  

 
-XULGLVFKH�HQ�ILQDQFLsOH�LQVWUXPHQWHQ�
�
De volgende j ur idische en financiële inst rum enten worden onderscheiden:   

• polit iereglem enter ing, t oezicht  en cont role ( j ur idische inst rum enten) ;   
• belast ing-  en ret r ibut iesystem en ( financiële inst rum enten)  ;   

   
De stad beschikt  over volgende reglem enten en verordeningen die verband houden m et  
afvalstoffen:  

• polit ieverordening bet reffende het  inzam elen van huishoudelij ke afvalstoffen 
(02/ 12/ 99) ;  

• indirecte belast ing op het  verwijderen van aanplakkingen en Graff it i 
(29/ 05/ 2002) ;  

• indirecte belast ing op het  reinigen van de openbare weg (29/ 05/ 2002) ;  
• indirecte belast ing op het  weghalen en verwij deren van huishoudelij ke en 

daarm ee gelij kgestelde of vergelij kbare bedrij fsafvalstoffen, gestort  of 
achtergelaten op niet - reglem entaire plaatsen of verwij derd op niet - reglem entaire 
t ij dst ippen of in niet  reglem entaire recipiënten (24/ 04/ 2002) ;  

• indirecte belast ing op het  ophalen en verwerken van huishoudelij k afval en het  
ophalen van groot  huisvuil (2/ 04/ 2003) ;  

• directe m ilieubelast ing (19/ 12/ 2001) ;  
• indirecte belast ing op het  huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van 

reclam edrukwerk en daarm ee gelij kgestelde producten (26/ 02/ 2003) . 
 
De “polit ieverordening bet reffende het  inzam elen van huishoudelij ke afvalstoffen om vat :   

• verbodsbepalingen inzake het  verbranden en sluikstorten van afvalstoffen;  
• regels inzake het  aanbieden van afvalstoffen;  
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• regelgeving inzake afval op standplaatsen, evenem enten, m arkten en bepalingen 
om trent  de verspreiding van reclam edrukwerk;  

• bepalingen inzake de inzam eling en aanbiedingswij ze van huisvuil,  grofvuil,  glas, 
papier & karton, PMD, groenafval,  afgedankte elekt ronische en elekt r ische 
apparaten, m etalen en klein gevaar lij k afval (KGA) ;  

• bepalingen inzake toegang tot  en gebruik van het  containerpark.  
 
 
Niet tegenstaande de regelgeving inzake sluikstorten en sluikverbranding zeer duidelij k is, 
blij ft  dit  een belangr ij k aandachtspunt . I llegale afvalverwijder ing en zwerfvuil worden 
zowel door beleidsverantwoordelij ken als bevolk ing aangeduid als één van de pr ior itair 
aan te pakken hinderbronnen (zie ook hoofdstuk hinder) .  Algem een wordt  ook erkend 
dat  sluikstorten bijdraagt  tot  een gevoel van onveiligheid.  
I n het  nat ionaal veiligheidsplan (2003 – 2004)  van de polit ie werd polit ionele 
leefm ilieuhandhaving voor het  eerst  als één van de pr ioriteiten opgenom en. Op lokaal 
niveau is de vertaling van het  veiligheidsplan echter  beperkt  gebleven.  Het  is op dit  
ogenblik geen pr ioriteit  voor polit ie en parket  om  de sluikstortproblem at iek terdege aan 
te pakken. Om  hieraan tegem oet  t e kom en werd in 2004 binnen de stad een cel 
“sluikstorten”  opger icht  (zie hoofdstuk hinder) .  
 
De financier ing van het  inzam elen en verwerken van afval gebeurt  v ia de for faitaire 
afvalbelast ing, de contantbelast ing of ret r ibut ie die geheven wordt  op bepaalde fract ies 
en/ of andere belast ingsinkom sten.  
 
I nzake de aanrekening van de (afval)belast ingen worden de aanbevelingen van de OVAM 
in grote m ate gevolgd:  variabele t oewij sbare inzam el-  en verwerkingskosten worden 
gefinancierd op basis van contantbelast ingen of ret r ibut ies;  vaste toewij sbare kosten op 
basis van de forfaitaire belast ingen. De gem eentelij ke forfaitaire afvalbelast ing bedraagt  
93 euro voor een gezin en 62 euro voor alleenstaanden (sit uat ie 2003) .  
 
Het  pr incipe “de vervuiler  betaalt ” wordt  reeds in enige m ate toegepast . Zowel de huis-
aan-huis inzam eling van een aantal fract ies als de inzam eling van grofvuil v ia het  
containerpark geschiedt  tegen betaling. Het  t e betalen bedrag dekt  evenwel voor geen 
enkele betalende fract ie de effect ieve inzam el-  en verwerkingskosten. De afgelopen jaren 
zijn de bedragen stapsgewij s verhoogd. I n de per iode m aart -apr il 2004 werden de laatste 
verhogingen doorgevoerd  

Tabel 5:  retr ibut ies op huisvuil,  grofvuil en PMD (situat ie j uli 2004)  

huis-aan-huis inzameling van huisvuil m et  grote huisvuilzak 
(75liter)   

1.5  euro per stuk 

huis-aan-huis inzameling van huisvuil m et  kleine huisvuilzak 
(50liter)  

0.75 euro per stuk 
(vanaf 1 maart  2004)  

huis-aan-huis inzameling van PMD m et  PMD-zak 0.25 euro per stuk 
huis-aan-huis inzameling van grofvuil  25 euro per m ³  
inzameling op het  containerpark van grofvuil   15 euro per m ³  
 
De stad past  op dit  ogenblik sociale correct ies toe op de forfaitaire (afval)belast ing en 
door het  bedelen van grat is huisvuilzakken aan bepaalde doelgroepen. Het  hoeft  geen 
betoog dat  dit  niet  aanzet  tot  prevent ief gedrag en niet  volledig st rookt  m et  de verdere 
toepassing van het  pr incipe ‘de vervuiler betaalt ’. 
 
Met  het  oog op 1)  het  bereiken van de hoger verm elde algem ene doelstellingen ( reduct ie 
van restafval en totale hoeveelheid huishoudelij k  afval en 2)  een correcte toepassing van 
het  pr incipe “de vervuiler betaalt ” ,  wordt  m om enteel de invoer ing van een correct  en 
uitgebreid Diftar-systeem  onderzocht  door de intergem eentelij ke vereniging I VAREM. Dit  
Diftar-systeem  geldt  zowel voor de huis-aan-huis inzam eling van restafval als voor de 
inzam eling van een aantal fract ies v ia het  containerpark. Diftar is de afkort ing van 
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geDI Fferent ieerd TARief. Hierbij  wordt  de inzam eling van restafval en grofvuil 
aangerekend op basis van twee factoren 

• het  gewicht ;  
• de aanbieding of afroep.   

Voor het  concept  van DI FTAR huis-aan-huis wordt  geopteerd voor een gewichtsdiftar.  
Dit  w il zeggen dat  de nadruk gelegd wordt  op het  wegen van het  aangeboden afval.  
Mom enteel wordt  de toepassing van een Diftar-systeem  binnen de stad onderzocht  
(voorbereidende fase).    
 
Met  de eventuele im plem entat ie van Diftar  zal de stad tevens voldoen aan het  
engagem ent  dat  werd opgenom en door de ondertekening van de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002 – 2004 (m ilieu, als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling) . I n de cluster “Vaste Stoffen” (art ikel 5.2.3.2., § 2.6.)  staat  verm eld:  “ter 
ondersteuning van haar beleid zal de gem eente het  pr incipe “de vervuiler  betaalt ”  
vertalen in haar contantbelast ingsysteem  (of ret r ibut iesysteem ) waar in de var iabele 
kosten m et  bet rekking tot  de huisvuil-  en grofvuilinzam eling en –verwerking en voor de 
verm ijdbare, select ief ingezam elde fract ies, m instens voor PMD en GFT-  of groenafval,  
worden doorgerekend aan de inwoners”.  
 
6RFLDOH�LQVWUXPHQWHQ�
 
Naast  jur idische en financiële inst rum enten, m oeten er  ook sociale inst rum enten worden 
ingezet  om  een goed onderbouwd afvalbeleid te bekom en. De stad hanteert  diverse 
inst rum enten om  de bevolk ing aan te zet ten tot  een gepast  afvalgedrag. De k lem toon ligt  
voornam elij k  op het  responsabiliseren en sensibiliseren van de burger in funct ie van 
afvalprevent ie (zie deel “afvalprevent ie”) .  Zowel gem eentelij ke als intergem eentelij ke 
com m unicat iem iddelen worden aangewend om  de bevolking te inform eren om trent  het  
gem eentelij k afvalbeheer, o.a.:  

• lokale infokranten;  
• de afvalkalender;  
• brochures m et  r icht lij nen en sorteerregels voor inzam eling v ia het  containerpark;  
• het  intergem eentelij k infoblad “5 vóór 12” m et  publicat ies over afvalbeheer en –

beleid;   
• specifieke brochures, folders en affiches;   

�
(YROXWLH�YDQ�GH�DIYDOFLMIHUV��
 
Naargelang de aard en de herkom st  worden afvalstoffen onderverdeeld in verschillende 
categor ieën. Op elke categorie zij n specifieke regels van toepassing inzake prevent ie, 
hergebruik, inzam eling en verwerking. De taakstellingen en bevoegdheden van de stad 
zijn gericht  op de huishoudelij ke afvalstoffen. Huishoudelij ke afvalstoffen worden 
onderverdeeld in twee grote groepen:  

• select ief ingezam eld afval 
• restafval (huisvuil, grofvuil, ….)  

Sam en vorm en zij  de totale product ie van huishoudelij k afval.   
 
Voor deze per iode kunnen volgende tendensen worden onderscheiden32:  

• restafval:  sterke daling in de per iode 1999-2001. Vanaf 2001 een stagnat ie;  
• select ieve inzam eling:  t oenam e sinds 1999. Sterkste toenam e in de per iode 2001-

2003) ;  
 
De totale hoeveelheid afvalstoffen vertoonde een sterke daling in de periode 1999-2001. 
Dit  was vooral t e wij t en aan een sterke daling van de hoeveelheid restafval. De st ij ging 
in de per iode 2001-2003 is vooral t oe te schr ij ven aan een verhoging van de hoeveelheid 
ingezam elde select ieve afvalstoffen. 
                                           
32 Voor een meer  gedetailleerde bespreking van de afvalcij fers wordt  verwezen naar de hoofdstukken 
afvalprevent ie, hergebruik, select ieve inzameling en restafval 
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Op basis van de cij fergegevens voor de per iode 1999-2003 werden prognoses gem aakt  
inzake de toekom st ige evolut ies van de afvalcij fers33.  Hierbij  werd voor de planper iode  
rekening gehouden m et  volgende randvoorwaarden:  

• voortzet t ing en versterken van de inspanningen inzake afvalprevent ie en 
hergebruik;  

• invoering van Diftar m edio 2005 (huis-aan-huis en containerparken);  
• r icht lij nen van het  uitvoer ingsplan huishoudelij ke afvalstoffen 2003-2007. 

 
Deze cij fers werden gebruik voor het  vaststellen van kwant itat ieve reduct iedoelstellingen. 

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• n iet  consequent  t oepassen van het  pr incipe “de vervuiler betaalt ” . 
• de kosten voor het  ophalen, verwijderen en verwerken van afvalstoffen nem en 

steeds toe. 
• toepassing van sociale correct ies.  
• toenam e van de totale hoeveelheid huishoudelij ke afvalstoffen in de periode 

2001-2003. 
• de daling van de hoeveelheid restafval stagneert  in de periode 2001-2003. 
• cij fergegevens kunnen variëren van bron tot  bron. 
• com m unicat ie van het  afvalbeleid ten aanzien van allochtonen en kansarm en 
 

Opportuniteit en:  
• onderzoek naar een m ogelij ke invoering van Diftar 
• toenam e van de hoeveelheid select ief ingezam elde afvalstoffen  
• sam enwerking op intergem eentelij k vlak 

��������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  reduct ie van de totale hoeveelheid huishoudelij ke afvalstoffen tot  m axim aal 
428 kg/ inwoner in 2009 34.  

                                           
33 de scenarioberekening van de afvalcij fers is opgenomen in bij lage.  

255,21

188,18 171,51 171,32 174,55

324,05

498,60

254,1
271,53 264,79 291,74

509,31
459,72

436,31 463,06

0

100

200

300

400

500

600

1999 2000 2001 2002 2003Jaar

kg
/in

wo
ne

r

restafval selectieve inzameling totaal huishoudelijke afval

Figuur 8:  evolut ie van de ingezamelde hoeveelheden huishoudelij ke afvalstoffen in de periode 1999-2003 
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�
Act ie AS_1:  vaststellen van indicatoren inzake afvalstoffen voor de 
m ilieubarom eter. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  stadsreiniging, I VAREM  
Tim ing:  2005 
 
Act ie AS_2:  j aarlij kse bespreking en evaluat ie van de afvalstoffencij fers 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  stadsreiniging, I VAREM  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Doelstelling:  creëren van een draagvlak bij  de doelgroepen voor de toepassing van 
de principes “de Ladder van Lansink” en “de vervuiler betaalt ”  35. 
 
Act ie AS_3:  versterken van de inform at ie en sensibilisat ie inzake het  afvalbeleid 
naar allochtonen en kansarm en. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  stadsreiniging, I VAREM, inform at iedienst   
Tim ing:  vanaf 2006 

 
Doelstelling:  verder uitwerken van de voorbeeldfunct ie van de stad inzake de toepassing 
van de pr incipes van de “de Ladder van Lansink” en “de vervuiler betaalt ”  36. 
� �
�������$IYDOSUHYHQWLH��
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
Om  de afvalberg te verk leinen m oeten m aat regelen genom en worden in elke fase van de 
totstandkom ing van het  product . Pr im aire prevent ie staat  voor m aat regelen genom en 
t ij dens de ontwerp-  en product iefase (ecodesign) . Dit  is vooral een taakstelling voor de 
producenten. Secundaire prevent ie beoogt  het  veranderen van het  aankoop-  en 
consum pt iegedrag. De consum ent  m oet  “gesensibiliseerd worden”. Dit  is het  t errein 
waarop de stad  een act ieve rol kan vervullen.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
I n de afvalbeheershiërarchie ( ladder van Lansink)  wordt  de prevent ie van afval als een 
absolute pr ior iteit  naar voor geschoven. Het  afvalstoffendecreet  stelt  dat  het  
afvalstoffenbeleid tot  doel heeft  de gezondheid van de m ens en het  m ilieu te vr ijwaren 
en verspilling van grondstoffen en energie t egen te gaan. De topprior it eit  is “het  
voorkom en of verm inderen van de product ie van afvalstoffen”. De noodzakelij ke 
sensibilisat ie van de consum ent  wordt  het  best  georganiseerd op het  beleidsniveau dat  
het  dichtst  bij  de bevolk ing aanleunt :  de gem eente.  
Een afvalprevent iebeleid kan niet  worden losgekoppeld van een totaal afvalbeheer. 
St ructurele m aat regelen inzake organisat ie van de select ieve inzam eling van diverse 
fract ies, de inzam eling en verwerking van restafval,… m oeten get roffen worden, m ét  het  
oog op het  creëren van een opt im aal afvalbeheer dat  m axim ale kansen biedt  aan 
afvalprevent ie.  

                                                                                                                                    
34 voor de verdere uitwerking van deze doelstelling wordt  verwezen naar de doelstellingen en act ies van de 
hoofdstukken afvalprevent ie, hergebruik, select ieve inzameling en restafval. 
35 voor de verdere uitwerking van deze doelstelling wordt  verwezen naar de doelstellingen en act ies van de 
hoofdstukken afvalprevent ie, hergebruik, select ieve inzameling en restafval. 
36 voor de verdere uitwerking van deze doelstelling wordt  verwezen naar de doelstellingen en act ies van de 
hoofdstukken afvalprevent ie, hergebruik, select ieve inzameling en restafval. 
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Afvalprevent ie is een pr ior itaire beleidslij n binnen de stad. Sinds 1997 part icipeert  de 
stad, sam en m et  nog 9 andere gem eenten in de regio, aan het  afvalprevent ieproject  van 
I GEMO 37. Ter realisat ie van de doelstelling “reduct ie van het  restafval én de totale 
hoeveelheid huishoudelij k afval”  worden stapsgewij s de 3 klassieke beleidsinst rum enten 
(sociaal,  f inancieel,  j ur idisch)  op een oordeelkundige wij ze ingezet .  
 
I n eerste instant ie werden sociale inst rum enten ingezet  om  een zo groot  m ogelij k deel 
van de bevolk ing te sensibiliseren en te responsabiliseren ( fase 1) .  De voornaam ste 
doelgroepen die door de stad worden aangeduid zijn de scholen (k leuter , lager, 
secundair) ,  socio-culturele verenigingen,  handelaars, jeugdverenigingen, vr ijw illigers, 
com postm eesters en m igranten en kansarm en. Verschillende sensibilisat ie- inst rum enten 
worden ingezet :  overlegplat form en, opleidingen, en vorm ingen (studiedagen, workshops, 
infom om enten,…) , opm aken en verspreiden van folders, brochures, affiches, infobladen, 
tentoonstellingen, educat ieve koffers, het  organiseren van wedst r ij den en  evenem enten,  
opr ichten van dem onst rat ieplaatsen,…. Om  de geloofwaardigheid van het  
afvalprevent iebeleid te verhogen,  zet te de stad zich in om  zelf het  goede voorbeeld te 
geven (eigen diensten) .  
   
Dankzij  deze intense en vr ij  ruim e sensibilisat ie op gem eentelij k en intercom m unaal v lak 
werd ook een draagvlak gecreëerd voor de herziening van het  gem eentelij ke 
afvalprevent iebeleid vanaf 1999 op j ur idisch en financieel v lak ( fase 2 en 3) . Op jur idisch 
vlak hield deze herziening een aanpassing in van de polit ieverordening inzake 
huishoudelij ke afvalstoffen en vergelij kbare bedrij fsafvalstoffen, onderm eer in funct ie van 
het  opt reden tegen illegale afvalverwijder ing. De herziening van het  afvalprevent iebeleid 
op financieel vlak hield een wij ziging van het  afvalbelast ing-  en ret r ibut iesysteem  in 
conform  het  principe ‘de vervuiler betaalt ’.  De prij s van de huisvuilzak werd verhoogd 
van 0.62 euro naar 1 euro per stuk en de prij s van een PMD-zak werd opget rokken van 
0.1 euro naar 0.25 euro. De algem ene ( forfaitaire)  afvalbelast ing werd gevoelig verlaagd 
(93 euro voor een gezin en 62 euro voor een alleenstaande) . Als gevolg hiervan daalde 
vanaf 1999 zowel de hoeveelheid restafval als de totale afvalberg van de stad (zie figuur 
3) .  
 
I n voorbereiding van de vierde fase van het  project  werd in 1999, na een grondige 
evaluat ie, de projectst ructuur hertekent . Dr ie prioritaire doelgroepen werden vastgesteld:  

• com postm eesters;  
• Scholen;  
• eigen diensten.   

Deze  worden in hoofdzaak begeleid en ondersteund door de I GEMO. De kr ij t lij nen voor 
het  uitvoeren van de act ies werden vastgelegd in een act ieplan voor de per iode j uni 1999 
tot  m ei 2001. Volgende aandachtspunten werden hierbij  geform uleerd:  

• ter beschikking stellen van gesubsidieerd afvalprevent iem ater iaal (com postvaten, 
boodschappentassen, wisselbekers,…) .  

• opzet ten van (grootschalige)  sensibilisat iecam pagnes naar de doelgroepen 
(affiches, folders, brochures, infom om enten,…)  

• uitbouw van een netwerk van com postm eesters en ondersteuning van de 
com postm eesters (werkgroepen, dem onst rat ieplaatsen,…) .  

• opstart  van een werkgroep interne m ilieuzorg die als draaischij f fungeert  voor de 
eigen diensten.   

 
Niet tegenstaande de andere doelgroepen niet  m eer als prior itair worden beschouwd 
inzake afvalprevent ie, zij n er t och (ad hoc)  verschillende init iat ieven naar hen toe 

                                           
37 voor  een uitgebreid overzicht  van dit  project  wordt  verwezen naar het  overzichtsrapport   “Afvalprevent ie, 
pr ior iteit  in het  gemeentelij k afvalbeleid”. 
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ontwikkeld. Zij  kunnen ook beschikken over het  sensibilisat ie-  en com m unicat iem ater iaal 
dat  is opgem aakt  voor de pr ior itaire doelgroepen.   
 
Na de ondertekening van opt ie 7 van de gem eentelij ke m ilieuconvenant  2000-2001 
(duurzaam  gem eentelij k beleid)  besloot  de stad verder beroep te doen op het  concept  
van de intergem eentelij ke sam enwerking en tekende ze in op het  project  ‘duurzaam  
gem eentelij k beleid’  van I GEMO, waar in het  lopende afvalprevent ieproj ect  grotendeels 
geïntegreerd werd. Ook sinds de sam enwerkingsovereenkom st  ‘m ilieu als opstap naar 
duurzam e ontwikkeling’ (2002-2004) zet  de gem eente haar inspanningen op v lak van 
afvalprevent ie verder. 
 
De inspanningen die de stad de afgelopen jaren heeft  geleverd hebben een posit ief effect  
gehad op de reduct ie van de hoeveelheid restafval. De exacte im pact  van afvalprevent ie 
m eten op het  gevoerde afvalbeleid blij ft  een m oeilij ke aangelegenheid. 

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• het  ontbreken van spectaculaire resultaten op korte term ij n.  
• de toenam e van de hoeveelheid select ief ingezam eld afval (sorteergedrag 

prim eert ) .   
• er is nog te weinig druk op de bedr ij ven om  afvalarm e producten op de m arkt  t e 

brengen. 
• het  ontbreken van een krachtdadig beleid inzake het  voorkom en van 

verpakkingsafval door het  Vlaam se Gewest  en de federale overheid. 
• de rol van vr ijw illigerswerking is een noodzakelij ke, m aar t evens kr it ische 

succesfactor in het  afvalprevent iebeleid 
• het  niet  doelger icht  kunnen werken door het  ontbreken van ‘indiv iduele’ 

afvalgegevens van de burger en de onduidelij kheid om t rent  het  indiv idueel 
afvalgedrag  

• thuiscom posteren in de stadskern 
• wijkcom poster ingen worden onvoldoende professioneel aangepakt  
• de exacte im pact  m eten van afvalprevent ie op de evolut ie van de hoeveelheid 

restafval is m oeilij k  
 
Opportuniteit en:   

• daling van de hoeveelheid restafval 
• de aanwezigheid van m aatschappelij ke netwerken  
• de inzet  van vrijw illigers (com postm eesters)  
• het  subsidiebesluit  van het  Vlaam se Gewest  voor betoelaging van afvalprevent ie-

inst rum enten 
• zicht  op het  ‘indiv idueel’ afvalgedrag door invoering DI FTAR  
• het  afvalprevent ieproj ect   

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
 
Doelstelling:  reduct ie van de totale hoeveelheid huishoudelij ke afvalstoffen door het  
st im uleren van afvalprevent ie 
 

Act ie AS_4:  ontwikkelen van jur idische en sociale inst rum enten inzake het  
organiseren van afvalarm e evenem enten ( reglem enten, sensibilisat ie)  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  w ij k-  en dorpszaken, internat ionale bet rekkingen, 
stadsreiniging 
Tim ing:  vanaf 2005�
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Act ie AS_5:  verkoop of ter beschikking stellen van m ater ialen die aanleiding geven 
tot  afvalprevent ie (com postvaten, boodschappentassen, wisselbekers,…)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  jeugd, stadsreiniging 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �
�
Act ie AS_6:  verdere verspreiding van de ant i- reclam e st ickers waardoor het  aantal 
bussen voorzien van een st icker t oeneem t  van 16%  naar 20%  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  inform at iedienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�
Act ie AS_7:  prom oten van de Robinson- lij st  of equivalent  systeem  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�
Act ie AS_8:  verhogen van de handhaving op het  belast ingsreglem ent  voor 
verspreiding van reclam edrukwerk 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  afdeling j ur idische zaken 
Tim ing:  vanaf 2006 
�
Act ie AS_9:  verder part iciperen aan het  regionaal afvalprevent ieproject   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  I VAREM 
Tim ing:  vanaf 2005 

�
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) voor 
afvalprevent ie. 
�

Act ie AS_10:  bevolk ing inform eren en sensibiliseren inzake verpakkingsarm  
winkelen 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  lokale econom ie, vzw SAM, inform at iedienst  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie AS_11: over leg m et  de handelaren opstarten inzake afvalarm  winkelen 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  dienst  lokale econom ie, vzw SOMM 
Tim ing:  2007 
 
Act ie AS_12:  onderhouden en uitbouwen van de dem onst rat ieplaatsen 
thuiscom posteren 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  m ilieu-educat ie,  
com postm eesters 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie AS_13:  verder voorzien in bij scholing en opleiding van com postm eesters 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  VLACO, I GEMO 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie AS_14:  een beloningssysteem  opzet ten voor de burgers die zich 
onderscheiden op het  v lak van afvalprevent ie 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

 Vaste stoffen -  Afvalstoffen  69 

Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  2009 
 
Act ie AS_15:  t er beschikking stellen van wisselbekers aan scholen/ verenigingen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  j eugd 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  planper iode 
 
Act ie AS_16:  st im uleren van de inzet  van vr ijw illigers voor de uit voering van act ies 
inzake afvalprevent ie. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie AS_17:  verder ontwikkelen van educat ief m ater iaal inzake afvalprevent ie voor 
de scholen 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  I GEMO  
Tim ing:  vanaf 2005 
�
Act ie AS_18 :  f inanciële ondersteuning van scholen die act ies ondernem en in het  
kader van afvalprevent ie 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  scholenover leg(  OOM), I GEMO   
Tim ing:  vanaf 2005 
�
Act ie AS 19:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
over afvalprevent ie en de voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 
�

Doelstelling:  uitwerken van de voorbeeldfunct ie van de stad inzake afvalprevent ie. 
� �

Act ie AS_20:  aandacht  voor afvalprevent ie binnen de werkgroep interne m ilieuzorg 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  leden van de werkgroep I nterne Milieuzorg 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie AS_21:  uitvoeren van een afvalarm  groenbeheer van het  openbaar dom ein 
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling (aanleg, plantkeuze, 
onderhoud) 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�
Act ie AS_22:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake 
m aat regelen rond afvalprevent ie  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

�������+HUJHEUXLN�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
I ndien afval niet  kan verm eden worden, heeft  hergebruik pr ior iteit .  Onder hergebruik 
begr ij pen we het  opnieuw aanwenden van een product  en/ of m ater iaal voor hetzelfde 
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doel of een soortgelij k doel als waarvoor het  product  of het  m ater iaal bestem d was. Ook 
hergebruik leidt  ertoe dat  m inder producten m oeten geproduceerd worden. Hergebruik is 
een vorm  van m ilieuvriendelij k consum eren. Diverse doelgroepen m oeten hiertoe 
aangespoord worden. Net  zoals bij  afvalprevent ie im pliceert  dit  een act ieve rol van het  
lokale bestuur door enerzij ds zelf herbruikbare goederen te gebruiken en anderzijds de 
bevolk ing hiertoe te st im uleren. 

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Om  te verm ijden dat  bij  hergebruik van afvalstoffen bij kom ende m ilieuvervuiling 
opt reedt  heeft  de Vlaam se overheid het  hergebruik van afvalstoffen aan st r ikte 
voorwaarden verbonden. Het  Vlarea verm eldt  welke soorten afvalstoffen in welke 
toepassingen en onder welke voorwaarden m ogen hergebruikt  worden. I ndien een 
afvalstof voldoet  aan deze voorwaarden dan is deze reststof bij  gebruik in de beoogde 
toepassing j ur idisch gezien niet  langer een afvalstof doch een "secundaire grondstof”.   
Daarnaast  zijn er de zogenaam de “herbruikbare goederen”. Dit  zij n afvalstoffen die v ia 
het  kr ingloopcent rum  geschikt  worden gem aakt  voor hergebruik. De sam enwerking 
tussen kr ingloopcent ra en gem eenten wordt  gest im uleerd door het  Vlaam se Gewest  
m iddels convenanten en sam enwerkingsovereenkom sten.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
Op het  grondgebied van de stad is één kringloopcent rum  (kr ingwinkel)  act ief,  de vzw 
Kringloopatelj ee. De stad heeft  sinds 1997 een sam enwerkingsovereenkom st  m et  de vzw 
waarbij  tot  2000 een subsidie van 0.08 euro werd verleend per ingezam elde ton. Sinds 
2001 werd dit  bedrag verhoogt  t ot  0.1 euro. Herbruikbare m ater ialen kunnen worden 
afgegeven bij  de kr ingwinkel of worden op afroep door de kringwinkel aan huis 
opgehaald. Sinds 1998 zijn de containerparken eveneens voorzien van een container 
voor herbruikbare goederen. Er wordt  ongeveer 5kg herbruikbaar m ateriaal ingezam eld 
per inwoner per j aar. 

Figuur 9:  evolut ie van de ingezamelde hoeveelheden herbruikbare goederen via het  kr ingloopcent rum 
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Voor de inzam eling van text iel huis-aan-huis had de stad tot  2002 een overeenkom st  
m et  vzw I vo Cornelis. Jaar lij ks wordt  ongeveer 70 ton text iel select ief opgehaald door de 
vzw. Tot  2002 werd dit  betoelaagd door het  stadsbestuur. I n 2003 werd deze betoelaging 
stopgezet . De vzw is de enige organisat ie die van de stad de toelat ing kr ij gt  om  text iel 
huis-aan-huis in t e zam elen.   
 
Er  wordt  vastgesteld dat  er  op het  grondgebied van de stad een wildgroei van 
text ielinzam elingen via kledingcontainers bestaat  door tal van organisat ies waarvan de 
herkom st  en de werkwij ze niet  alt ij d even duidelij k is. Containers worden her en der 
geplaatst  zonder enige toestem m ing van de stad. De stad wenst ,  i.s.m .  I VAREM, deze 
problem at iek grondig te onderzoeken en corr igerende m aat regelen uit  t e werken 
(polit iereglem entering) .  
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I n het  kader van het  afvalprevent ieproj ect  is het  luik “hergebruik” een aandachtspunt  
naar de verschillende doelgroepen (o.a. st im uleren van het  gebruik van herbruikbare 
producten zoals retourflessen, boodschappentassen, kantoorm ater ialen, wisselbekers, 
…) . 
 
De afgelopen jaren besteed de stad ook m eer aandacht  aan het  gebruik van secundaire 
grondstoffen, dit  zowel naar de doelgroepen als naar de eigen voorbeeldfunct ie.  
Voor het  onderhoud van het  openbaar groen wordt  gebruik gem aakt  van verhakseld 
groenm ateriaal (m ulching)  en com post  (m et  VLACO-kwaliteitslabel) . Er wordt  gebruik 
gem aakt  van puingranulaten, voornam elij k voor de aanleg of verharding van wegen en 
parkings. I ndien de werkzaam heden worden uit gevoerd door aannem ers in opdracht  van 
de stad m oet  worden voldaan aan de cr iteria dienaangaande die verm eld worden in het  
typebestek 250. De stad neem t  niet  alleen haar voorbeeldfunct ie op, m aar zet  ook de 
bevolk ing aan om  gebruik t e m aken van secundaire grondstoffen. Com post  en m ulching 
worden v ia het  containerpark ter beschikking gesteld van de bevolk ing. Het  bet reft  
fij ncom post  in bulk of voorverpakt  en m ulching in bulk.   Voor grote hoeveelheden kan 
m en terecht  op de groencom posteer installat ie van I VAREM. Sinds 2002 wordt  aan de  
bevolk ing de m ogelij kheid geboden om  een hakselaar te huren bij  I VAREM voor het  
verk leinen van groenafval.  Daarnaast  worden  in sam enwerking m et  de com postm eesters 
jaarlij ks snipperdagen en verhakseldagen georganiseerd. Hierm ee wordt  de burger 
aangezet  om  groenafval uit  de tuin t er  plaatse te verk leinen, te hergebruiken of te 
com posteren.  

��������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:   

• de aanwezigheid van herbruikbare goederen in de select ieve afvalfract ies  
• de wegwerp m entalit eit  van de burger  
• het  kr ingloopcent rum  wordt  doorgaans enkel aanzien als een plaats waar 

herbruikbare goederen kunnen afgeleverd worden ( ‘end of pipe’ oplossing), en te 
weinig als een plaats waar herbruikbare goederen kunnen aangekocht  worden. 

• de onduidelij kheid om t rent  de cr it eria om  een goed hetzij  als herbruikbaar, hetzij  
effect ief als afval te beschouwen. 

• voor ingenom enheid van de burger jegens de kwaliteit  van kringloopgoederen. 
  
Opportuniteit en:   

• kwalit eitsm erken voor secundaire grondstoffen zoal com post  (Vlaco)  en 
puingranulaten (Copro)  

• professionaliser ing van de sector  van de kr ingloopwinkels 
• act ieve m arket ing van de kr ingloopwinkels v ia grootschalige infocam pagnes 

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  reduct ie van de totale hoeveelheid huishoudelij ke afvalstoffen door het  
st im uleren van hergebruik 
�

Act ie AS_23:  f inanciële en logist ieke ondersteuning van de kr ingloopwinkel 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Kringloopatelj ee  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie AS_24:  t erugdringen van de wildgroei aan inzam elcontainers voor text iel op 
het  grondgebied van de stad .   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  stadsreiniging, I VAREM 
Tim ing:  2006 
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Doelstelling:  uitwerken van de voorbeeldfunct ie van de stad inzake hergebruik. 
 

Act ie AS_25:  verder gebruik m aken van gekeurde puingranulaten bij  werken 
uitgevoerd door of in opdracht  van de stad. 
I nit iat iefnem er:  uitvoer ingsdiensten 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie AS_26:  gebruik m aken van gekeurde com post  (en m ulching)  bij  het  
groenonderhoud van het  openbaar dom ein  
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur en groenontwikkeling 
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie AS_27:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake hergebruik  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) inzake 
hergebruik. 
 

Act ie AS 28:  inform eren en sensibiliseren van de burger, scholen en verenigingen 
over hergebruik en de voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 

�������6HOHFWLHYH�LQ]DPHOLQJ�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��

Naast  de inspanningen inzake prevent ie en hergebruik kan een belangr ij k deel van het  
afval ook select ief worden ingezam eld. Select ieve inzam eling heeft  tot  doel het  
huishoudelij k afval,  in plaats van het  te storten of t e verbranden, opnieuw in het  
product ieproces in t e zet ten, al dan niet  na bewerking ( recyclage) . Door het  afval te 
sorteren en te recycleren wordt  er niet  bespaard op grondstoffen en op energie en wordt  
ook de hoeveelheid afval dat  nog m oet  verbrand of gestort  worden beperkt . Recyclage is 
hoofdzakelij k m ogelij k voor een aantal fract ies in het  huisvuil en grof vuil, nadat  deze 
zijn gescheiden en select ief ingezam eld. Op dit  ogenblik worden verschillende 
afvalst rom en select ief ingezam eld, verwerkt  en op een of andere m anier  opnieuw 
geïntegreerd in het  econom ische circuit . Met  het  oog op recyclage is het  belangrij k  dat  de 
recycleerbare afvalstoffen zo zuiver m ogelij k worden gesorteerd. Aangezien de gem eente 
op grond van art ikel 135, §2 van de Nieuwe Gem eentewet  uitdrukkelij k  bevoegd is voor 
de inzam eling van huishoudelij k afval is de gem eente een belangr ij ke actor op het  v lak 
van select ieve inzam eling.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Zowel het  afvalstoffendecreet  als het  Vlarea bepalen nadere regels inzake het  select ief 
inzam elen en sorteren van afvalstoffen. Andere regelgeving hierbij  van belang is:  

• het  sam enwerkingsakkoord van 30 m ei 1996 bet reffende de prevent ie en het  
beheer van verpakkingsafval, ingevolge waarvan verpakkingsafval door de 
gem eente select ief m oet  ingezam eld worden. Hiervoor wordt  sam engewerkt  m et  
Fost  Plus, de vereniging die instaat  voor de uitvoer ing van de terugnam eplicht  van 
verpakkingsafval van huishoudelij ke oorsprong.  
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• vr ijw illige m ilieubeleidsovereenkom sten tussen de Vlaam se regering en 
representat ieve beroepsorganisat ies. Er werden reeds dergelij ke overeenkom sten 
afgesloten inzake oude en vervallen geneesm iddelen, papier , de inzam eling en 
verwerking van elekt r ische en elekt ronische toestellen,. .. 

 
Wat  de uitvoer ingsm odaliteit en bet reft , vorm en de diverse sectorale uitvoeringsplannen 
een belangr ij ke leidraad. Het  Vlaam se Gewest  heeft  in deze plannen veelal duidelij k 
aangegeven op welke wij ze ( frequent ie,  inzam elwij ze en –m odaliteiten) de diverse 
fract ies select ief m oeten worden ingezam eld en/ of gesorteerd.  
 
Op gem eentelij k v lak wordt  de select ieve inzam eling van diverse fract ies 
gereglem enteerd door de polit ieverordening bet reffende het  inzam elen van 
huishoudelij ke afvalstoffen en vergelij kbare bedrij fsafvalstoffen.  

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
I n de jaren ’90 werden door de stad verschillende init iat ieven opgestart  om  het  hoofd te 
bieden aan de steeds st ij gende hoeveelheid afval die in de gem eente geproduceerd werd. 
Hierbij  ging veel aandacht  uit  naar het  uitbouwen van de select ieve inzam eling van 
afvalstoffen. De stad beschikt  m om enteel over 2 containerparken. I n 1990 werd het  
eerste containerpark geopend (Mechelen 1) .  I n 1992 werd dit  containerpark uitgebreid.  
I n 1997 ging het  tweede containerpark open (Mechelen 2) .  De containerparken werden 
oorspronkelij k geëxploit eerd door I GEMO. Sinds apr il 2003 gebeurt  de exploitat ie door 
I VAREM. 
 
De inwoners beschikken over een elekt ronische m agneetkaart  die hen toegang ver leent  
tot  het  containerpark. Het  bezoekersaantal neem t  steeds toe (zie graf iek) . I ngevolge de 
opening van Mechelen 2 werd er een t ij delij ke terugval in het  bezoekersaantal van 
Mechelen 1 vastgesteld.  

 
Het  containerpark Mechelen 1 aanvaardt  enkel part iculier afval. Met  bedrij fsafvalstoffen 
(van zelfstandigen, KMO’s,…) kan m en terecht  op Mechelen 2. Hiervoor is het  park 
uitgerust  m et  een aparte ingang voor zelfstandigen en KMO’s. Er is tevens een weegbrug 
voorzien om  de aangevoerde hoeveelheden te kunnen wegen en doorfactureren aan het  
aanvoerende bedrij f.  Bedrij ven, KMO’s en zelfstandigen m oeten betalen voor de aanvoer 
van alle afvalstoffen. De reële kostprij s voor de afvoer en verwerking van de fract ies 
wordt  doorgerekend. Voor de inzam eling van select ieve fract ies afkom st ig van 
part iculieren wordt  een ret r ibut ie gevraagd voor grofvuil, roofing, eterniet , t reinbils en 
vensterglas. Er dient  betaald t e worden v ia j etons. De gunst ige ligging van het  park en 

Figuur 10:  evolut ie van de bezoekersaantallen op de containerparken 
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Figuur 11:  evolut ie van de ingezam elde hoeveelheden afvalstoffen op de containerparken 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

jaar

in
ge

za
m

el
de

 h
oe

ve
el

he
id

 (t
on

/ja
ar

)

Mechelen1 Mechelen 2

de m ogelij kheid om  bedrij fsafvalstoffen aan te voeren, hebben van het  containerpark 
Mechelen 2 het  drukste park van de regio gem aakt .  
 
Volgende fract ies worden select ief ingezam eld op het  containerpark:  glazen flessen en 
bokalen (wit  en gekleurd) , papier  en karton, blik en drankkartons, plast iek flessen en 
flacons, groenafval,  snoeihout  en k leine boom st ronken, sloophout , ferro m etalen, non-
ferro m etalen, t ext iel, autobanden, fr ituurolie en –vet , m otorolie,  droge bat terij en, 
autobat ter ij en, TL- lam pen, k lein en gevaar lij k afval, piepschuim , gem engde kunststoffen, 
A.E.E.A., herbruikbare voorwerpen, landbouwfolie, t oners en cart r idges, recycleerbaar 
bouwafval,  niet - recycleerbaar bouwafval,  rest  grofvuil. 
�
Het  recycleerbaar steenpuin dat  op het  containerpark Mechelen 1 wordt  ingezam eld en 
steenpuin afkom st ig van eigen onderhoudswerken wordt  afgevoerd naar de recyclage-
installat ie van I VAREM. Het  recycleerbaar steenpuin van het  containerpark Mechelen 2 
wordt  afgevoerd naar een erkende en COPRO-gekeurde verwerker. I n 2002 was dit  EKP 
Recycling in Sint -Katelij ne-Waver. 
 
De hoeveelheid afvalstoffen ingezam eld v ia de containerparken neem t  gestaag toe (zie 
grafiek) .  Dit  is hoogstwaarschij nlij k  te wij t en aan een com binat ie van m eer 
bezoekersaantallen en uitbreiding van het  aantal fract ies dat  select ief wordt  ingezam eld.  
�
Naast  het  containerpark worden verschillende fract ies select ief ingezam eld v ia huis-aan-
huis inzam elingen of brengsystem en (bvb. glasbollen) . I n 1995 is de stad in het  Fost  
Plus-proj ect  gestapt . Dit  om vat  een m aandelij kse huis-aan-huis- inzam eling van papier  en 
karton, een tweem aandelij kse huis-aan-huis- inzam eling van PMD en het  plaatsen van 
glasbollen voor wit  en gekleurd glas. De huis-aan-huis inzam eling van papier en karton 
en de inzam eling van glas via glasbollen is grat is. De hoeveelheden van de Fost  Plus-
fract ies (PMD, papier en karton, glas)  die in de stad ingezam eld worden, zij n 
vergelij kbaar m et �het  gem iddelde van de gem eenten van het  werkingsgebied van 
I VAREM.  

Buiten de Fost  Plus- fract ies is er ook een huis-aan-huis inzam eling van groenafval.  Deze 
inzam eling gebeurt  op afroep en is grat is. Het  ingezam elde groenafval (huis-aan-huis, 
CP)  wordt  afgevoerd naar de com posteerinstallat ie van I VAREM  waar het  op 
m ilieuhygiënische m anier  verwerkt  wordt  t ot  com post  en m ulching. Ook het  groenafval 
afkom st ig van het  onderhoud van openbare plantsoenen wordt  afgevoerd naar I VAREM. 
Gedurende de herfstper iode voorziet  de stad in bladcontainers op het  grondgebied. 
�
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De KGA inzam eling huis-aan-huis gebeurt  via een brengm ethode.  Op 13 locat ies kan de 
bevolk ing 2 m aal per j aar KGA aanleveren (KGA-m obiel) .  KGA wordt  ook ingezam eld v ia 
de containerparken. 

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• de hogere bezoekersaantallen en m eer ingezam elde hoeveelheden zorgen voor 
een st ij ging van de exploitat iekosten voor de containerparken 

• containerparken bieden een te gem akkelij ke en goedkope oplossing  
• spanningsveld tussen prevent ie/ hergebruik en select ieve inzam eling 
• sorteerregels zij n niet  alt ij d duidelij k  voor de burger 
 

Opportuniteit en:  
• DI FTAR als inst rum ent  voor het  toepassen van het  pr incipe ‘de vervuiler betaalt ’ 
• de stad beschikt  over zeer goed uitgeruste en m oderne containerparken 
• containerparken als kanaal voor com m unicat ie en sensibilisat ie inzake het  

stedelij ke afvalbeleid 

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
�
Doelstelling:  reduct ie van de hoeveelheid restafval door het  verder uitbouwen van de 
select ieve inzam eling 
�

Act ie AS_29:  verder opt im aliseren van de exploitat ie van de bestaande 
containerparken en de huis-aan-huis inzam elingen van select ieve fract ies. 
I nit iat iefnem er:  I VAREM 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie AS_30:  versterken van de toepassing van de vervuiler  betaalt  op de 
containerparken.  
I nit iat iefnem er:  I VAREM 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  stadsreiniging 
Tim ing:  2006 
 
Act ie AS_31:  versterken van de toepassing van de vervuiler  betaalt  voor de huis-
aan-huis inzam eling van select ieve fract ies. 
I nit iat iefnem er:  I VAREM 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  stadsreiniging 
Tim ing:  2006 

�
Doelstelling:  creëren van een draagvlak bij  de doelgroepen inzake select ieve inzam eling. 
�

Act ie AS_32:  versterken van de inform at iedoorst rom ing naar de doelgroepen inzake 
de inzam elm odalit eiten en de zuiverheidsgraad van de aangeboden select ieve 
fract ies.   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  I VAREM, FostPlus, inform at iedienst  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie AS 33:  verder openstellen van de gem eentelij ke inzam elkanalen voor de 
select ieve inzam eling van vergelij kbare bedrij fsafvalstoffen 
I nit iat iefnem er:  I VAREM 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  stadsreiniging 
Tim ing:  vanaf 2005 
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Act ie AS 34:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen over de 
voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  inzake select ieve inzam eling  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie AS_35:  opleiding en vorm ing van de containerparkopzichters als 
‘afvalbem iddelaars’ 
I nit iat iefnem er:  I VAREM 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  stadsreiniging 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

�
Doelstelling:  uitwerken van de voorbeeldfunct ie van de stad inzake select ieve inzam eling 
� �

Act ie AS_36:  bij  afbraak en onderhoudswerken uitgevoerd door, of in opdracht  van, 
de stad aandacht  hebben aandacht  hebben voor select ieve inzam eling en -afvoer 
van afvalstoffen 
I nit iat iefnem er:  departem ent  stedelij ke infrast ructuur  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  externe bouwfirm a’s 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie AS_37:  opt im aliseren van de select ieve inzam eling van de gem eentelij ke  
bedr ij fsafvalstoffen conform  de bepalingen van het  VLAREA  
I nit iat iefnem er:  departem ent  stedelij ke infrast ructuur  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  externe avalophalers en –verwerkers. 
Tim ing:  2007 
�
Act ie AS_38:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake select ieve 
inzam eling  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  I VAREM, Fostplus 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�
Act ie AS_39:  onderzoeken of gebouwverantwoordelij ken kunnen worden 
ingeschakeld bij  het  signaleren van knelpunten inzake select ieve inzam eling 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  interne dienst  voor prevent ie en 
bescherm ing,  dienst  onderhoud gebouwen 
Tim ing:  2007 

 

�������5HVWDIYDO�
���������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
De afvalstoffen die niet  in aanm erking kom en voor prevent ie, hergebruik of recyclage, 
dienen op de m eest  m ilieuvriendelij ke m anier t e worden verwijderd, waarbij  het  
verbranden van afvalstoffen m et  energieterugwinning hoger soort  dan het  storten.  
Onder restafval worden volgende afvalst rom en gerekend:  huisvuil,  grofvuil, gem eentevuil 
en het  sorteerresidu PMD38. Aan art ikel 135, §2 van de Nieuwe Gem eentewet  ont leent  de 
gem eente de bevoegdheid voor de inzam eling en verwerking van huishoudelij k  afval. De 
gem eenten hebben bij gevolg een belangrij ke taak op het  v lak van de inzam eling en de 
verwerking van restafval.  

                                           
38 zie ook overzichtslijst  afvalcij fers in bij lage. 
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Tabel 6:  taakstellingen inzake het  aanbod aan te verwijderen huishoudelij k restafval 

Kg/ inw Taakstelling 
Jaar  Vlaams 

niveau  
Gemeentelij k 
niveau 
 

SO 
(niveau 1)  

SO 
(niveau 2)  

2002   220 200 
2003 180 220  175 
2004   200 150 
2005 165 200   
2007 150    
 

���������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
 
Wat  de stur ing inzake inzam eling en verwijder ing van restafval bet reft ,  stelt  het  Vlaam se 
Gewest  voornam elij k in het  sectoraal uitvoer ingsplan voor huishoudelij ke afvalstoffen de 
beleidslij nen vast .  Volgende st rategie worden hierbij  gehanteerd39:  

• enkele afval dat  niet  recycleerbaar en wel brandbaar is kan naar therm ische 
eindverwerking 

• de program m ering van de totale eindverwerkingscapaciteit  gebeurt  op 
gewestelij ke niveau 

• de ontbrekende eindverwerkingscapaciteit  wordt  op korte t erm ij n ingevuld m et  
installat ies die beantwoorden aan het  BBT-pr incipe 

• het  pr incipe van zelfvoorziening voor verwijder ing blij ft  behouden 
• Vlaanderen voorziet  in nauwgezet te program m ering van de 

eindverwerkingscapaciteit  om  prevent ie en select ieve inzam eling te st im uleren 
• st im uleren van technologische verbeter ingen 
• om buigen van de negat ieve houding bij  de bevolk ing ten opzichte van 

verwerkingsinstallat ies 
• enkel wat  recycleerbaar en niet  brandbaar is kan gestort  worden 
• de stortcapaciteit  m oet  worden afgestem d op het  aanbod 
• storten m oet  duurder zij n dan verbranden en er  kom en geen nieuwe stortsit es 
• verm ijden van m onopolievorm ing 
• verm ijden van rechter-  en part ij situat ie. 

 
Op basis van deze st rategie worden verschillende jur idische, f inanciële en sociale 
inst rum enten ingezet  door het  Vlaam se Gewest .   
Het  uitvoer ingsplan huishoudelij ke afvalstoffen 2003-2007 verm eld taakstellingen op 
Vlaam s en gem eentelij k  niveau inzake het  aanbod van de m axim ale hoeveelheid 
huishoudelij k afval bestem d voor eindverwerking. Deze taakstellingen kunnen op basis 
van het  afvalstoffendecreet  (art . 16§5)  worden afgedwongen. De 
sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 “m ilieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling”  
verscherpt  deze doelstellingen uit  het  uitvoer ingsplan. 
 
Op gem eentelij k v lak wordt  de inzam eling van restafval gereglem enteerd door de 
polit ieverordening bet reffende het  inzam elen van huishoudelij ke afvalstoffen en 
vergelij kbare bedr ij fsafvalstoffen. Voorts kunnen ook financiële inst rum enten 
(belast ingsreglem enten)  worden ingezet . 

���������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
 
Een beter scheiding in recycleerbare fract ies, het  afvalprevent ieproject  en de berekening 
van het  aandeel bedr ij fsafval in het  huishoudelij ke afval hebben de afgelopen jaren er  toe 
bijgedragen dat  de hoeveelheid te verwijderen huishoudelij k  restafval (zie f iguur)  sterk is 
afgenom en. T.o.v. 1997 ligt  de hoeveelheid restafval m eer dan 30 %  lager. De totale 

                                           
39 zie uitvoeringsplan huishoudelij ke afvalstoffen 2003-2007. 
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hoeveelheid restafval is sinds 1999 gedaald van 255 kg/ inw. naar 171 kg/ inw in 2002 
(daling van 33% ) . Hiertoe zit  de gem eente op schem a om  de taakstellingen opgenom en 
in het  Uitvoer ingsplan huishoudelij ke afvalstoffen 2003-2007 te realiseren.  Voor het  
realiseren van de taakstellingen van de sam enwerkingsovereenkom st  m et  het  Vlaam se 
Gewest  (per iode 2002-2004, niveau 2)  zullen bij kom ende inspanningen m oeten worden 
geleverd. 

 
De daling in de totale hoeveelheid restafval wordt  hoofdzakelij k  veroorzaakt  door een 
daling in de hoeveelheid huisvuil. Sinds 1997 is de hoeveelheid huisvuil die door 
huishoudens wordt  aangeboden, j aar lij ks gedaald. I n 2003 werd een lichte st ij ging 
vastgesteld.   
 
I n  2000 heeft  de stad door de intercom m unale I GEMO een studie laten uitvoeren naar 
het  aandeel bedrij fsafvalstoffen dat  m et  de reguliere huisvuilophaling ingezam eld wordt . 
Uit  de studie volgt  dat  gem iddeld 26,61%  van het  aangeboden huisvuil st r ikt  genom en 
beschouwd m oet  worden als bedrij fsafval. De stad heeft  van de Openbare 
Afvalstoffenm aatschappij  van het  Vlaam se Gewest  toestem m ing gekregen om  het  
resultaat  van deze studie te gebruiken in het  berekenen van de afvalcij fers. Vanaf 2000 
en tot  en m et  2004 m ag deze correct ie doorgerekend worden in de afvalcij fers van de 
stad tenzij  er belangr ij ke wij zigingen in de inzam elwij ze van huisvuil doorgevoerd 
worden.  
 
Ook de hoeveelheid grofvuil is de afgelopen jaren sterk gedaald. De sterkste daling (66%  
in 1999)  valt  sam en m et  het  invoeren van een ret r ibut ie voor de inzam eling van grofvuil.  
Sindsdien fluctueert  de hoeveelheid rond een gem iddelde van 17,00 kg/ inw. wat  
vergelij kbaar is m et  het  regionale gem iddelde40. De laatste jaren wordt  een lichte st ij ging 
van de hoeveelheid grofvuil vastgesteld. 
 
De hoeveelheid gem eentevuil ligt  hoger dan het  regionale gem iddelde.  Dit  is 
hoogstwaarschij nlij k toe te schr ij ven aan:  

- het  intensief veegplan en de onderhoudsbeurten van het  openbaar dom ein v ia de 
karavaan (zie ook hoofdstuk hinder) ;  

- het  consequent  opruim en van sluikstorten. 
Verm oedelij k wordt  ook onvoldoende onderscheid gem aakt  t ussen gem eentevuil (st raat -  
en veegvuil,  m arktvuil, opgeruim de sluikstorten)  en gem eentelij ke bedr ij fsafvalstoffen.  

                                           
40 regio =  werkingsgebied IVAREM omvat tende de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier , 
Mechelen, Put te, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek. 
 

Figuur  12:  evolut ie van de ingezamelde hoeveelheden afval deel uitmakend van het  restafval. 
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Tabel 7:  overzicht  en evaluat ie van de belangrijkste act ies uit  het  act ieplan GFT-  en groenafval van de stad 
Mechelen 

Act ieplan 2000 Stand van Zaken 2003 
I ntensifiëren van intercom munale en 
gemeentelij ke aanpak van het  
thuiscomposteren  

Com postmeesters als pr iorit aire doelgroep 
geselecteerd in 4de fase afvalvoorkomingsproject  
+  intensieve werking (zie afvalprevent ie)  

I ntensifiëren van de scholenwerking 
om t rent  deze problemat iek 

Uitgebreide scholenwerking inzake afvalprevent ie 
(o.a. compostscholen) . Sinds 2002 uitgebreid 
naar duurzaam heid in het  algemeen 

Scheiding huishoudelij k afval-bedrij fsafval Met ing bedrij fsafval in 2000 (26,61% )  
Aandacht  voor m igranten en kansarm en Doorlopend aandachtspunt . 
Aandacht  voor select ieve inzameling in 
hoogbouwwij ken 

Doorlopend aandachtspunt  

Opt imaliseren tar ief, inzam elmodaliteiten 
en acceptat iebeleid voor grofvuil 

Verhoging ret r ibut ies en st renger acceptat iebeleid 
werd doorgevoerd  

Toezicht  en opt reden tegen sluikstorters en 
afvalverbranders 

Doorlopend aandachtspunt . Aanstelling 
zwerfvuilambtenaren. Opricht ing sluikstortcel in 
2004. 

  

Het  te verwij deren restafval werd tot  eind septem ber 2003 afgevoerd naar het  
afvalverwerkingscent rum  van I VAREM te Lier (stortplaats) .  Vanaf 2005 zal het  afval 
worden afgevoerd naar een nieuwe afvalverwerkingsinstallat ie te Geel. Deze 
m ilieuvr iendelij ke installat ie (BBT op het  v lak van afvalverwerking)  is gebaseerd op het  
principe van het  biologisch drogen en m echanisch scheiden van het  restafval.  Tussent ij ds 
wordt  het  afval naar een andere verwerker afgevoerd (Hoge Maay – Antwerpen) . 
 

Om  het  principe ‘de vervuiler betaalt ’ verder t oe te passen onderzoekt  de stad over te 
gaan tot  de invoer ing van een gewogen DI FTARsysteem  voor de huis-aan-  
huis inzam eling van restafval, grofvuil en voor een aantal select ieve fract ies op de 
containerparken.  
 
Op basis van histor ische, beleidsm at ige en financiële overwegingen wordt  er  geen GFT-
inzam eling georganiseerd door de stad. Begin jaren ’90 diende de stad in het  kader van 
de eerste m ilieuconvenant  een keuze te  m aken tussen de gescheiden inzam eling van de 
‘nat te fract ie (GFT)  of de droge fract ie (papier en karton, glas, m etalen, kunststoffen) . I n 
over leg m et  de naburige gem eenten werd (vooral om wille van financiële redenen)  
geopteerd voor de inzam eling van de droge fract ie. Dit  hield in dat  de inzam eling van 
groenafval v ia de containerparken diende te gebeuren.  
I n het  uitvoer ingsplan huishoudelij ke afvalstoffen 1997-2001 werd de  Mechelse regio 
aangeduid als ‘groenafval regio’ . Dit  betekent  dat  via thuiscom posteren en select ieve 
inzam eling van groenafval de vooropgestelde reduct ies inzake te verwijderen afvalstoffen 
m oesten worden bereikt . Act ies werden opgestart  om  het  t huiscom posteren te 
bevorderen (opleidingen com postm eester,  com postvaten,…)  en om  de inzam eling (v ia de 
containerparken)  en verwerking van groenafval verder te opt im aliseren 
(groencom posteer installat ie) . I n 1999 voerde OVAM op intercom m unaal niveau een 
evaluat ie uit  van de ingezam elde hoeveelheden restafval in de Mechelse regio. De 
gem eenten die niet  voldeden aan het  st reefcij fer voor huisvuil (190 kg per inwoner per 
jaar)  dienden een act ieplan op te stellen. De stad had toen 226,26 kg/ inwoner huisvuil 
I .s.m . I GEMO werd eind 1999 een act ieplan opgesteld. De stad opteerde ervoor om  de 
act ivit eiten inzake prevent ie en thuiscom posteren op te dr ij ven, aangezien op deze 
m anier een aanzienlij k deel van het  huishoudelij k afval,  m et  nam e het  keuken-  en 
tuinafval aan de bron kan worden gerecupereerd. De stad gaf voorkeur aan deze korte 
kr ingloop, gecom bineerd m et  een opt im alisat ie van de inzam eling en verwerking van 
groenafval�(zie tabel) .   
Het  niet  select ief inzam elen van GFT was een bewuste beleidskeuze. Het  afvalbeleid is 
gebaseerd op de afvalbeheershiërarchie van de ladder van Lansink. Deze stelt  dat  
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thuiscom posteren van GFT afval t e verk iezen is boven de select ieve inzam eling en de 
verwerking ervan in gespecialiseerde installat ies. Door groenafval t huis te com posteren, 
wordt  voorkom en dat  GFT-afval in de afvalketen terechtkom t .  
 
I n een stedelij ke om geving is een intensieve thuiscom postering echter niet  overal 
toepasbaar. Speciale aandacht  m oet  uitgaan naar het  stadscent rum  waar een 
ondersteunende inzam eling van GFT dient  onderzocht  t e worden. Voor het  buit engebied 
wordt  t huiscom posteren pr ior itair gesteld t .o.v. een select ieve inzam eling. 
 
Bij zondere aandacht  gaat  ook uit  naar de problem at iek van het  sluikstorten41.  Hiertoe 
beschikt  de stad over volgende inst rum enten:  

- een “belast ingsreglem ent  op het  am btshalve opruim en van sluikstorten door of in 
opdracht  van de gem eente” 

- aanstelling van gem acht igde opzichters (zwerfvuilam btenaren)   
- polit ioneel toezicht  inzake sluikstorten en het  sluikverbranden  
- intensief reinigingsplan (veegplan)  
- inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing. 

���������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• de betalingsbereidheid van de burger voor de ophaling en verwijdering van zijn 
afval is beperkt  wat  resulteert  in fout  sorteren, sluikstorten,…. 

• de afnam e van de hoeveelheid restafval stagneert   
• de taakstelling van de sam enwerkingsovereenkom st  (niveau 2)  wordt  niet  gehaald 
• het  grote aandeel bedrij fsafval in de st room  van huishoudelij ke afvalstoffen  
• thuiscom posteren in stedelij ke om geving   
• de aanvaardbaarheid van de toepassing van DI FTAR 

 
Opportuniteit en:  

• de verdere toepassing van het  principe de vervuiler betaalt   
• onderzoek naar de invoer ing van Diftar 
• de sam enwerking op intergem eentelij k v lak 
• een invoer ing van Diftar  zou aanleiding geven tot  een nauwkeur igere vaststelling 

van het  aandeel bedr ij fsafval  

���������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
  
Doelstelling:   reduct ie van de hoeveelheid restafval tot  149 kg/ inw.j  in 2009 
�

Act ie AS_40:  onderzoek voeren naar de m ogelij ke invoer ing van een DI FTAR 
systeem  voor de inzam eling van huisvuil en grofvuil  
I nit iat iefnem er:  I VAREM 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  stadsreiniging 
Tim ing:  2006 
 
Act ie AS_41:  verder part iciperen aan intergem eentelij ke overlegplat form en inzake 
prevent ie en beheer van huishoudelij ke afvalstoffen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  I VAREM, stadsreiniging 
Tim ing:  vanaf 2005 

�
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) inzake 
restafval.  
 

                                           
41 Voor meer informat ie inzake sluikstorten en sluikverbranden wordt  verwezen naar het  hoofdstuk hinder. 
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Act ie AS_42:  de doelgroepen inform eren over de werkelij ke kosten van de 
inzam eling en verwerking van afvalstoffen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  I VAREM, stadsreiniging, inform at iedienst  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie AS_43:  inform eren van handelaren inzake de toegang tot  stedelij ke 
inzam elfacilit eiten voor huishoudelij ke afvalstoffen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  I VAREM 
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Doelstelling:  uitwerken van de voorbeeldfunct ie van de stad inzake restafval. 
� �

Act ie AS_44:  onderzoeken welke gem eentelij ke afvalstoffen worden ondergebracht  
onder “gem eentevuil”  en een plan van aanpak opstellen om  de hoeveelheid 
gem eentevuil t e laten afnem en. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  I VAREM, stadsreiniging 
Tim ing:  2005 
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���,QWHJUDDO�ZDWHUEHKHHU�
�
Het  onderdeel integraal waterbeheer om vat  t hem a’s die deel uitm aken van een 
benader ing van het  watersysteem  in zij n geheel. Volgende deelaspecten kom en hierbij  
aanbod:  oppervlaktewater, waterzuiver ing, waterbodem , grondwater en duurzaam  
watergebruik. 
 
St rategische doelstelling:  het  uitbouwen van een stedelij ke waterbeleid dat  is afgestem d 
op het  geïntegreerd (bronger icht )  ontwikkelen, beheren en herstellen van de 
watersystem en��
�����,QWHJUDDO�ZDWHUEHKHHU�DOJHPHHQ�
�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
�
Vanaf de indust r iële revolut ie is de m ens steeds m inder verantwoordelij k om gesprongen 
m et  water als ‘grondstof’. Door de indust riële processen enerzijds en het  ontstaan van de 
consum pt iem aatschappij  m et  zij n hoge afvalproduct ie anderzijds werd de draagkracht  
van veel watersystem en overschreden. Dit  heeft  geleid t ot  een situat ie waar in 
water lopen zij n geëvolueerd tot  open r iolen die bovendien vaak zij n rechtget rokken en 
ingebuisd. Op die m anier hebben veel watersystem en hun ecologische funct ie als 
leefgebied voor dieren-  en plantensoorten volledig verloren. Onoordeelkundig gebruik en 
verbruik van onze grondwatervoorraden heeft  ervoor gezorgd dat  ook deze sterk 
geslonken zijn en som s zelfs vervuild. De laatste decennia groeit  echter  het  besef dat  
deze situat ie op lange term ij n onhoudbaar is.  Er dient  m eer verantwoord m et  deze, niet  
onuitput telij ke, bron om  te gaan. Als resultaat  van dit  groeiende besef zag het  begr ip 
integraal waterbeheer het  levenslicht .   
 
Een integrale watersysteem benadering gaat  uit  van het  watersysteem  in zijn geheel:  het  
oppervlaktewater,  grondwater, de waterbodem s, de oever, alle levensgem eenschappen 
en de er in opt redende fysische, chem ische en biologische processen. Een integraal 
waterbeleid beoogt  dan ook het  gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en 
herstellen van deze watersystem en, rekening houdende m et  het  belang van het  
m ult ifunct ionele gebruik door de huidige generat ie en de behoeftevoorziening van de 
toekom st ige generat ies. Om  dit  t e doen t racht  m en in een integrale 
watersysteem benadering zo nauw m ogelij k aan te sluiten bij  het  natuur lij k funct ioneren 
van het  watersysteem . De beste garant ie om  problem en te verm ijden is de natuur lij ke 
kenm erken van deze watersystem en te respecteren.   

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
�
Op 14 novem ber 2003 verscheen het  decreet  bet reffende het  integraal waterbeleid in het  
Belgisch Staatsblad. Dit  decreet  ontstond in navolging van de Europese Kaderricht lij n 
water (RL 2000/ 60/ EG) -  van kracht  sinds 20 decem ber 2000) . De voornaam ste 
doelstellingen van het  Vlaam se decreet  zij n dat :  

• de oppervlaktewater-  en grondwater licham en dienen bescherm d, verbeterd of 
hersteld te worden op zo’n wij ze dat  uit er lij k op 22 decem ber 2015 een goede 
toestand van de watersystem en wordt  bereikt ;  

• de veront reiniging van oppervlakte-  en grondwater dient  voorkom en en 
verm inderd te worden;   

• de voorraden oppervlakte-  en grondwater duurzaam  beheerd m oeten worden;   
• de verdere achteruitgang van aquat ische ecosystem en, van rechtst reeks van 

water licham en afhankelij ke terrest r ische ecosystem en en van waterr ij ke gebieden 
voorkom en m oet  worden;   

• de aquat ische ecosystem en en de rechtst reeks van water licham en afhankelij ke 
terrest r ische ecosystem en dienen verbeterd en hersteld te worden;  
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• de diverse funct ies binnen een watersysteem , evenals het  onderling verband 
tussen de verschillende funct ies van het  watersysteem  integraal afgewogen 
m oeten worden;  

• de bet rokkenheid van de m ens m et  het  watersysteem  m oet  bevorderd worden 
o.a. door het  verhogen van de belevingswaarde in stedelij k  gebied en v ia vorm en 
van zachte recreat ie. 

 
Bij  het  verwezenlij ken van deze doelstellingen dient  rekening gehouden te worden m et  
het  onder linge verband tussen:   

• het  water en de andere onderdelen van het  m ilieu, in het  bij zonder het  m et  het  
water verbonden ecosysteem ;  

• het  grondwater,  oppervlaktewater en hem elwater;  
• de waterkwalit eit  en -kwant iteit . 

 
Om  de eindterm en vastgelegd in de kaderr icht lij n water en overgenom en in het  decreet  
bet reffende het  integraal waterbeleid te halen start te het  Vlaam s Gewest  vanaf het  einde 
van de j aren ‘90 m et  het  nast reven van deze doelstellingen. I n 1996 werd hiertoe het  
Vlaam s I ntegraal Waterover leg Com ité (VI WC) opger icht . Het  decreet  I WB heeft  er toe 
geleid dat  het  VI WC werd om gevorm d tot  de Coördinat iecom m issie I ntegraal Waterbeleid 
(CI W) , operat ioneel sinds 17 m aart  2004. De opdracht  van de com m issie is dr ieledig. Ze 
staat  in voor de voorbereiding, de opvolging en de cont role van het  integraal waterbeleid 
op het  niveau van het  Vlaam se Gewest . Ze waakt  over een uniform e aanpak van de 
bekkenwerking en voert  de beslissingen van de Vlaam se regering op het  vlak van 
integraal waterbeleid uit .  
I n 2002 werd door het  Vlaam se Gewest  de code van goede prakt ij k voor duurzaam  lokaal 
waterbeleid opgesteld. Deze code kwam  o.a. tot  stand in het  kader van de uitvoer ing van 
act ie 72 van het  Vlaam s Milieubeleidspan 1997-2001, de uitwerking van de cluster water 
in de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004. Deze code van goede prakt ij k is een 
handleiding voor een planm at ig waterbeleid in Vlaanderen. Enerzij ds worden een aantal 
essent iële stappen beschreven  om  te kom en tot  een duurzaam  lokaal waterplan (DuLo 

Figuur  13:  schemat ische voorstelling van het  ingrij pen van de 7 watersporen op het  geheel van het  
watersysteem volgens de code van goede prakt ij k voor een duurzaam lokaal waterbeleid. St ippellijnen 
geven aan dat  het  gaat  om een vermindering of t e beperken st romen. 
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waterplan) . Anderzijds worden ook inhoudelij k een aantal aanbevelingen gedaan. Zeven 
‘sporen’ worden vooropgesteld die leiden in de r icht ing van een duurzaam  lokaal 
waterbeleid (watersporen, zie f iguur)  
 
I ntegraal waterbeheer wordt  aangehaald als een belangr ij ke doelstelling in de 
gewestelij ke en provinciale m ilieubeleidsplanning. Op gem eentelij k  niveau is vooral de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 ‘Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling’ 
een sterke st im ulans voor het  nast reven van integraal waterbeheer.  
 
Om  tegem oet  t e kom en aan een integrale aanpak van het  watersysteem  legt  de 
kaderr icht lij n water de opm aak van st room gebiedsbeheerplannen op. I n Vlaanderen 
werden 4 st room gebieden afgebakend ( I Jzer, Brugse Polders, Schelde en Maas)  en 2 
st room gebiedsdist r icten (Maas en Schelde).  De I nternat ionale Schelde en Maas 
Com m issie staat  in voor de coördinat ie van het  waterbeleid binnen het  bet reffende 
st room gebiedsdist r ict . Het  CI W bereidt  voor beide st rooom gebiedsdist r icten de Vlaam se 
inbreng van de st room gebiedbeheerplaanen voor. Op basis van de watersysteem grenzen, 
zoals bepaald in de Vlaam se Hydrografische At las, werden de 4 st room gebieden in 
Vlaanderen verder opgedeeld in 11 bekkens en een 103 deelbekkens. Ook voor deze 
schaalniveaus worden m eerjarenplannen opgem aakt  om  tegem oet  t e kom en aan de 
integrale gebiedsger ichte benadering. De Vlaam se bekkencom ités die verantwoordelij k 
zij n voor de opm aak van de bekkenbeheerplannen werden reeds opger icht  in het  begin 
van de j aren ’90. Deze bekkencom ités worden om gevorm d tot  een dr ieledige st ructuur 
(bekkensecretariaat , bekkenbestuur, bekkenraad) . De bekkenbeheerplannen m oeten, 
volgens het  Vlaam se decreet  bet reffende het  integraal waterbeleid, t en laatste op 22 
decem ber 2006 voor het  eerst  worden vastgesteld en bekend gem aakt  waarna zij  ten 
m inste om  de 6 jaar worden getoetst  en eventueel herzien. Deze herzieningsterm ij n van 
6 jaar geldt  eveneens voor de st room gebiedsbeheerplannen en de 
deelbekkenbeheerplannen. De coördinat ie voor de opm aak van de lokale 
deelbekkenbeheerplannen bevindt  zich bij  de provincies. 
 
Via de reeds eerder verm elde sam enwerkingsovereenkom st  ‘Milieu als opstap naar 
duurzam e ontwikkeling’ (2002-2004) worden gem eenten gest im uleerd om  m ee te 
werken aan de opm aak van deze deelbekkenbeheerplannen. Reeds vanaf het  laagste 
niveau van de overeenkom st  (niveau 1) verbindt  een gem eente er zich toe deel te 
nem en aan de opm aak van een v isie voor het  volledige deelbekken.  
 
Aangezien de bevoegdheden in Vlaanderen sterk versnipperd zij n, is een degelij ke 
wet telij ke om kader ing vereist  voor het  uitwerken van een nieuwe visie op de organisat ie 
en de uitvoer ing van het  integraal waterbeleid. Het  decreet  I ntegraal Waterbeleid legt  
ook vast  hoe de over legst ructuren er m oeten uitzien, hoe plannen m oeten worden 
opgem aakt  en hoe het  waterbeleid op de verschillende niveaus in elkaar m oet  passen.  
 
Het  watersysteem  als sam enhangend en funct ioneel geheel van oppervlaktewater, 
grondwater,  waterbodem s, oevers, levensgem eenschappen en technische infrast ructuur 
wordt  de nieuwe planeenheid van het  integraal waterbeleid. Dit  w il zeggen dat  het  
waterbeleid niet  m eer georganiseerd wordt  per waterloop of per gem eente.  
 
De gem eenten krij gen een belangr ij ke verantwoordelij kheid in de over legst ructuren op 
deelbekkenniveau v ia het  zetelen in de waterschappen. Een waterschap is een 
sam enwerkingsverband zonder rechtspersoonlij kheid waarin gem eenten, polders en 
water ingen, de provincie en het  Vlaam s Gewest  vertegenwoordigd zij n. De deelnem ende 
overheden en besturen bepalen de om vang van de sam enwerking. Zo kan een 
overeenkom st  worden aangegaan m et  het  oog op het  gecoördineerd sam enwerken voor 
één of m eerdere waterbeheertaken. De waterschappen zij n ook verantwoordelij k  voor de 
opm aak van de deelbekkenbeheerplannen. Het  bij  elkaar brengen van de verschillende 
partners betekent  dat  één gem eenschappelij ke visie kan ontwikkeld worden die 
m axim aal rekening houdt  m et  de eigenheid van het  bet rokken watersysteem . 
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De gem eente kan in het  nast reven van een integraal waterbeheer een erg belangr ij ke rol 
vervullen door act ief t e part iciperen aan de opm aak van de deelbekkenbeheerplannen. 
Daarnaast  kan zij  in haar eigen beleid aandacht  besteden aan de im plem entat ie van een 
integraal waterbeleid m et  aandacht  voor alle facet ten van het  watersysteem . Tevens kan 
zij  als openbaar bestuur verantwoordelij k voor het  waterbeheer van de categor ie 3 
onbevaarbare waterlopen een integrale aanpak nast reven door naast  het  ruim en van de 
water loop ook aandacht  te besteden aan een natuurvr iendelij ke inr icht ing van de 
water loop. 
 
Met  het  decreet  integraal waterbeleid werden ook nieuwe inst rum enten ingevoerd om  de 
doelstellingen van het  integraal waterbeleid t e verwezenlij ken. Een belangrij k inst rum ent  
is de ‘watertoets’. De watertoets houdt  in dat  elke vergunningver lenende overheid dient  
na te gaan, bij  het  ver lenen van een vergunning voor een act ie, plan of program m a, dat  
er  geen schadelij ke effecten ontstaan voor het  watersysteem  of dat  deze zoveel m ogelij k 
worden beperkt  of gecom penseerd. De gem eente, als vergunningsver lenende overheid, 
dient  deze watertoets uit  te voeren. Bijgevolg kan in Vlaanderen vanaf 24/ 11/ 2003 niet  
m eer gebouwd worden op gronden die regelm at ig dreigen te overst rom en, tenzij  
voorzorgsm aat regelen worden genom en tegen de waterover last . Om  een dergelij ke 
beslissing te nem en zal zij  echter  beroep kunnen doen op een adviesverlenende 
instant ie,  wiens sam enstelling en statuten nog nader bepaald dienen te worden. Nadere 
regels over hoe het  advies dient  aangevraagd te worden en de integrat ie ervan in andere 
adviesprocedures dient  eveneens verder bepaald te worden. Bij  het  uitvoeren van de 
watertoets dient  verder rekening gehouden te worden m et  de verschillende 
waterbeheerplannen van zodra deze vastgelegd zijn (waterbeleidsnota, 
bekkenbeheerplan, deelbekkenbeheerplan) . Het  tweede nieuwe inst rum ent  dat  wordt  
gedefinieerd is de oeverzone (zie oppervlaktewater) . 
 
Het  ruim telij k st ructuurplan van de stad Mechelen (2001) �hecht  bij zondere aandacht  aan 
de water lopen als drager�voor de gewenste ruim telij ke–natuurlij ke st ructuur. Volgende 
elem enten worden aangeduid:  

• de r ivier-  en beekvalleien van de Zenne, Dij le,  Nete, Barebeek en Vrouwvliet  als 
st ructuurbepalende en sam enhangende valleigebieden waarbinnen een aantal 
com plexen van natuurlij ke gebieden zijn opgenom en die zowel doorheen het  
buitengebied als het  stedelij k  gebied lopen.  

• de groene vingers m et  natuur lij k  karakter zij n gebieden van de natuurlij ke 
st ructuur die doordr ingen in het  stedelij k gebied. De Dij levallei is zowel in het  
noorden als in het  zuiden aangeduid. De vallei van de Vrouwvliet  is tevens een 
open ruim te verbinding doorheen de stedelij ke woonom gevingen.  

• waterfronten worden ontwikkeld op plekken waar de stedelij ke woonom geving 
contact  m aakt  m et  de water lopen. Dit  gebeurt  m et  behulp van kwaliteitsvolle 
bebouwing gericht  op het  water. 

• kleinere water lopen/ beekjes zijn st ructuurbepalend op lokaal niveau en 
doorsnijden het  stedelij ke gebied (Hanswij kbeek, Ot terbeek)  en het  buitengebied 
(Molenbeek-  Aabeek) . De beekjes dragen bij  t ot  de ontwikkeling van de 
ecologische infrast ructuur en tot  de sam enhang tussen de verspreide waardevolle 
geïsoleerde natuurgebiedjes. 

 
Volgende m aat regelen worden vanuit  het  ruim telij k  st ructuurplan van de stad 
m eegegeven:  

• uitwerken van een integraal waterbeheer kaderend in de gewenste ruim telij ke 
st ructuur;  

• ruim telij k  ondersteunen van de natuurverbindingsfunct ie van de water lopen; �
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Figuur 14:  afbakening van de deelbekkens op het  grondgebied van de stad 

 

 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
�
De stad Mechelen ligt  in een waterr ij k  gebied. De bevaarbare en onbevaarbare 
water lopen op het  grondgebied van de stad behoren tot  verschillende hydrografische 
bekkens en deelbekkens.  

Tabel 8:  vastgestelde hydrografische bekkens en deelbekkens op het  grondgebied van de stad 
6�7�8�897�: ;�7�7�< =�758�8�7�: >@?5ABAC7�D E@FHGJI-K1:�7�L
Dij le/ Zenne  Zenne/  

Maalbeek/ Aabeek 
08-07 705,704,112,702 

 Barebeek/ Dij le 08-08 724,727 
 Vrouwvliet  08-10 725,  726 
Beneden-Schelde Vliet / Zielbeek 04-08/ 04-09 113,  

114,115,112,822,824 
Nete Beneden-Nete 10-01 11,560,561 
�
Aangezien de stad niveau 2 van de sam enwerkingsovereenkom st  “m ilieu als opstap naar 
duurzam e ontwikkeling 2002-2004” heeft  onderschreven engageert  zij  zich tot  de 
projectorganisat ie, de opm aak van de doelstellingennota (basisinventar isat ie, 
discussienota,  knelpunten, or iënterend overleg, st reefbeeld) , een act ieplan (DuLo-
waterplan)  en de uitvoering van pr ior itaire projecten uit  het  act ieplan. 
 
De opm aak, regie en coördinat ie van de deelbekkenbeheersplannen voor de deelbekkens 
08-07, 08-08 gebeurt  door de provincie Vlaam s-Brabant .  Voor de deelbekkens 04-08/ 04-
09, 08-10 en 10-01 is dit  de provincie Antwerpen. Per bekken en deelbekken zijn er op 
regelm at ige t ij dst ippen over legm om enten m et  de bet rokken waterbeheerders. Het  doel is 
te kom en tot  bekkenbeheersplannen en deelbekkenbeheersplannen (DuLo-waterplannen)  
die op elkaar zijn afgestem d.  De afvaardiging in de verschillende werkgroepen van de 
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stad werd in 2003 officieel vastgelegd. De stad wordt  hierbij  ondersteund door I GEMO. 
Sinds het  voorjaar 2003 zijn de provincies Vlaam s-Brabant  en Antwerpen gestart  m et  de 
projectorganisat ie. Voor de opbouw van een gedegen lokale kennis inzake integraal 
waterbeheer werd in 2003 gestart  m et  een basisinventar isat ie. De bedoeling bestond er in 
een duidelij k beeld te kr ij gen van wat  er in de stad gebeurt  rond integraal waterbeheer 
m et  daaraan gekoppeld het  inventar iseren van de knelpunten en de opportunit eit en. De 
7 watersporen van de code van goede prakt ij k  inzake een duurzaam  lokaal waterbeleid 
werden hierbij  als kader gebruik. De inform at ie werd ook verzam eld ter  voorbereiding 
van het  over leg m et  de provinciale coördinatoren en andere waterbeheerders.  
Er zij n dr ie Polderbesturen act ief  op het  grondgebied van de stad:  

• Polder van Willebroek (Heffen, Leest , Hom beek)  
• Polder Bat tenbroek (Walem ) 
• Polder De Koebeem den (Walem ) 

 
I n  2000 werd (conform  het  MBP 1999-2003 en m ede onder im puls van het  
m ilieuconvenant  2000-2001)  een werkgroep “ integraal waterbeheer” (WG I WB) 
opger icht .  De opzet  van deze werkgroep was om  de fragm entaire aanpak van het  
waterbeleid t ussen de diverse diensten te doorbreken en tot  m eer over leg te kom en. I n 
deze werkgroep zetelen zowel beleidsverantwoordelij ken als am btenaren uit  de diensten. 
Naast  concrete proj ecten worden op dit  plat form  ook  bovengem eentelij ke init iat ieven 
opgevolgd (zoals de DuLo-waterplannen).  Op 1 m ei 2001 ging de stad ook van start  m et  
het  intergem eentelij k natuurproject  Beneden-Dij levallei (zie hoofdstuk natuur lij ke 
ent it eit en) . Het  project  is gegroeid vanuit  een gezam enlij ke bekom m ernis van de 
verschillende partners om trent  het  behoud en bescherm ing van de aanwezige 
natuurwaarden en landschappelij ke waarden in de Beneden-Dij levallei.  Een groot  aandeel 
van de belangrij ke natuurwaarden sit ueert  zich rond water lopen en hun alluviale 
gronden.    
 
5HJOHPHQWHQ�HQ�YHURUGHQLQJHQ�
 
De stad beschikte tot  2003 over volgende verordeningen i.v.m . integraal waterbeleid:   

• de algem ene bouwverordening van 14 oktober 1943 (Hoofdstuk VI  –riolen)  
• de gem eentelij ke bouwverordening op het  inbuizen van baangrachten van 7 j uni 

1982 
• de stedelij ke verordening voor de lozing van huishoudelij k afvalwater in 

zuiveringszone C en in oppervlaktewater van 23 novem ber 2000. 
�
Sinds apr il 2004 is er een nieuwe stedenbouwkundige verordening ‘geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid’.  Deze verordening regelt  de lozing van huishoudelij k  afvalwater, de 
verplichte aansluit ing op de openbare r iolering, de afkoppeling van hem elwater via 
hergebruik, infilt rat ie buffer ing en het  overwelven van baangrachten. Deze verordening 
vervangt  voorm elde verordeningen en  houdt  rekening m et  de nieuwe ontwikkelingen op 
het  v lak van integraal waterbeleid.  
�
Het  reglem ent  houdende het  ver lenen van een prem ie voor de installat ie van groendaken  
verleent  subsidies aan part iculieren en bedr ij ven voor de plaatsing van zowel intensieve 
als extensieve groendaken.  
�
Het   reglem ent  houdende het  ver lenen van een prem ie voor hem elwaterinstallat ies en 
infilt rat ievoorzieningen verleent  een prem ie aan part iculieren die een 
hem elwater installat ies en/ of  infilt rat ievoorzieningen plaatsen. De  bouwheer kan 
eveneens beroep doen op een aanvullende gewestelij ke subsidie.  
 
Het  reglem ent  houdende het  ver lenen van een prem ie voor de aanleg van indiv iduele 
afvalwaterzuiver ingsinstallat ies bij  part iculiere woningen ver leent  subsidies aan woningen 
gelegen in zuiveringszone C of niet  ger ioleerd gebied. De  bouwheer kan eveneens 
beroep doen op een aanvullende gewestelij ke subsidie 
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�
Het  ret r ibut iereglem ent  op prestat ies voor en levering van m ater iaal aan derden regelt  
o.a. het  ontstoppen van r ioler ingen, het  aansluiten op openbare r ioler ing, 
werkzaam heden aan baangrachten (overwelv ingen). 
 

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
�
Knelpunten:  

• gegevens inzake waterbeheer zit t en verspreid over verschillende instant ies 
(provincies, polders en water ingen, Vlaam s Gewest , VMM, Aquafin, AWZ) .  

• tegenst r ij dige belangen van de verschillende waterbeheerders en gebrek aan 
over leg 

• over leg inzake DuLo-waterplannen of deelbekkenbeheerplannen (DBBP)  
verloopt  t raag  

• gebrek aan afstem m ing m et  bovengem eentelij ke plannen of init iat ieven 
(DuLo-waterplannen, bekkenbeheerplannen, Sigm aplan,…) 

• m om enteel ligt  de nadruk op v isievorm ing en planvorm ing waardoor 
terreinact ies in het  gedrang kom en.  

• kleinschaligheid van de deelbekkens (vij f van toepassing op de stad)  zorgt  
voor t e veel plannen en visies  

• toezicht  en handhaving van de stedelij ke verordening geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid 

• de werkzaam heden van de stad en de polderbesturen zijn niet  op elkaar 
afgestem d (weinig overleg) . 

• De nieuwe st ructuren die worden opgestart  zij n com plex 
 
Opportuniteit en:  

• de stedelij ke werkgroep integraal waterbeleid  
• de inst rum enten aangereikt  in het  decreet  integraal waterbeleid 
• de inst rum enten voorzien in de sam enwerkingsovereenkom st  ‘m ilieu als 

opstap naar duurzam e ontwikkeling’  
• het  intergem eentelij k natuurproject  Beneden-Dij levallei (gebiedsgerichte 

aanpak) .  
• de com m unicat ie vanuit  andere bet rokkenen (Am inal,  VMM, Aquafin, WWF,…) 
• verschillende studies in opdracht  van hogere besturen (provincie, Gewest ,…)  
• subsidiereglem enten inzake integraal waterbeheer 
• nieuwe stedelij ke verordening inzake geïntegreerd r ioleringsbeleid 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
�
Doelstelling:  kom en tot  een betere afstem m ing van het  beheer en het  beleid inzake 
water lopen m et  de andere waterbeheerders tegen 2006 

 
Act ie W_1:  part iciperen aan de waterschappen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen, dienst  duurzam e ontwikkeling, provincie 
Vlaam s Gewest , polders en water ingen 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie W_2:  m edewerking ver lenen aan de opm aak van de 
deelbekkenbeheerplannen  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen, dienst  duurzam e ontwikkeling, provincie, 
Vlaam s Gewest , polders en water ingen 
Tim ing:  vanaf 2005 
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Acte W_3:  aandr ingen bij  de hogere overheid tot  een verbetering van het  
inform at ienetwerk inzake integraal waterbeheer (o.a. grondwater,  
oppervlaktewater)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  wegen en r ioler ingen 
Tim ing:  2007 
 
Act ie W_4 :  voorzien in een jaar lij ks coördinat ieover leg m et  de polderbesturen  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen, polders en water ingen 
Tim ing:  jaar lij ks 
�
Act ie W_5:  verder zet ten van de werking van de stedelij ke werkgroep I ntegraal 
waterbeheer ( I WB )  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Doelstelling:  integrat ie van de nieuwe principes van het  integraal waterbeheer in de 
gem eentelij ke besluitvorm ing 
�

Act ie W_6:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake de pr incipes 
van een integraal waterbeheer  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie W_7:  opm aak van een interne handleiding ( r icht lij nen)  voor de diensten 
inzake de toepassing van de pr incipes van een integraal waterbeleid 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst  
Tim ing:  2008 
�
Act ie W_8:  toepassen van de watertoets bij  het  afleveren van vergunningen. 
I nit iat iefnem er:  bouwdienst  
Bet rokkenen:  dienst  ruim telij ke planning, m ilieudienst  
Tim ing:  vanaf 2005 
�
Act ie W_9:  versterken van het  toezicht  en de handhaving op de stedelij ke 
verordening inzake een geïntegreerd r ioler ingsbeleid 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  bouwdienst , m ilieudienst , polit ie 
Tim ing:  vanaf 2006 
�
Act ie W_10:  vaststellen van indicatoren inzake integraal waterbeheer voor de 
m ilieubarom eter 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  2005 
 
Act ie W_11:  bij  de opm aak van ruim telij ke uitvoer ingsplannen rekening houden m et  
de principes van een integraal waterbeleid  
I nit iat iefnem er:  dienst  planning en m obilit eit  
Bet rokkenen:  bouwdienst , m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
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Act ie W_12 :  uitwerken van oplossingsscenar io’s voor act ivit eiten die voorkom en in 
overst rom ingszones en die onverenigbaar zij n m et  de overst rom ingsfunct ie van 
deze gebieden. 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning  
Bet rokkenen:  bouwdienst , m ilieudienst   
Tim ing:  vanaf 2009 
 
Act ie W_13:  de hogere overheid verzoeken tot  de opm aak van een waterwegwij zer 
voor lokale besturen naar analogie m et  de waterwegwij zer voor archit ecten. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  Vlaam se Milieum aatschappij  (VMM), AMI NAL-Water 
Tim ing:  2006 

 
Doelstelling:  draagvlak creëren bij  de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) inzake 
integraal waterbeheer 
�

Act ie W_14:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (burger, scholen, 
verenigingen, bedr ij ven)  inzake de pr incipes van een integraal waterbeheer en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t .  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie W_15:  inform eren van de doelgroepen over de bestaande reglem enten en 
verordeningen inzake integraal waterbeheer.  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  jaar lij ks 
�
Act ie W_16:  opzet ten van een inform at iecam pagne naar burgers, archit ecten, 
aannem ers inzake de stedelij ke verordening geïntegreerd r ioler ingbeleid 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  wegen en r ioler ingen, inform at iedienst   
Tim ing:  2005 

� �
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Oppervlaktewater wordt  gedefinieerd als al het  perm anent  of op geregelde t ij dst ippen 
st ilstaande of st rom ende water op het  landoppervlak, m et  uitzonder ing van grondwater. 
Tijdens de laatste decennia heeft  m en voornam elij k  oog gehad voor de kwant iteit  van het  
oppervlaktewater.  Om  het  oppervlaktewater zo snel m ogelij k naar zee te vervoeren 
werden water lopen m eer en m eer in een keurslij f gedwongen. Het  besef groeit  echter dat  
een dergelij ke inperking de problem en inzake waterover last  vaak heeft  verergerd.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�RSSHUYODNWHZDWHU�
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Waterlopen worden onderverdeeld in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen. Het  
beheer van de onbevaarbare water lopen wordt  geregeld v ia de wet  bet reffende de 
onbevaarbare waterlopen (28 decem ber 1967) . Deze wet  regelt  de classif icat ie van de 
onbevaarbare waterlopen en de gewone en buit engewone ruim ings-  en 
onderhoudswerken. Deze wet  bepaalt  dat  de gem eente beheerder is van de categor ie 3 
water lopen. De provincie staat  in voor het  beheer van de categorie 2 water lopen en het  
Vlaam s Gewest  is verantwoordelij k voor de categor ie 1 waterlopen. De polders en 
water ingen staan binnen hun werkingsgebied in voor het  beheer van de water lopen van 



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

I ntegraal waterbeheer 91

tweede en derde categorie, de niet -geklasseerde water lopen en de kunstm at ige 
aangelegde afvoer-  en aanvoergrachten (wet  3 j uni 1957) . Daarnaast  zij n volgende 
reglem enteringen van kracht :   

• het  Provinciaal Reglem ent  op de onbevaarbare waterlopen (28 oktober 1954)  
dat  stelt  de gem eente in m oet  staan voor de jaarlij kse ruim ings- , onderhouds-  
en herstellingswerken aan de onbevaarbare water lopen 3e categor ie, onder 
toezicht  van de Provinciale Technische Dienst .  

• het  Provinciaal Reglem ent  waarop de wet ten op de onbevaarbare waterlopen 
niet  t oepasselij k zij n (27 oktober 1955) bepaalt  dat  de onderhouds- , ruim ings 
en herstellingswerken op die water lopen waarop de wet  op de onbevaarbare 
water lopen niet  toepasselij k  is, de gem eente in staat  voor het  gewoon en 
buitengewoon nazicht  van deze water lopen en ervoor dient  te zorgen dat  de 
benodigde werken effect ief worden uitgevoerd door de aangelanden, 
eigenaars, vruchtgebruikers en bezit ters.  

 
De gem eente heeft  bevoegdheid om  op te t reden op basis van volgende wetgeving:  

• de wet  van 26 m aart  1971 op de bescherm ing van de oppervlaktewateren 
(veront reiniging)  

• het  decreet  op de m ilieuvergunningen (VLAREM I  en I I  -  veront reiniging)  
• polit ieverordening op de onbevaarbare water lopen (onrechtm at ige 

handelingen)  
• de provinciale reglem enten (onderhouds-  en herstellingswerken)  

  
De bevaarbare waterlopen in Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid van de 
Adm inist rat ie Waterwegen en Zeewezen (AWZ) . Om  de veiligheid in Vlaanderen inzake 
overst rom ingen op een m aatschappelij k aanvaardbaar niveau te brengen werd, na de 
zware overst rom ingen in 1976, gestart  m et  de uitwerking van het  zogeheten Sigm aplan, 
naar het  voorbeeld van het  Neder landse Deltaplan. Een groot  deel van dit  Sigm aplan is 
gerealiseerd. Sinds de start  van het  Sigm aplan echter veranderden de inzichten en 
kennis inzake waterbeheer en raakte m en ervan overtuigd dat  het  Sigm aplan aan 
actualisat ie toe is. Het  st reefdoel van dit  nieuwe plan is een gezond en m ult ifunct ioneel 
watersysteem  te bereiken in 2030. I n deze actualisat ie worden zowel de bouw van een 
storm vloedker ing, bij kom ende verhogingen van dij ken, ext ra overst rom ingsgebieden als 
een verbinding tussen de Westerschelde en de Oosterschelde onderzocht .  
 
Met  het  decreet  integraal waterbeleid werd het  inst rum ent  ‘oeverzones’ ingevoerd. Een 
oeverzone bestaat  m instens uit  de talud van de waterloop, zijnde de oever tot  aan het  
m aaiveld, m aar kan ook breder worden gedefinieerd. Een bredere oeverzone kan 
gem ot iveerd worden vanuit  het  standpunt  van het  vr ijwaren van de natuur lij ke werking 
van het  watersysteem  of vanuit  het  standpunt  van de bescherm ing van het  
watersysteem  tegen erosie, inspoeling van sedim enten, best r ij dingsm iddelen of 
m eststoffen. Binnen deze afgebakende oeverzones gelden nam elij k  verscheidene 
beperkende m aat regelen o.a. op bem est ing, het  gebruik van best r ij dingsm iddelen, het  
aanbrengen van ruim ingsslib, grondbewerkingen en het  opr ichten van const ruct ies. 
 
De beheersovereenkom st  perceelsrandenbeheer van de VLM heeft  tot  doel de afst rom ing 
van nut r iënten en pest iciden naar de water lopen te beperken. De toepassing van deze 
overeenkom st  dient  verder gest im uleerd te worden. 
 
De afgelopen jaren zij n er  ook heel wat  inspanningen geleverd om  de 
overst rom ingsproblem at iek in kaart  te brengen en in te zet ten als inst rum ent  voor een 
integraal waterbeleid. I n het  kader van de actualisat ie van het  SI GMA-plan wordt  een 
studie uitgevoerd naar gebieden die gecont roleerd kunnen overst rom en (POG’s of 
potent ieel overst room bare gebieden) . Het  Vlaam se Gewest  heeft  van nature 
overst room bare gebieden aangeduid (NOG’s)  op basis van de bodem kaart . Ook recent  
overst room de gebieden zijn in kaart  gebracht  (ROG’s) .  MOG’s zijn gebieden die zijn 
aangeduid  op basis van een m odeller ing en waar er een r isico is op overst rom ing. De 
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ROG’s en MOG’s zij n sam engebracht  tot  ‘de r isicozones voor overst rom ingen’.  Deze 
laatste kaarten dienen gebruikt  t e worden in het  kader van de watertoets (zie boven) . 
 
De Europese nit raat r icht lij n heeft  als doel de hoeveelheid nit raten in het  oppervlakte– en 
grondwater t erug te dringen. Op Vlaam s niveau zit  deze r icht lij n vervat  in het  MAP en de 
afbakening van de kwetsbare gebieden a.h.v. het  MAP-m eetnet . I n 2003 bakende het  
Vlaam se Gewest  nieuwe kwetsbare zone af op basis van de resultaten van het  MAP-
m eetnet . I n deze nieuwe kwetsbare zones zijn de bem est ingsnorm en ‘kwetsbare zone 
water ’ van toepassing. I n de gebieden m et  bewarende m aat regelen zijn de forfaitaire 
bem est ingsnorm en van toepassing, m aar dringen prevent ieve m aat regelen zich op (o.a. 
m ogelij kheid t ot  het  inkorten van de uit r ij periode m est , het  reduceren van de totale N-
norm  voor grasland,…). De stad wordt  geacht  de hier in gest ipuleerde norm en en regels 
op haar grondgebied te cont roleren. 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�RSSHUYODNWHZDWHU�
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Het  grondgebied van de stad Mechelen bevat  ongeveer 132 km  water lopen. Deze zij n als 
volgt  onderverdeeld:  

• bevaarbare water lopen:  40 km  
• onbevaarbare waterlopen:  92 km   

- categor ie 1:   11 km  (beheer door het  Vlaam s Gewest )  
- categor ie 2:   34 km  (beheer dor de provincie)  
- categor ie 3:  32 km  (beheer door de stad)  
- restcategorie:  15 km  (aangelanden/ stad)  

De water lopen in beheer door de stad zijn o.a. de Langendonckbeek (nr.6.22), 
Spildorenbeek (nr.6.23, Thiebroekloop (nr .25) , Vrij broekloop (nr.1.04),  
Geerdegem broekloop (nr.1.08),  Dorpsloop (nr.1.05) , Laerebeek (nr.  1.02.21) . Daarnaast  
zijn er nog 15 km  water lopen buitencategor ie ( restcategor ie)  waar de 
verantwoordelij kheid inzake ruim ing en onderhoudswerken ligt  bij  de aangelanden, de 
eigenaars, de vruchtgebruikers. Binnen de restcategorie nem en de grachten een 
bij zondere plaats in. De st raatgrachten ( t ussen openbare weg en privaat  dom ein)  en de 
grachten langs buurtwegen (opgenom en in de at las der buurtwegen)  zij n voor rekening 
van de stad. 

:DWHUNZDOLWHLW�

I nform at ie over de waterkwaliteit  van de oppervlaktewateren op het  grondgebied van de 
stad is sterk versnipperd onder de bet rokken instant ies (Stad, VMM,…). Tot  1999 bestond 
er  een stedelij k m eetnet  van de oppervlaktewaterkwaliteit . Periodiek werden 
verschillende k leinere en grotere water lopen bem onsterd. Sinds 1999 worden de 
m eetgegevens van de VMM gebruikt  (hoofdzakelij k grotere water lopen).  Deze gegevens 
worden geraadpleegd in funct ie van de behandeling van concrete dossier. De stad houdt  
de m eet resultaten van de waterkwalit eit  niet  system at isch bij .  
Over het  algem een kan gesteld worden dat  de kwaliteit  van de water lopen slecht  is. Heel 
wat  water lopen (zoals Zenne en Dij le)  zij n echter  reeds aanzienlij k veront reinigd 
wanneer ze Mechelen binnenst rom en. De stad wordt  hierdoor opgezadeld m et  heel wat  
veront reinigd oppervlaktewater waarvan de oorzaken zich buit en het  grondgebied van de 
stad bevinden. Wat  st ilstaande waterpart ij en bet reft  hebben de recreat ievij vers van het  
Mechels Broek, de Grote en k leine v ij ver  te Walem  en de Eglegem vij ver, volgens VMM 
m et ingen, een goede waterkwalit eit . Wat  de waterlopen bet reft  kunnen we het  kanaal 
Leuven-Dij le, de Plat t e Beek en een aantal zij beken van de Nete, zoals de 
Langendonkbeek aanhalen. Vooral de k leinere water lopen en grachten worden nog vaak 
als lozingsgrachten gebruikt .  
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Om  de waterkwalit eit  te verbeteren dient  een kordaat  waterzuiveringsbeleid t e worden 
gevoerd. Hiervoor wordt  verwezen naar het  onderdeel ‘waterzuiver ing‘ in dit  hoofdstuk. 

 
�
:DWHUNZDQWLWHLW  
 
Grootschalige system at ische problem en m et  waterover last  kom en op het  grondgebied 
van de stad Mechelen niet  voor. Het  bet reft  vooral een aantal lokale knelpunten die 
verband houden m et  technische calam iteiten of hoge waterstanden.  De kaart  ‘r isicozones 
voor overst rom ingen’ (Vlaam s Gewest -  2003)  duidt  volgende gebieden aan (zie figuur) :  

- regio Bat tenbroek – Thiebroek – Zennegat  
- Barebeek 
- Dij levallei (st room opwaarts)  
- Grensgebied m et  Willebroek t .h.v. Hazewinkel/ Blaasveldbroek 

 
Tot  op heden zijn er geen grootschalige bufferbekkens of overst rom ingsgebieden 
inger icht  op het  grondgebied van de stad. Verschillende k leinschalige projecten werden 
wel gerealiseerd of zij n voorzien (Holm lei, Aquafin sit e Mechelen Noord, Juniorslaan) . 
Conform  de stedelij ke verordening geïntegreerd r ioleringsbeleid bestaat  de verplicht ing 
om  bij  grote verharde oppervlakken (park ings, bedr ij fsterreinen,…)  buffering te voorzien.  
 
Het  Vlaam se Gewest  is in 2002 gestart  m et  de uitvoering van hydrologische/ hydraulische 
studies op de belangrij kste categor ie 1 waterlopen. Dit  zij n bovengem eentelij ke 
init iat ieven waar de stad bet rokken part ij  bij  is.  Vanuit  het  Natuurproj ect  Beneden-

Figuur  15:  water lopen en r isicozones voor overst romingen op het  grondgebied van de stad 
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Dij levallei wordt  dit  nauwlet tend opgevolgd. Hetzelfde geldt  voor de init iat ieven die AWZ 
neem t  in het  kader van de actualisat ie van het  SI GMA-plan. 
 
6WUXFWXXU�HQ�HFRORJLH  
 
Technische inform at ie over de categor ie 3 waterlopen (dwarsprof ielen, uitgevoerde 
werken, …)  is beschikbaar bij  de dienst  wegen en r ioler ingen. Er is weinig inform at ie 
beschikbaar over de kwaliteit  van water lopen vanuit  ecologisch en/ of landschappelij k  
standpunt . Water lopen en grote waterpart ij en m et  potent ies zij n Zenne, Aabeek, 
Molebeek en de grote recreat ievij vers (Hom beek, Walem ). I nform at ie over de grachten 
op het  grondgebied van de stad is fragm entair.  
 
Tot  op heden is de stad niet  ingestapt  in het  WI S-project  (Water- I nform at ie-Systeem ) 
van de provincie Antwerpen, waarm ee een inventar isat ie van de infrast ructuur van de 
categor ie 2 en 3 onbevaarbare water lopen wordt  beoogd. De provincie inventariseert  de 
categor ie 2 onbevaarbare water lopen. De stad dient  de categor ie 3 water lopen te 
inventar iseren. I ndien deze inventar is zou worden uitgevoerd is het  belangr ij k om  naast  
de technische aspecten ook aandacht  te hebben voor de ecologische kenm erken.  
 
De stad t racht  m aat regelen te nem en om  de ecologische aspecten van het  watersysteem  
te vr ijwaren. Zo zijn er projecten ter  herwaardering van histor ische wet lands-
waterpart ij en zoals:   

• het  bevloeiingsproject  Mechels Broek  
• het  beheer van ‘den Bat telaer’ 
• de inr icht ing m onding Barebeek als overst rom ingszone (AMI NAL) . 

Voorbeelden zijn herstelprojecten aan waterpart ij en zij n:  
• restaurat ie van de oude Zenne-arm  (Den Bat telaer)  
• herwaarder ing van de Binnen-Dij le 
• opm aak landschapsontwerp Vrouwvliet  
• inr icht ing van de Vij vers Verhaeren 
• uitbouw zone Aabeek/ Barebeek als ecologische verbinding 

 
Naar de toekom st  kan hieraan nog m eer aandacht  worden besteed. Vooral voor 
water lopen gelegen in VEN- en Habitat r icht lij ngebieden is dit  belangr ij k  (zie hoofdstuk 
natuurlij ke ent it eiten) .  
 
De stad is bevoegd voor de ruim ings- , onderhouds-  en herstellingswerken aan de 
onbevaarbare waterlopen categor ie 3. Deze werken worden jaar lij ks aanbesteed. Het  
bestek is gebaseerd op het  standaardbestek opgem aakt  door de Provincie. Het  bestek 
houdt  rekening m et  m ilieu-  en natuurvr iendelij ke ruim ingsm aat regelen.  
 
Er  is geen inform at ie over v ism igrat ieknelpunten op waterlopen die behoren tot  de 
bevoegdheid van de stad. Pr ior itaire v ism igrat ieknelpunten zij n enkel gekend op 
water lopen waarover provincie of Vlaam s Gewest  bevoegd is42. Door ondertekening van 
de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 “m ilieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling 2002-2004” verbindt  de stad er  zich toe om  bij  alle geplande buit engewone 
werken en bij  herstellingswerken rekening te houden m et  v ism igrat ie.  
 
Gekoppeld aan de uit voering van hydrologische/ hydraulische studies op de belangr ij kste 
categor ie 1 water lopen (zie boven)  voert  het  Vlaam se Gewest  ook een ecologische 
studies uit  op de desbet reffende water lopen. Vanuit  het  Natuurproj ect  Beneden-
Dij levallei wordt  dit  nauwlet tend opgevolgd.  
 
Bij  de afbakening van de nieuwe kwetsbare zones water door de m estbank (2003)  werd 
het  grensgebied m et  Bonheiden, Sint -Katelij ne-Waver en Rum st   (Noord-Noordoosten)  

                                           
42 Zie databank vism igrat ieknelpunten van het  Vlaamse gewest  
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ingekleurd als “nieuwe kwetsbare zone water”. Het  overige deel van het  grondgebied 
wordt  ingekleurd als “gebied m et  bewarende m aat regelen”. Op het  grondgebied van de 
stad zijn 4 MAP m eetpunten (Walest raat , Larest raat , Juniorslaan, Rechtest raat )  
 
Voor de toestand aangaande het  gebruik en de reduct ie van best r ij dingsm iddelen wordt  
verwezen naar het  hoofdstuk vaste stoffen. 

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
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Knelpunten 

• fragm entaire inform at ie over de ecologische kenm erken van de waterlopen en 
grachten vanuit  ecologisch standpunt . 

• fragm entaire inform at ie over de waterkwalit eit  van de categor ie 3 waterlopen en 
grachten   

• geen gebiedsdekkend beheersplan voor de waterlopen en grachten 
• het  onderhoud van de water lopen buitencategor ie door de aangelanden gebeurt  

niet  alt ij d volgens de codes van goede prakt ij k   
• de waterkwalit eit  van de m eeste water lopen is niet  goed   
• onvoldoende toezicht  op het  beheer en onderhoud van grachten door aangelanden 
• het  WI S proj ect  houdt  onvoldoende rekening m et  de ecologische aspecten  
• analyseresultaten van de kwalit eit  van het  oppervlaktewater worden niet  

stelselm at ig bijgehouden  
 
Opportuniteit en 

• verschillende hydrologische en ecologische studies uitgevoerd/ in uitvoer ing door 
hogere overheden (provincie, Vlaam s Gewest )  

• MAP-m eetnet  oppervlaktewater (VMM) 
• bestaande inform at ie aangaande de inr icht ing en het  beheer van water lopen, 

natuurvriendelij k oeverbeheer,… 
• aandacht  voor het  vr ijwaren/ herwaarderen van histor ische wet lands 
• beheersovereenkom st  perceelrandenbeheer (VLM) 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  verbeteren van de ecologische kwaliteit  (waterkwaliteit ,  st ructuur)  van de 
categor ie 3 water lopen en prior itaire grachten op het  grondgebied van de stad 
 

Act ie W_17:  in kaart  brengen van de waterkwaliteit  en de ecologische st ructuur van 
de categor ie 3 water lopen en pr ioritaire grachten  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   dienst  duurzam e ontwikkeling, dienst  wegen en r ioler ingen, VMM 
Tim ing:  2006 
 
Act ie W_18:  opm aak van een (ecologisch)  saneringsplan en beheersplan voor 
categor ie 3 waterlopen en pr ioritaire grachten  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  2007 
 
Act ie W_19:  uitbouw van een stedelij ke databank inzake (ecologische) 
infrast ructuur van de water lopen en grachten 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen  
Bet rokkenen:  GI S-cel, m ilieudienst , dienst  duurzam e ontwikkeling,  
Tim ing:  2009 
 
Act ies W_20:  besprekingen voeren m et  de provincie om  het  WI S-proj ect  aan te 
passen m et  een ecologische dim ensie. 
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I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen, provincie 
Tim ing:  2006 
   
Act ie W_21:  aandringen bij  de hogere overheid tot  het  verder uitvoeren van de 
ecologische en hydraulische studies op de categor ie 1 water lopen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie W_22:  uitwerken van een st renger handhavingsbeleid  (m estdecreet ,  
best r ij dingsm iddelen,  lozingen,…)  inzake lozingen en werken aan waterlopen en 
grachten 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  vanaf 2007 
 
Act ie W_23:  bij  het  uit voeren van werkzaam heden aan water lopen rekening houden 
m et  ecologische st ructurele kwalit eit  
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen  
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:   creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  de ecologische rol van 
water lopen en grachten 
 

Act ie W_24:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake 
natuurtechnische m ilieubouw en m ilieuvr iendelij ke onderhoudstechnieken bij  
waterlopen en grachten 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen, uitvoer ingsdiensten  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  de ecologische rol van 
water lopen en grachten 
 

Act ie W_25:  opm aak van r icht lij nen voor part iculieren om trent  de onderhoudswij ze 
van private water lopen en grachten. 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen  
Bet rokkenen:  m ilieudienst    
Tim ing:  2007 
 
Act ie W_26:  inform eren en sensibiliseren van de bevolking inzake te nem en 
m aat regelen om  de kwaliteit  van de water lopen en grachten te verbeteren en de 
voorbeeldfunct ie van die stad hierbij  opneem t . 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst    
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  jaar lij ks  
 
Act ie W_27:  inform eren van de bevolk ing over het  nut  en de gevolgen van 
overst rom ingsgebieden. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst    
Bet rokkenen:  inform at iedienst   
Tim ing:  2006 
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Waterzuiver ing heeft  vooral bet rekking op het  bereiken van een goede kwalit eit  van het  
water. Dit  vooral van belang in sterk verstedelij kte om gevingen. I n het  verleden had m en 
vooral oog voor de kwant it eit  van het  oppervlaktewater ( in het  kader van 
overst rom ingen)  en werd weinig aandacht  besteed aan een goede kwaliteit .  Een goede 
waterkwaliteit  is echter van grote betekenis voor het  goed funct ioneren van een 
watersysteem . 

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
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Het  nieuwe decreet  bet reffende het  I ntegraal Waterbeleid onderkent  het  belang van 
zowel het  kwant iteit s-  als het  kwalit eitsaspect  en heeft  als doelstellingen voorop gesteld 
dat :  

• uiterlij k  tegen 22 decem ber 2015 de oppervlaktewater licham en op een 
dergelij ke wij ze dienen bescherm d, verbeterd of hersteld te worden dat  zij  
een goede toestand hebben bereikt , kwant itat ief en ecologisch. 

• de veront reiniging van oppervlaktewater wordt  voorkom en en verm inderd 
onder m eer door het  progressief verm inderen van de veront reiniging door 
prioritaire stoffen en het  stopzet ten of progressief beëindigen van de 
veront reiniging door prioritair  gevaar lij ke stoffen 

 
Als vergunningsverlenende overheid speelt  de stad een belangrij ke rol in het  bereiken 
van de vereiste goede kwaliteit  van het  oppervlaktewater.  De kwaliteit  van het  
oppervlaktewater wordt  in Vlaanderen bewaakt  door:  

• het  decreet  van 26 m aart  1971 op de bescherm ing van oppervlaktewateren 
tegen veront reiniging (gewij zigd bij  decreet  van 21/ 12/ 2001)  

• het  decreet  bet reffende de m ilieuvergunning en de uitvoer ingsbesluiten 
VLAREM I  en I I  (algem ene m ilieukwaliteitsnorm en en lozingsnorm en voor 
hinder lij ke inr icht ingen)  

 
Het  r ioleringsbeleid in Vlaanderen is opgesplit st  in een bovengem eentelij k en 
gem eentelij k niveau. Op bovengem eentelij k  niveau is het  Vlaam se Gewest  bevoegd voor 
de utbouw van de grootschalige waterzuiveringsinstallatat ies en pr ior it aire r ioleringen en 
collectoren (Aquafin) . Gem eenten zij n bevoegd voor het  uitbouwen van het  f ij nm azig 
r ioler ingsnetwerk op hun grondgebied en afvalwaterzuiver ingsinstallat ies tot  2000 
inwonersequivalenten ( I E) . De aanleg van deze gem eentelij ke openbare r ioler ingen en 
kleinschalige r ioolwaterzuiver ingsinstallat ies kunnen krachtens het  besluit  van de 
Vlaam se reger ing van 1 februar i 2002 gesubsidieerd worden. Enkel die projecten waarbij  
rekening wordt  gehouden m et  de code van goede prakt ij k voor de aanleg van openbare 
r iolen, individuele voorbehandelingsinstallat ies ( I BA) en k leinschalige 
r ioolwaterzuiver ingsinstallat ies (KWZI )  opgesteld door de VMM en de Vlaam se Reger ing 
in 1996 kunnen voor subsidiër ing in aanm erking kom en. De bouw van een indiv iduele 
afvalwaterzuiver ingsinstallat ie wordt  bovendien, voor die gem eenten die intekenden in de 
sam enwerkingsovereenkom st  ‘Milieu als opstap voor duurzam e ontwikkeling’, cluster 
water, vanaf niveau 1, ook gesubsidieerd indien zij  een subsidiereglem ent  terzake 
hebben opgem aakt  en indien de I BA gebouwd wordt  conform  de voorwaarden van 
voornoem de code van goede prakt ij k.   
 
Mom enteel is het  ger ioleerd gebied ingedeeld in zuiver ingszones A, B en C gebied. Voor 
de zuiver ingszone A is de r ioler ing aangesloten op een r ioolwaterzuiver ingsinstallat ie 
(RWZI ) . Voor zuiver ingszone B is deze aansluit ing op een RWZI  gepland in de nabije 
toekom st . De inwoners van de zuiver ingszones A en B zijn verplicht  hun afvalwater t e 
lozen in de r ioler ing. Binnen een zuiver ingszone C ligt  r ioler ing, m aar er is geen 
aansluit ing voorzien naar een RWZI . De inwoners van deze zone dienen zelf in te staan 
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voor de zuiver ing van hun afvalwater. Deze verplicht ing geldt  uiteraard ook voor de niet  
ger ioleerde gebieden. Deze afbakening van zuiver ingszones is voor het  grondgebied 
vastgelegd door de VMM in overleg m et  de gem eenten. De bestaande zoneringskaarten 
van het  buit engebied wordt  m om enteel herzien door Aquafin. Verwacht  wordt  dat  deze 
aanpassing in de loop van 2005 zal afgewerkt  worden voor heel Vlaanderen. Bij  deze 
herziening zullen zuiver ingszones worden afgebakend waar de installat ie van een KWZI  
of I BA verplicht  wordt . 
 
De huidige Vlarem -reglem enter ing stelt  dat  indien m en zich in zuiver ingszone C bevindt  
en de lozing in de openbare r iolering reeds plaatshad voor 01/ 08/ 1995 of indien m en zich 
in niet -ger ioleerd gebied bevindt  en de lozing afkom st ig is van woningen gebouwd voor 
01/ 01/ 1993 en waarvoor de lozing gem eld werd bij  het  gem eentebestuur voor 
01/ 03/ 1993, het  afvalwater m instens m oet  gezuiverd worden door een sept ische put  of 
een gelij kwaardige indiv iduele voorbehandelingsinstallat ie. I ndien aan deze voorwaarden 
niet  voldaan is,  is enkel een sept ische put  niet  voldoende en dient  onm iddellij k een 
grondigere zuivering ( I BA)  opgelegd te worden.  
  
Een belangr ij ke vervuiling van het  oppervlaktewater v indt  ook plaats door het  gebruik 
van best r ij dingsm iddelen en de bem est ing in agrar ische gebieden. De aanpak van de 
problem at iek rond best r ij dingsm iddelen wordt  beschreven in het  onderdeel vaste stoffen 
(best r ij dingsm iddelen) . Specifieke aandacht  dient  ook te gaan naar overstorten in 
kwetsbare gebieden. 
  
Ook de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 bevat  bepalingen inzake het  nast reven 
van een goede oppervlaktewaterkwalit eit .  Gem eenten die hebben ingetekend verbinden 
er zich toe om  een goede waterkwaliteit  na te st reven. Hiertoe dienen 
prem iereglem enten te worden ingevoerd en m oet  een sensibilisat ie van de bevolking 
worden uitgevoerd.�
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Sinds 2002 is het  volledige grondgebied van de stad opgedeeld in zuiveringszones.  
De afgelopen jaren zij n lozingspunten van ongezuiverd afvalwater op oppervlaktewater 
aangepakt  door:  

- afkoppeling bij  de uitvoer ing van r ioleringswerken ( i.s.m . Aquafin en VMM) 
- voorwaarden op te leggen in de m ilieu-  of stedenbouwkundige vergunning 
- het  verplichten van het  plaatsen van een indiv iduele waterzuiver ing voor lozingen 

in zuiveringszone C en niet  gerioleerd gebied.  
 
Een Totaal Rioleringsplan (TRP)  werd opgem aakt  eind jaren 70. Er wordt  niet  geopteerd 
om  dit  TRP te laten actualiseren m aar per afwater ingsbekken van het  TRP een 
hydronautstudie uit  te voeren. Volgende studies zijn uitgevoerd:  

• 95HZ:  studie rond de Tervuursesteenweg (Hofstade-Zem st )  
• 95MC:  Mechelen cent rum  ten NO van de Leuvense Vaart  m et  uitbreiding in 95ML:  

aanvullingen rond de Leuvensesteenweg 
• 96BO:  Putsesteenweg Bonheiden (heraanleg weg en r ioler ing)  
• 96HE:  Gentstesteenweg en Heffen 
• 95ML:  binnenstad Mechelen. 

�
De t im ing en planning voor de actualisat ies wordt  ingeschoven in het  
invester ingsprogram m a van Aquafin. Er is een goede sam enwerking m et  de 
bovengem eentelij k instant ies. 
�
Op het  grondgebied van de stad bevinden zich 2 r ioolwaterzuiver ingsinstallat ies 
(Mechelen-Noord en Walem ) . Het  stedelij k gebied is grotendeels aangesloten op deze 
RWZI ’s. Het  RWZI  Mechelen-Noord is werkzaam  sinds 1984 m aar werd in 2003 
gerenoveerd m et  een nut r iëntenverwijder ing. De renovat ie ging gepaard m et  een 
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capaciteitsuitbreiding van 60.000 naar 90.000 I E. De deelgem eente Walem  heeft  een 
eigen zuiveringsinstallat ie en is voor 95 %  daarop aangesloten. De aanleg van een groot  
r ioler ingsstelsel m et  collector langs de E19 zal in de nabij e t oekom st  zorgen voor de 
aansluit ing van het  grondgebied van Mechelen ten Zuiden van de Leuvense Vaart . 
Hierdoor worden de lozingen in de Zenne grotendeels opgevangen. Het  deel ten Noorden 
van de Leuvense Vaart ,  sam en m et  de deelgem eente Leest , werd afgeleid naar de RWZI  
Mechelen-Noord.  
De r ioleringswerken in Heffen werden reeds in 1999 aanbesteed m aar door opm erkingen 
vanuit  het  Vlaam s Gewest  loopt  dit  dossier vert raging op. Er worden grote 
r ioler ingswerken voorzien waardoor ook de rest  van het  verstedelij kte gebied en 
Hom beek kunnen aangesloten worden op de r ioler ing. Onder de huidige planning van de 
VMM m ogen we aannem en dat  binnen 5 jaar de r ioler ingsgraad aanvaardbaar zal zij n. 
Het  kwant itat ief vaststellen van de r ioler ingsgraad is m om enteel nog niet  gebeurd.  
 
De zuiver ingsgraad is het  percentage van inwoners waarvan het  afvalwater, na t ransport  
via het  r ioler ings-  en collecter ingsnetwerk, effect ief gezuiverd wordt  in een 
r ioolzuiver ingsinstallat ie. I n 2003 bedroeg dit  voor de stad 68,7% . De gewestelij ke 
doelstelling bedraagt  80% . Er dienen bij kom ende inspanningen te worden gedaan om  de 
gewenste doelstelling te bereiken. Het  verhogen van de zuiveringsgraad is echter een 
werk van lange adem . 
�
Het  r ioleringstelsel van de stad is oud. Op verschillende plaatsen werden reeds lekkages 
vastgesteld.  Als prevent ieve m aat regel verplicht  de stad tot  het  plaatsen van een 
sept ische put . Voorlopig zijn de zones waar er  een gescheiden r ioleringstelsel ligt  beperkt  
(enkele indust r ieterreinen, een 10- tal st raten en enkele st raten in het  cent rum ) . Bij  de 
aanleg van nieuwe st raten of wegenwerken kan er ext ra aandacht  worden gevest igd op 
de aanleg van gescheiden stelsels.  
 
De aanleg van een gescheiden stelsel is pas efficiënt  wanneer ook aandacht  wordt  
geschonken aan het  scheiden van afvalwater en hem elwater op het  part iculier dom ein. 
De stedelij ke stedenbouwkundige verordening ‘geïntegreerd r ioler ingsbeleid’ legt  deze 
verplicht ing op aan part iculieren en bedr ij ven. Bij  het  t oekennen van een 
m ilieuvergunning wordt  deze verplicht ing voorzien in het  VLAREM. 
 
De inform at ie over lozingspunten ( r ioler ingen, bedr ij ven, huishoudens, overstorten,…)  op 
de water lopen is sterk versnipperd onder de bet rokken instant ies (Stad, Aquafin, VMM,…)  
en tot  op heden onvolledig in kaart  gebracht .  Bronnen spreken elkaar ook som s tegen 
waardoor cij fergegevens m et  de nodige voorzicht igheid m oeten worden geïnterpreteerd. 
Een stedelij ke databank bestaat  m om enteel niet .  
I n het  voorjaar 2003 is de dienst  wegen en r ioler ingen gestart  m et  een inventar isat ie van 
de lozingskleppen op de belangr ij kste water lopen (Dij le,  Zenne, Nete, Vrouwvliet , 
Ot terbeek en Barebeek) . Er werd m et  deze water lopen gestart  om dat  deze een 
belangr ij ke im pact  hebben op de beveiliging van de stad voor overst rom ingen.  De 
bestaande inform at ie van AWZ-afdeling Zeeschelde en AMI NAL-afdeling water bleek 
onvoldoende (10%  van de k leppen beschreven) . Voor categor ie 2 en 3 water lopen wordt  
afgewacht  hoe het  dossier  van het  WI S-project  zich verder zal ontwikkelen. 
 
Rond de Binnen-Dij le wordt  er  een speciaal afkoppelingsbeleid gehanteerd. Het  
hem elwater dat  afst room t  van de daken van de aanpalende huizen wordt  afgeleid naar 
de Binnen-Dij le.  Het  afst rom end water van de st raten daarentegen wordt , wegens de 
kans op vervuiling, v ia de r iool afgevoerd. I n 2002 werd door de stad een inventar is 
uitgevoerd van de lozingspunten op de Binnen-Dij le. 22 lozingspunten zij n afkom st ig van 
huishoudelij k afvalwater, 75 van regenwater.  De bestaande afvalwater lozingspunten 
worden projectm at ig verder afgebouwd. Een globale planm at ige aanpak inzake 
afkoppeling ontbreekt . 
�
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De dienst  wegen en r ioleringen beschikt  over een digitale lij st  m et  aansluit ingen van 
huishoudelij k afvalwater op de openbare r ioler ing die werden uitgevoerd door de 
stadsdiensten. De verplicht ing bestaat  om  de aansluit ing op de openbare r ioler ing door 
de stad te laten uitvoeren. De aansluit ingen (vooral in het  buitengebied)  gebeuren echter 
vaak niet  reglem entair en zonder t oestem m ing van de stad. Er is onvoldoende personeel 
om  system at ische cont roles uit  te voeren, m istoestanden op te sporen en sanct ies te 
t reffen. Een correcte aansluit ing wordt  nog belangr ij ker  naarm ate er m eer gescheiden 
r ioler ingen worden aangelegd.  Bij  het  ver lenen van vergunningen (stedenbouw, m ilieu)  
wordt  de haalbaarheid van afkoppeling onderzocht .  
 
De stadsdiensten beschikken niet  over een cent rale digitale databank m et  
r ioler ingsinform at ie. De diensten staan weigeracht ig t .o.v. elke ruim telij ke digitalisat ie 
wegens het  ontbreken van een degelij k  referent iebestand. I n het  ver leden is im m ers 
vaak gebleken dat  de nauwkeur igheid van nieuwe digitale bestanden te wensen over liet  
(bv. kadasterkaarten) . Met  het  beschikbaar worden van het  grootschalig 
referent iebestand (GRB) in 2006 zal  een nauwkeur ig referent iebestand aanwezig zij n 
waarop kan worden verder gewerkt .  Het  probleem  blij ft  echter dat  een digitalisat ie de 
inzet  van veel personele m iddelen vergt . De stad beschikt  sinds 2002 over een GI S-cel. 
Deze cel kan een belangrij ke ondersteunde rol vervullen bij  de uitbouw van een digitale 
databank. Belangr ij ke randvoorwaarde is ook dat  er  vanuit  het  Vlaam se Gewest  op korte 
term ijn m eer duidelij kheid kom t  over RI OREF en de m odalit eiten voor aansluit ing voor de 
stad. 
�
Mom enteel worden individuele zuiveringsinstallat ies ( I BA’s)  opgelegd v ia de 
stedenbouwkundige vergunning. De diensten beschikken over een st ratenlij st  waarop 
aangeduid is in welke zuiver ingszone ze zijn gelegen. Kleinschalige 
waterzuiver ingsinstallat ies zijn nog niet  gerealiseerd. Aandacht  gaat  in eerste instant ie 
uit  naar de behandeling van grote bewoningszones die kunnen worden aangesloten op 
het  reguliere r ioler ingsnet  (vb. collector  E19)  of waar herstellingen van het  r ioleringsnet  
zich opdr ingen.  Problem en bij  de inplant ing van KWZI ’s kunnen op verschillende v lakken 
worden teruggevonden:   

• verlies van kavels. Als aan de verkavelaars de keuze wordt  gelaten wordt  steeds 
geopteerd voor het  achterwege laten van een KWZI . Dit  houdt  in dat  in de 
prakt ij k de stad een kavel zal m oeten aankopen voor een dergelij ke installat ie.  

• onderhoud van KWZI ’s.  
• onduidelij kheid inzake de afbakening van de zuiveringszones  

�
Zelf heeft  de stad de intent ie om  op korte t erm ijn een aantal voorbeeldprojecten inzake 
KWZI ’s m ogelij k  te m aken (b.v. Muizenhoek -  haalbaarheidsstudie Aquafin)  om  via deze 
weg ervar ing op te doen m et  dergelij ke proj ecten.  
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Knelpunten:  

• gebrek aan financiële m iddelen bij  het  Vlaam s Gewest  en de gem eenten voor het  
versneld realiseren van de waterzuiveringsinfrast ructuur.  

• verschillende databanken en standaarden worden gehanteerd m .b.t  
r ioler ingsinform at ie  

• onduidelij kheid inzake de (definit ieve)  afbakening van de zuiver ingszones. 
• ontbreken van een stedelij ke (digitale)  databank m et  r ioleringsinform at ie. 
• te weinig t oezicht  en handhav ing op aansluit ingen op het  openbaar r ioler ingsnet  
• de hoge ouderdom  van het  stedelij k r ioler ingsstelsel 
• het  aandeel gescheiden r ioler ingen t .o.v. een gezam enlij k stelsel is k lein 
• weerstanden t .o.v. het  realiseren van k leinschalige waterzuiveringsprojecten 

(KWZI ’s)  
• bevolk ing is zich niet  bewust  over de reglem enter ing inzake aansluit ing op de 

openbare r ioler ing  
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• stedelij k  zuiver ingsgraad (68,7)  ligt  onder de gewestelij ke doelstelling (80% ) 
• onvoldoende planm at ige aanpak van het  stedelij ke afkoppelingsbeleid 

(hem elwater-afvalwater)  
 

Opportuniteit en:  
• heel wat  inform at ie is beschikbaar op kaartm ateriaal (analoog)  
• ondersteuning van het  Vlaam se Gewest  inzake de opbouw van een 

r ioler ingsdatabank 
• gem eentelij ke stedenbouwkundige verordening ‘geïntegreerd r ioler ingsbeleid’ 
• stedelij ke GI S-cel  
• het  cert if iceren van individuele waterzuiveringsinstallat ies ( I BA’s)  door VI TO  

(CERTI PRO) 
• subsidies vanuit  het  Vlaam se Gewest  voor de uitbouw van het  lokaal 

r ioler ingsnetwerk 
• r ioler ingsdatabank Aquagis (Aquafin)  
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Doelstelling:  verhogen van de zuiver ingsgraad van de huishoudens tot  80%  
�

Act ie W_28:  verder zet ten van de geplande grootschalige r ioler ingswerken 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen    
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten, VMM, Aquafin  
Tim ing:  vanaf 2005 
�
Act ie W_29:  opm aak van een beleidsvisie en plan van aanpak inzake de toepassing 
van I BA’s en KWZI ’s op het  grondgebied 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen    
Bet rokkenen:  VMM, Aquafin,  m ilieudienst   
Tim ing:  2006 
 
Act ie W_30:  realiseren van m instens één stedelij k voorbeeldproj ect  inzake 
kleinschalige waterzuivering 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen    
Bet rokkenen:  VMM, Aquafin,  m ilieudienst   
Tim ing:  2009 
�
Act ie W_31:  verder zet ten van de stedelij ke subsidieregeling aangaande I BA’s en 
KWZI ’s. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst    
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie W_32:  in kaart  brengen van de lozingspunten en overstorten van ongezuiverd 
afvalwater in de water lopen en het  opstellen van een saner ingsplan (vooral in 
kwestbare gebieden)  
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen    
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  VMM  
Tim ing:  2009 
 
Act ie W 33:  het  Vlaam s Gewest  verzoeken om  de afbakening van de 
zuiver ingszones (buitengebied)  t e f inaliseren 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst    
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2006 
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Act ie W_34 :  aandacht  voor het  plaatsen van I BA’s of KWZI ’s bij  stedelij ke 
gebouwen en infrast ructuren indien nodig 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen   
Bet rokkenen:  dienst  wegen en r ioler ingen, m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  verder zet ten van een goed beheer en onderhoud van het  stedelij k  
r ioler ingstelsel 
�

Act ie W_35:  uitwerken van een st renger cont role-  en handhavingsbeleid  inzake de 
aansluit ing op de openbare r iolering en de lozing in oppervlaktewater 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  vanaf 2006�
�
Act ie W_36:  opm aak van een beleidsvisie en act ieplan inzake het  beheer en 
onderhoud van het  stedelij k  r ioler ingstelsel rekening houdend m et  de f inanciële 
draagkracht  van de stad en de noodzaak aan onderhoud en vernieuwing 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  2007�
�
Act ie W_37:  opm aak van een plan van aanpak inzake het  stedelij k 
afkoppelingsbeleid 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  2007 
 
Act ie W_38:  bij  nieuwe rioleringsprojecten prior itair aandacht  hebben voor de 
aanleg van gescheiden stelsels 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  vanaf 2005 
�
Act ie W_39:  uitbouw van een stedelij ke databank inzake r ioler ingsinfrast rctuur 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen  
Bet rokkenen:  GI S-cel, Vlaam s Gewest   
Tim ing:  2009 

�
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  afvalwaterzuiver ing 
 

Act ie W_40:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake de 
verschillende I BA’s en KWZI ’s (system en, t oepassingen, onderhoud)  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  afvalwaterzuiver ing 
 

Act ie W_41:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (burger, scholen, 
verenigingen)  inzake de pr incipes van afvalwaterzuiver ing en correcte aansluit ing 
op de openbare r ioleringen alsook de voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  
opneem t .  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , dienst  wegen en r ioleringen  
Tim ing:  jaar lij ks 
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Door de lozing van afvalwater en het  inspoelen van sedim ent  ten gevolge van 
grondbewerkingen kunnen er problem en ontstaan m et  kwalit eit  en de kwant iteit  van slib 
in water lopen. Bij  een te sterke inspoeling van sedim ent  of vuilvrachten zal het  slib zeer 
snel aangroeien m et  als gevolg dat  de waterbergingscapaciteit  van de water loop of 
gracht  afneem t . Anderzijds zorgen de lozingen van huishoudelij k of indust r ieel afvalwater 
voor de inspoeling van talr ij ke vervuilende stoffen die zorgen voor een vervuiling van dit  
slib.   

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
�
Bij  ruim ing van de water lopen dient  het  slib verwerkt  te worden conform  de procedures 
en voorwaarden zoals beschreven in VLAREA. I ndien de sam enstelling van het  slib het   
toelaat  kan dit  op de oever gedeponeerd worden, m its voorafgaandelij ke toestem m ing 
van OVAM (gebruikscert if icaat ) .  Anders m oet  het  slib worden afgevoerd naar een 
afvalverwerkingsinstallat ie. 
 
De stad is ook gehouden aan de voorwaarden van het  sectoraal uitvoer ingsplan slib. Dit  
plan om vat  bepalingen inzake inzam eling en verwerking van r ioolkolkenslib, 
drinkwaterslib, RWZI -slib en slibs afkom st ig uit  de indust r ie (papier, voeding,  text iel) . 
Voor de stad houdt  dit  plan o.a. in dat  tegen 2005 de gem eente in offer teaanvragen voor 
ruim ing of verwerking van r iool-  en r ioolkolkenslib bepalingen dient  op te nem en voor de 
recyclage van de opgehaalde specie (scheiden zand-  en rest fract ie) . 
 
De Vlaam se Afvalstoffenm aatschappij  OVAM werkt  aan de opm aak van een sectoraal 
uitvoeringsplan bagger-  en ruim ingsspecie dat  voor heel Vlaanderen de problem at iek van 
de bagger-  en ruim ingsspecie op lange term ijn zal aanpakken (2005-2014). Enerzij ds wil 
m en v ia dit  plan het  ontstaan van slib zoveel m ogelij k beperken en voorkom en. 
Anderzij ds worden ook nieuwe system en gezocht  om  het  slib dat  aanwezig is en geruim d 
dient  t e worden efficiënt  en duurzaam  te verwerken of gebruiken. 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
�
Ruim ingen van de water lopen werden in het  ver leden op regelm at ige basis uitgevoerd. 
Het  slib werd m eestal gedeponeerd op de oevers van de water loop of gracht .  Gelet  op de 
zeer hoge kostpr ij s voor slibverwerking werden de ruim ingen sinds de inwerkingt reding 
van het  VLAREA (1999)  enkel uitgevoerd in hoogdringende gevallen. Wegens de 
vervuilingsgraad van het  slib kon dit  niet  m eer op de oever worden gedeponeerd m aar 
m oest  dit  worden afgevoerd naar een verwerkingsinstallat ie. I n de per iode 1999-2000 
werd het  slib van 12 km  waterlopen gecont roleerd (PI H) . Uit  deze studie bleek dat  1/ 3 
van het  slib een behoor lij ke kwalit eit  had en op de oevers kon worden gedeponeerd. Voor 
dit  slib werd een gebruikscert if icaat  bekom en. Het  overige slib m oet  worden afgevoerd. 
Ook kruidruim ingen (m achinaal en/ of m anueel)  werden wegens een gebrek een geld en 
m iddelen enkele jaren niet  uitgevoerd. Vanaf 2003 is m en gestart  m et  een grondige 
opruim beurt  per water loop, waarbij  zowel het  kruid als het  slib worden geruim d en ook 
de oevers worden aangepakt . Een algem een onderhoudsplan (op lange term ijn)  is niet  
aanwezig.  
 
Gelet  op het  groot  aantal kilom eters baangrachten werden deze enkel geruim d op vraag 
van de aangelanden of bij  problem en inzake waterhuishouding. Vanaf 2004 worden de 
baangrachten op een m eer system at ische m anier geruim d waardoor de hoeveelheid t e 
verwerken slib t oeneem t . Bij kom end organisatorisch probleem  is dat  de ruim ing van de 
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baangrachten grotendeels wordt  uitbesteed waardoor er m inder zicht  is op de 
uitgevoerde werken.  
 
Prevent ieve m aat regelen om  het  ontstaan van grote hoeveelheden slib te voorkom en 
werden tot  op heden niet  genom en. Het  verder saneren van de lozingen van afvalwater 
in de water lopen (aansluit ing op r ioler ing, opleggen van een indiv iduele waterzuiver ing) 
zal op term ijn ongetwij feld een posit ieve bijdrage leveren tot  de kwalit eit  en de kwant it eit  
van de waterbodem s. Er zijn geen gegevens beschikbaar over inspoelingen van 
sedim ent . Volgens gegevens afkom st ig van het  Vlaam se Gewest  kom t  er in Mechelen 
zeer weinig erosie voor. Dit  kan enkel een aandachtspunt  zij n voor het  buitengebied 
(afspoeling akkers) .  
 
Het  r ioolkolkenslib, dat  vr ij kom t  t ij dens het  reinigen van de r iolen, werd tot  eind 2003  
afgevoerd naar de stortplaats van I VAREM. Vanaf 2004 gebeurt  dit  naar DEC in 
Ruisbroek. Vanaf 2005 zal rekening m oeten gehouden worden m et  de voorwaarden 
gesteld in het  uitvoeringsplan slib, aangaande de recyclage van de zandfract ie.�
�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• onvoldoende afstem m ing van de werkzaam heden tussen de stad en de 
polderbesturen 

• onvoldoende cont role/ toezicht  op het  onderhoud en de vr ijwar ing van 
grachten 

• ruim ing van pr ivégrachten gebeurt  onvoldoende en niet  alt ij d op een 
m ilieuvr iendelij ke m anier 

• afwezigheid van een grachtenbeheersplan 
• het  m inder frequent  ruim en van water lopen/ baangrachten wegens de 

financiële im plicat ies van het  verwerken van vervuild slib 
• niet  respecteren van de onderhoudszones en de afgebakende oeverzones 
• som s ontbreken slibanalyses voorafgaand aan de ruim ing waardoor de 

verplicht ing bestaat  het  slib af t e voeren naar een verwerkingsinstallat ie 
�
Opportuniteit en 

• beschikbare m aat regelen/ technieken inzake ecologische slibruim ingen  
• beleid ger icht  op het  heropenen/ herwaarderen van grachten. 
• stedelij ke verordening geïntegreerd r ioler ingsbeleid 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
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Doelstelling:  verhogen van de kwaliteit  en verm inderen van de kwant iteit  
van de te ruim en waterbodem s 
�

Act ie W_42:  in kaart  brengen van de kwaliteit  van de waterbodem s voor de 
categor ie 3 waterlopen en pr ioritaire grachten  
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:   m ilieudienst  
Tim ing:  2007 
 
Act ies W_43:  opm aak van een integraal slibruim ingsplan voor de categor ie 3 
waterlopen en prioritaire grachten m et  aandacht  voor periodieke slibanalyses. 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:   m ilieudienst , uitvoeringsdiensten 
Tim ing:  2006 
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Act ie W_44:  onderzoeken of belangrij ke pr ivate grachten kunnen opgenom en 
worden in de jaar lij kse aanbesteding van de stad voor ruim ing van de categorie 3 
waterlopen en prioritaire grachten 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:   uitvoeringsdiensten, m ilieudienst  
Tim ing:  2006 
 
Act ie W_45:  bij  offerteaanvragen voor ruim ing of verwerking van r iool-  en 
rioolkolkenslib bepalingen opnem en inzake recyclage van de opgehaalde specie 
(conform  VLAREA) . 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:   uitvoeringsdiensten, m ilieudienst  
Tim ing:  2005 

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  slibruim ingen en het  
algem een onderhoud 
 

Act ie W_46:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake 
m ilieuvr iendelij ke technieken voor het  ruim en van water lopen en grachten  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie W_47:  bij  de aanbesteding van de ruim ingswerken aandacht  hebben voor 
m ilieuvr iendelij ke ruim ingstechnieken. 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  slibruim ingen en het  
algem een onderhoud 
 

Act ie W_48:  inform eren en sensibiliseren van de aangelanden die 
verantwoordelij kheid dragen inzake het  ruim en van water lopen en grachten over de 
principes van ecologische slibruim ingen, respecteren van oeverzones en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t .  
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , m ilieudienst   
Tim ing:  2008 
�

�����*URQGZDWHU�
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Minder dan 1%  van de hoeveelheid water op aarde is grondwater.  De grondwater lagen in 
de bodem  worden gevoed v ia water dat  infilt reert  in de bodem  en niet  onm iddellij k  
verdam pt  of afv loeit  naar oppervlaktewateren. Men onderscheidt  twee types types 
watervoerende lagen, een m inder diepe freat ische grondwater laag en de diepere 
artesische lagen. Aangezien de freat ische laag v ia de bodem  en regeninsijpeling 
rechtst reeks in contact  staat  m et  de om geving is deze het  m eest  gevoelig voor 
vervuiling.  
Grondwater vervult  verscheidene belangr ij ke funct ies. Het  wordt  gebruikt  als 
drinkwaterbron, als grond-  of hulpstof voor indust r iële processen, het  zorgt  voor het  
ontstaan van typische ecosystem en (o.a. kwelgebieden) . De grootste bedreiging voor de 
kwalit eit  van het  grondwater is de rechtst reekse inbreng van vreem de stoffen in de 
water lagen of de verander ing van geochem ische om standigheden, wanneer lucht  of 
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andersoort ig water door een te grote ont t rekking van grondwater in de afgesloten 
watervoerende lagen kan binnendr ingen. Daarnaast  stelt  m en vast  dat  verdroging een 
steeds duidelij kere problem at iek wordt  in Vlaanderen. Verdroging is de verstor ing van de 
water inhoud en watercyclus van de grondwaterlagen, het  water lopenstelsel en de 
bodem , door m enselij ke beïnvloeding. De belangrij kste oorzaken hiervan zijn een 
verm inderde infilt rat ie van de neerslag, een dalende berging van oppervlaktewater en 
een verm inderde berging van grondwater.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
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I n het  decreet  bet reffende het  integraal waterbeheer worden de volgende doelstellingen 
voor grondwater aangegeven:  

• de bescherm ing, verbeter ing of het  herstel van de grondwater licham en op zo’n 
wij ze dat  uit er lij k t egen 22 decem ber 2015 m instens een goede chem ische en 
kwant itat ieve toestand van het  grondwaterlichaam  wordt  bereikt ;   

• het  voorkom en en verm inderen van de veront reiniging van grondwater door 
het  progressief verm inderen van de veront reiniging door pr ior itaire stoffen en 
het  stopzet ten of progressief beëindigen van de veront reiniging door prioritair  
gevaarlij ke stoffen;  

• het  duurzaam  beheer van de voorraden aan grondwater door een duurzam e 
watervoorziening en een duurzaam  watergebruik. 

 
Vóór 1999 werd het  Vlaam se grondwaterbeheer geregeld v ia het  Besluit  van de Vlaam se 
reger ing van 27 m aart  1985. Dit  besluit  om schreef de m aat regelen voor de bescherm ing 
van grondwater m et  het  oog op het  gebruik ervan voor dr inkwatervoorziening en regelde 
de afbakening van waterwingebieden en hun bescherm ingszones. I n dit  besluit  werden 
de grondwaterwinningen onderverdeeld in 3 categorieën (A, B en C)  op basis van het  
debiet  dat  werd gewonnen. De gem eente was, conform  dit  decreet , bevoegd voor het  
verlenen van vergunningen van grondwaterwinningen van categor ie A (< 96m 3/ dag of 
30.000 m 3/ j aar  of winningen m et  een groter debiet  voor zover ze m inder dan 1 jaar in 
bedr ij f zij n) .  Vanaf 1999 werd de regelgeving om trent  grondwater (winning van 
grondwater,  kunstm at ig aanvullen van grondwater)  opgenom en in de VLAREM 
regelgeving. De bevoegdheden van de gem eenten nam en via dit  nieuwe besluit  toe. 
Enerzijds staat  de gem eente in voor de af lever ing van vergunningen voor de winning van 
grondwater voor inr icht ingen van k lasse 2 en 3. Anderzijds dient  de gem eente ook haar 
advies te geven over de winning van grondwater voor klasse 1 inricht ingen.  
 
 
De gem eente kan vooral veel betekenen in het  t egengaan van verdroging. Zij  heeft  op 
haar grondgebied een grote im pact  inzake het  bevorderen van de infilt rat ie en buffer ing 
van hem elwater, conform  de codes van goede prakt ij k, door een gerichte sensibilisat ie 
en het  aanpassen van gem eentelij ke reglem enter ingen.  Deze codes van goede prakt ij k 
voor de herwaarder ing van grachtenstelsels en voor hem elwaterput ten en 
infilt rat ievoorzieningen werden in 1996 door de VMM en het  Minister ie van de Vlaam se 
Gem eenschap opgesteld om  het  probleem  van de verdroging aan te pakken. Bij  
verm oedelij ke verdroging of m ogelij ke invloed van grondwaterwinningen op bescherm de 
habitats (Habitat r icht lij ngebieden, VEN gebieden,…)  dient  te worden sam engewerkt  m et  
het  Vlaam se Gewest  (AMI NAL-Natuur) .   
 
Ook de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 ‘Milieu als opstap voor duurzam e 
ontwikkeling’ speelt  in dit  verband een belangrij ke rol. De gem eente verbindt  er zich toe 
een subsidiereglem ent  op te m aken ter st im ulat ie van de infilt rat ie van hem elwater in de 
bodem  en dit  conform  de code van goede prakt ij k. Er dienst  ook aandacht  te worden 
besteed aan het  openhouden van grachten waardoor het  water de kans kr ij gt  om  te 
infilt reren. 
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I n 1991 werd door het  PI H een studie uitgevoerd van de grondwatervoorraden, -
winningen, en –kwalit eit  voor de regio Mechelen. Het  grondwater in de Mechelse bodem  
wordt  op de kwetsbaarheidskaart  gecatalogeerd als ‘zeer kwetsbaar ’.  Dit  im pliceert  dat  er 
een grote kans is dat  een vervuiling aan het  oppervlak doordr ingt  tot  in de freat ische 
grondwater lagen. Vandaag de dag worden op verschillende plaatsen lokale 
veront reinigingen van het  freat ische grondwater vastgesteld (bodem onderzoeken, 
saner ingsprojecten,…)  m eestal het  gevolg van historische bodem veront reinigende 
act ivit eiten.  Er zijn m om enteel hiaten in de kennis om  uitspraken te doen over de 
algem ene kwalit eit  van het  grondwater op het  grondgebeid van de stad. Gegevens zij n 
verspreid over verschillende instant ies (stad, VLM, VMM, OVAM,…). Aandachtspunten 
inzake grondwaterveront reinigde inr icht ingen zij n ondergrondse brandstoftanks en 
lekkende sept ische put ten.  
 
Op het  grondgebied van de stad zij n een 80tal grondwaterwinningen gekend waarbij  het  
grondwater wordt  gebruikt  voor consum pt ie. Een kwalit eitscont role is noodzakelij k om  te 
voorkom en dat  vervuild grondwater wordt  geconsum eerd. I nwoners die putwater voor 
consum pt ie gebruiken kunnen dit  grat is laten onderzoeken. De m ilieudienst  schr ij ft  
j aarlij ks de putwatergebruikers aan. Uit  de analyseresultaten blij kt  dat  het  grondwater 
van deze winningen geschikt  is voor consum pt ie.  
 
*URQGZDWHUNZDQWLWHLW  
 
Net  zoals bij  de grondwaterkwalit eit  is er geen éénduidig cij ferm ater iaal beschikbaar die  
toelaat  de grondwaterkwant iteit  t e beoordelen. Om wille van de snelle afvoer van 
hem elwater (groot  oppervlak aan verhardingen in stedelij k gebied)  en het  aantal 
grootschalige (vergunde)  grondwaterwinningen (een 80tal in 2003)  zijn er ernst ige 
verm oedens dat  het  niveau van het  grondwater de voorbije jaren, zoals overal in 
Vlaanderen, is gedaald. Exacte cij fers zij n niet  gekend. 
 
De stad beschikt  over een verordening die de overwelving/ inbuizing  van baangrachten 
tot  een m inim um  beperkt  ( vooral van toepassing in het  buit engebied) . De stad is zelf 
verantwoordelij k  voor het  aanleggen van overwelv ingen op kosten van de aanvrager. Op 
deze wij ze is m en verzekerd van een aanleg conform  de vooropgestelde r icht lij nen.  Er 
wordt  ook aandacht  besteed aan het  act ief heropenen van overwelfde 
baangrachten/ water lopen. I n het  kader van ‘water in de stad’ worden ook stappen 
ondernom en om  een aantal overwelfde v lieten terug open te leggen (Melaan, sit e 
Europarking).  
 
Ter beperking van de beregening m et  grondwater m oet  de m ogelij kheid worden 
onderzocht  om  een beregeningsbesluit  (naar Neder lands m odel)  op te stellen waar in 
wordt  vastgelegd wanneer de burger, landbouwer/ t uinbouwer en een bedr ij f kan 
beregenen. Bij  grondwatervergunningen kunnen voorwaarden in dit  kader worden 
opgelegd. Mom enteel ontbreekt  een dergelij k besluit .  

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
�
Knelpunten:  

• som m ige herwaarder ingsprojecten stuiten op tegenkant ing van de 
aangelanden (hygiënisch aspect ) . 

• onvolledige inform at ie om t rent  de grondwaterkwaliteit  en -kwant it eit  
• geen inform at iedoorst rom ing vanwege de hogere overheid om t rent  het  

grondwaterm eetnet  



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

I ntegraal waterbeheer 108

• gebruikers zijn zich niet  bewust  van de schaarsheid en kwetsbaarheid van 
grondwater 

• ontbreken van een beregeningsbesluit   
• oude ondergrondse brandstoftanks en sept ische put ten 
• niet  alle inwoners zijn aangesloten op leidingwater 

�
Opportuniteit en:  

• MAP-m eetnet  grondwater (AMI NAL)  
• stedelij ke verordening geïntegreerd r ioler ingsbeleid 

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
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Doelstelling:  verbeteren van de kwaliteit  en verhogen van de kwant it eit  van het  
grondwater 
�

Act ie W_49:  in kaart  brengen van de grondwaterkwaliteit  en kwant iteit   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   VMM, VLM, AMI NAL-Water, AMI NAL-Milieuinspect ie, AMI NAL-
Milieuvergunningen, OVAM 
Tim ing:  2009 
�
Act ie W 50:  bij  vergunningsaanvragen aandacht  hebben voor de 
grondwaterproblem at iek ( verdroging,veront reiniging)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   bouwdienst  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie W_51:  versterken van het  beleid en inzetbare inst rum enten inzake het  
openhouden en herwaarderen van grachten 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:   m ilieudienst , bouwdienst  
Tim ing:  vanaf 2005 
�
Act ie W_52:  verder opvolgen van de kwaliteit  van het  grondwater dat  voor 
consum pt ie wordt  gebruikt . 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   VMM, Adm inist rat ie gezondheidszorg 
Tim ing:  jaar lij ks 
�
Act ie W_53:  aansporen van de burgers die grondwater als drinkwater gebruiken tot  
het  laten uitvoeren van jaarlij kse analyses. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   inform at iedienst  
Tim ing:  jaar lij ks 
�
Act ie W_54:  verder zet ten gem eentelij ke subsidieregeling inzake buffer-  en 
infilt rat ievoorzieningen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie W_55:  de hogere overheden verzoeken tot  de opm aak van een 
beregeningsbesluit  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   Provincie, Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2005 
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Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  de 
grondwaterproblem at iek (verdroging, veront reiniging) 
 

Act ie W_56:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake technieken 
voor buffer ing en infilt rat ie van hem elwater.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  wegen en r ioler ingen  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  de 
grondwaterproblem at iek (verdroging, veront reiniging) 

 
Act ie W_57:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (burgers, 
verenigingen, bedr ij ven)  inzake de schaarsheid en kwetsbaarheid van grondwater 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   dienst  duurzam e ontwikkeling, inform at iedienst  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie W_58:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (burgers, bedr ij ven)  
inzake de verplicht ingen tot  onderhoud en cont roles van brandstoftanks en 
sept ische put ten. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   dienst  duurzam e ontwikkeling, inform at iedienst  
Tim ing:  planper iode 
 
Act ie W_59:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (burgers, bedr ij ven)  
inzake de wet telij ke bepalingen rond het  herwaarderen (open houden)  van grachten 
I nit iat iefnem er:  dienst  wegen en r ioleringen 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , m ilieudienst   
Tim ing:  vanaf 2007 
 

�����'XXU]DDP�ZDWHUJHEUXLN�
�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
Duurzaam  om gaan m et  water om vat  v ij f aspecten43:  

• m inder water gebruiken ( rat ioneel waterverbruik)   
• water van hoogwaardige kwalit eit  voorbehouden voor t oepassingen die dat  

vereisen  
• regenwater gescheiden opvangen voor hergebruik, buffer ing of infilt rat ie 
• water zo weinig m ogelij k vervuilen  
• afvalwater niet  ongezuiverd lozen  

 
I edereen kan zij n steent je bijdragen in het  realiseren van deze doelstellingen (gezinnen, 
landbouw,openbare besturen en bedrij ven). Verschillende aspecten zij n reeds aan bod 
gekom en in voorgaande hoofdstukken. I n dit  hoofdstuk wordt  de nadruk vooral gelegd 
op het  rat ioneel waterverbruik. 
 

                                           
43 Volgens het  Vlaams informat iepunt  inzake duurzaam watergebruik (water loket )  
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�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU��
�
Het  decreet  bet reffende het  integraal waterbeleid verm eldt  als doelstelling dat  de 
voorraden aan oppervlaktewater en grondwater duurzaam  beheerd m oeten worden o.a 
via duurzaam  watergebruik.  
�
Via de gewestelij ke stedenbouwkundige verordening inzake hem elwaterput ten (1999)  
wordt  de installat ie van een hem elwaterput  verplicht  bij  het  bouwen of verbouwen van 
éénsgezinswoningen. Deze verordening is echter  aan herziening toe. I n 2004 keurde de 
Vlaam se Regering een nieuwe gewestelij ke stedenbouwkundige verordening goed inzake 
hem elwaterput ten, infilt rat ie-  en buffervoorzieningen en de gescheiden lozing van afval-  
en hem elwater. 
 
Een code van goede prakt ij k werd opgesteld door het  Vlaam se Gewest  inzake gebruik 
van hem elwater, buffer ing en infilt rat ie.  Deze code bepaald o.a. dat  er m instens 1 WC of 
wasm achine dient  aangesloten te worden op de hem elwaterput .  
   
Via het  vergunningenbeleid en prem ierreglem enten kan de gem eente aandacht  hebben 
voor rat ioneel waterverbruik. Door haar eigen voorbeeldfunct ie en een act ieve 
sensibilisat iepolit iek kan zij  de bevolk ing st im uleren om  m eer duurzaam  om  te gaan m et  
water. I ndien de gem eente heeft  ingetekend op de sam enwerkingsovereenkom st  ‘Milieu 
als opstap naar duurzam e ontwikkeling’ wordt  de opm aak van een  gem eentelij ke 
prem iereglem enten gest im uleerd (hem elwaterinstallat ies, buffer-  en infilt rat iesystem en, 
groendaken,…) .  
 
Daarnaast  st im uleert  de sam enwerkingsovereenkom st  het  uitvoeren van wateraudits in 
openbare gebouwen en het  doorvoeren van waterbesparende m aat regelen bij  
nieuwbouw-  of renovat ieproj ecten.  
�
�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG��
�
De afgelopen jaren heeft  de stad heel wat  inspanningen ondernom en om  rekening te 
houden m et  de pr incipes van een rat ioneel watergebruik.  
 
Waar m ogelij k  houdt  de stad bij  nieuwbouw of renovat ieproj ecten rekening m et  volgende 
aspecten:  

• de plaatsing van waterbesparende apparatuur ( spaardouchekoppen, waterzuinige 
toilet ten,…)  

• de scheiding van regen-  en afvalwater 
• de opvang van hem elwater en nut t ig gebruik ervan voor diverse toepassingen 

( toilet , wasm achines, schoonm aak)   
• de plaatsing van waterdoor laatbare verhardingen  
• de plaatsing van een groendak 

 
Op vraag van de stadsdiensten ver lenen de m ilieudienst  en de dient  duurzam e 
ontwikkeling advies inzake rat ioneel watergebruik (berekeningen, concepten, 
wateraudits,…). Binnen de werkgroep duurzaam  bouwen (DuBo)  worden concrete 
projecten ( in voorbereiding of uitvoering)  opgevolgd. 
 
Om  de bevolk ing tot  rat ioneel watergebruik aan te zet ten wordt  niet  enkel gewerkt  aan 
de eigen voorbeeldfunct ie m aar wordt  ook voorzien in een aantal verordeningen en 
(subsidie) reglem enten. I n 2004 werd de stedelij ke stedenbouwkundige verordening 
geïntegreerd r ioler ingsbeleid van kracht . Deze verordening om vat  bepalingen inzake de 
lozing van huishoudelij k  afvalwater,  de verplichte aansluit ing op de openbare r ioler ing, 
de afkoppeling van hem elwater v ia hergebruik, infilt rat ie buffering en het  overwelven van 
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baangrachten. Deze verordening houdt  rekening m et  de nieuwste ontwikkelingen op het  
vlak van integraal waterbeleid.  
De stad beschikt  over volgende prem iereglem enten inzake duurzaam  watergebruik:  

• het  reglem ent  houdende het  verlenen van een prem ie voor de installat ie van 
groendaken �

• het   reglem ent  houdende het  ver lenen van een prem ie voor 
hem elwater installat ies en infilt rat ievoorzieningen  

• het  reglem ent  houdende het  verlenen van een prem ie voor de aanleg van 
indiv iduele afvalwaterzuiver ingsinstallat ies bij  part iculiere woningen ver leent  
subsidies aan woningen gelegen in zuiver ingszone C of niet  ger ioleerd gebeid. �

 
De stad Mechelen beschikt  over een uitgebreid gebouwenpat r im onium . De 
waterverbruiken van een 200tal aansluit ingspunten worden (op basis van de 
factuurgegevens)  bijgehouden in een databank. Deze cij fers geven een algem een beeld 
over het  waterverbruik waarbij  echter geen rekening wordt  gehouden m et  ontbrekende 
m eterstanden en verander ingen in aansluit ingspunten. Analyse van deze gegevens (zie 
figuur)  t oont  aan dat  het  waterverbruik de afgelopen jaren is afgenom en ( t rendlij n) .  
 
I n het  kader van de m ilieuconvenant  2001-2002 (opt ie 7)  werd gestart  m et  het  
m aandelij ks regist reren van de waterverbruiken van een aantal geselecteerde 
grootverbruikers. Deze piste werd ver laten. Via de uitbouw van het  energiezorgsysteem  
(zie hoofdstuk energie)  is het  de bedoeling om  de waterverbruiken telem et r isch te gaan 
regist reren. Dergelij ke regist rat ie laat  t oe om  al te grote verbruiken op te sporen en te 
verhelpen. 

�

�
�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
�
Knelpunten:  

• het  regist reren en opvolgen van waterverbruiken vergt  een aanzienlij ke personele 
inzet  

• water is ‘te goedkoop’ om  inwoners aan te zet ten duurzaam  om  te spr ingen m et  
leidingwater  

• geen eenduidige product inform at ie om t rent  hem elwater installat ies en 
infilt rat ievoorzieningen (nog geen cert if icering)  

Figuur  16:  waterverbruiken van de stadsgebouwen in de periode 1997-2002 
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• onvoldoende aandacht  bij  som m ige professionelen (archit ecten, loodgieters, 
aannem ers…) voor technieken inzake duurzaam  watergebruik��

• onvoldoende aandacht  inzake rat ioneel watergebruik bij  vergunningsaanvragen 
�
Opportuniteit en:  

• stedelij k  subsidiereglem ent  inzake de plaatsing van hem elwater installat ies 
• stedelij ke stedenbouwkundige verordening geïntegreerd r ioler ingsbeleid 
• de opstart  van een energieboekhouding en –zorgsysteem  waarbij  ook de 

waterverbruiken worden m eegenom en 
• aandacht  voor duurzaam  watergebruik bij  nieuwbouw of renovat ieproj ecten 

uitgevoerd door de stad. 
• werkgroep duurzaam  bouwen 
• ontwerp van gewestelij ke stedenbouwkundige verordening inzake duurzaam  

watergebruik 
• daling in het  verbruik van leidingwater binnen het  stadspat r im onium �

�������'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
�
Doelstelling:  verder doorvoeren van waterbesparende m aat regelen in de stedelij ke 
gebouwen 
�

Act ie W_60:  verder uitwerken van een waterboekhouding-  en zorgsysteem  voor de 
stedelij ke gebouwen 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  dienst  pat r im onium , dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie W_61:  verder rekening houden m et  m aat regelen inzake duurzaam  
watergebruik bij  bouw-  en renovat ieprojecten 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:   dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �
�
Act ie W_62:  uitvoeren van wateraudits in gebouwen m et  een groot  waterverbruik 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:   dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt �

�
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  rat ioneel watergebruik 
 

Act ie W_63:  de diensten verder ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake 
rat ioneel drinkwatergebruik en waterzuinige infrast ructuur  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen: ,  m ilieudienst , dienst  gebouwen 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  rat ioneel watergebruik 
 

Act ie W_64:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (burgers, 
verenigingen, bedr ij ven)  inzake rat ioneel dr inkwatergebruik en waterzuinige 
infrast ructuur en de voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  opneem t . 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie W 65:  bij  het  t oekennen van vergunningsaanvragen m eer aandacht  hebben 
voor m aat regelen inzake rat ioneel watergebruik 
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I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:   bouwdienst  
Tim ing:  vanaf 2005�
�
Act ie W 66:  aansporen van de hogere vergunningver lenende overheden om  bij  
vergunningsaanvragen m eer aandacht  hebben voor m aat regelen inzake rat ioneel 
watergebruik 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  provincie, Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2006�
 
Act ie W_67:  verder zet ten van de stedelij ke prem ieregeling houdende het  ver lenen 
van een prem ie voor hem elwater installat ies 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005
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���1DWXXUOLMNH�HQWLWHLWHQ���
 
Het  hoofdstuk natuurlij ke ent it eit en bestaat  uit  de deelthem a’s natuur,  landschap, bos en 
groen. Deze them a’s hebben ieder vanuit  hun invalshoek doelstellingen die enerzijds 
gelij k lopend kunnen zij n en anderzijds toch ook wel heel specifiek kunnen zijn. Zo vraagt  
landschap specif ieke aandacht  voor de beeldkwaliteit  en het  ver leden. Natuur en bos 
situeren zich vooral in de open ruim te, onder andere langs de waterlopen en het  groen in 
de stedelij ke om geving. Natuur is overal aanwezig, ook buiten de reservaten. 
Er wordt  gest reefd naar een m axim ale sam enhang en afstem m ing tussen de 
verschillende them a’s. 
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid dat  is ger icht  op een 
geïntegreerde aanpak van de bescherm ing,  het  herstel, de ontwikkeling en het  duurzaam  
gebruik van natuur, bos, groen en landschap.   

�����1DWXXUOLMNH�HQWLWHLWHQ�DOJHPHHQ�
�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD��
 
I n Vlaanderen gaan nog regelm at ig soortenr ij ke ecosystem en ver loren. De m ilieukwaliteit  
verbetert ,  m aar dikwij ls onvoldoende voor de handhaving van kwetsbare soorten. 
Vlaanderen bezit  een groot  aantal bedreigde en kwetsbare soorten 44 ( rode lij stsoorten) . 
Ook exoten verstoren de soortensam enstelling.  De resultante van de vele verstor ingen is 
nog steeds een achteruitgang van de r ij kdom  aan planten, dieren, ecosystem en en 
waardevolle landschappen. Daartegenover staat  dat  de oppervlakte bescherm de natuur 
toeneem t  en er nieuwe natuur wordt  gecreëerd45.  
 
Lokale besturen hebben een belangr ij ke rol bij  de bescherm ing van natuur lij ke ent iteit en 
op hun grondgebied. Vele van de karakter ist ieke biotopen en habitats zij n erg 
gebiedsspecifiek. Het  is de gem eente die op de eerste plaats oog kan hebben voor de 
bescherm ing van gebiedsspecifieke fauna en flora v ia bv. het  afsluiten van 
beheersovereenkom sten,  instellen van subsidiereglem enten, aanvragen tot  klassering 
van landschappen, aankopen van terreinen, t oezicht  en handhaving   

�������%HVFKULMvLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
Volgende inst rum enten ( I NSTR) of init iat ieven ( I NI T)  hebben vandaag de dag een 
belangr ij ke im pact  op het  stedelij ke beleid inzake natuur lij ke ent iteit en:  
 
,QVWUXPHQW�����UXLPWHOLMNH�VWUXFWXXUSODQQLQJ  
 
Het   ruim telij k st ructuurplan van de stad Mechelen (2002)  beschr ij ft  onder andere de 
principes  voor de gewenste natuurlij ke st ructuur. Deze worden afgeleid uit  de 
afzonderlij ke kracht lij nen natuur, landbouw, toerism e en recreat ie. Deze v isie is een 
verfij ning van de kracht lij nen die op hoger beleidsniveau zijn vastgelegd ( ruim telij k 
st ructuurplan Vlaanderen, ruim telij ke st ructuurplannen provincie Antwerpen en Vlaam s-
Brabant ) .   
 

Kracht lij nen natuur  
• de ULYLHU��HQ�EHHNYDOOHLHQ van de Zenne, Dij le,  Nete, Barebeek en Vrouwvliet  zij n 

st ructuurbepalende en sam enhangende valleigebieden waarbinnen een aantal 
com plexen van natuurlij ke gebieden zijn opgenom en. 

• er zij n verschillende gebieden �JURHQH�YLQJHUV��PHW�QDWXXUOLMN�NDUDNWHU die 
doordringen tot  in het  stedelij k gebied. De indr ingende Dij levallei is zowel in het  

                                           
44 Natuurrapport  2003:  toestand van de natuur in Vlaanderen:  cij fers voor het  beleid 
45 MIRA-T 2002:  m ilieu-  en natuurrappor t  Vlaanderen 
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noorden als in het  zuiden aangeduid. De vallei van de Vrouwvliet  is tevens een 
open ruim te verbinding doorheen de stedelij ke woonom gevingen. 

• er zij n verschillende gebieden �JURHQH�YLQJHUV��PHW�PXOWLIXQFWLRQHHO�NDUDNWHU aan 
de rand van de stedelij ke bebouwing. Zij n kom en in aanm erking voor de aanleg 
van bossen ( regio Kauwendaal)  of voor de uitbouw van parkgebieden 
(Vr ijbroekpark) .  m ult ifunct ioneel karakter. 

• de JURHQH�SRRUWHQ zij n ruim telij k herkenbare gebieden waar de groene vingers de 
stedelij ke bebouwing “bereiken”. 

• ZDWHUIURQWHQ worden ontwikkeld op plekken waar de stedelij ke woonom geving 
contact  m aken m et  de Dij le en het  kanaal.  Dit  gebeurt  m et  behulp van 
kwalit eitsvolle bebouwing ger icht  op het  water. 

• QDWXXUYHUELQGLQJHQ�YDQ�ORNDDO�QLYHDX verbinden de valleien en k leine waardevolle 
natuurlij ke gebiedjes. Deze k leinere beekjes zij n st ructuurbepalend op lokaal 
niveau en doorsnij den het  stedelij ke gebied (Hanswij kbeek, Ot terbeek)  en het  
buitengebied (Molenbeek-  Aabeek) . De beekjes dragen bij  tot  de ontwikkeling van 
de ecologische infrast ructuur en tot  de sam enhang tussen de verspreide 
waardevolle geïsoleerde natuurgebiedjes. 

 
Kracht lij nen Landbouw  
• het  stedelij k gebied van Mechelen is aan westelij ke en oostelij ke zijde begrensd 

door st ructuurbepalende agrar ische gebieden (veilingzones, het  plateau van 
Hom beek als st ructuurbepalend landbouwgebied). I n de gewenste ruim telij ke-
agrar ische st ructuur wordt  het  aangeduid als een aaneengesloten gebied m et  
landbouw als hoofdfunct ie.  

• rond Heffen wordt  het  behoud van een k lein concent rat iegebied van groenteteelt  
en m eer intensieve veeteelt  vooropgesteld. 

• twee “stedelij ke” landbouwgebieden worden aangeduid, nl. het  gebied ten zuiden 
van en aangrenzend aan Planckendael en het  gebied ten noorden van het  fort  van 
Walem . 

• in de valleien van Zenne, Nete, Dij le en Barebeek wordt  landbouw gezien als een 
belangr ij ke beheerder van de open ruim te.  

 
Kracht lij nen recreat ie en toer ism e  
• het  gebied rond het  stat ion Nekkerspoel, de Nekkerhal, het  bioscopencom plexen 

en het  provinciaal dom ein de Nekker wordt  aangeduid als een recreat ief 
kerngebied van regionaal niveau.  

• potent ies voor watergebonden recreat ie situeren zich aan de Eglegem vij ver, de 
Nekker, Walem .  Uitgangspunten voor de recreat ieve ontwikkeling zijn het  
m edegebruik van de natuur lij ke gebieden en een m inim um  aan bij kom ende 
infrast ructuren.  

• Dij le en Leuvensevaart  worden aangehaald als m ogelij kheden voor pleziervaart  en 
recreat ieve rondvaarten. 

• recreat ief m edegebruik voor vallei-  en landbouwgebieden wordt  als een 
belangr ij ke beleidsopt ie naar voor geschoven. Dit  geldt  in pr incipe voor de 
st ructuurbepalende landbouwgebieden alsook de natuur-  en de valleigebieden. 
Het  behoud van de open ruim te is van fundam enteel belang voor de recreat ie die 
inspeelt  op de m ogelij kheden die de ruim te biedt :  kanalen en r iv ierdij ken voor 
fietsassen, natuurgebieden voor passieve recreat ie, hoeven voor 
plat telandstoer ism e of m eren en v ij vers voor watergebonden recreat ie. 

• een recreat ief f ietsnet  v indt  diverse aanknopingspunten:  het  netwerk van kastelen 
en forten rondom  de stad en het  netwerk van water lopen.  De jaagpaden bieden 
m ogelij kheid om  aan te sluit en op bestaande stedelij ke fietspaden. Hierdoor groeit  
ook de m ogelij kheid om  in t e spelen op het  woon-werk-  en woon-schoolverkeer. 

• de m eest  waardevolle natuurgebieden (Zennegat , Robbroek en Mechels broek)  
worden aangeduid als t oer ist isch- recreat ieve st iltegebieden. I n deze gebieden is 
geen uitbouw van toerist isch- recreat ieve infrast ructuur gewenst . 



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

Natuurlij ke ent iteiten 116

• de afbakening van een stadsbos in de om geving van Kauwendaal wordt  eveneens 
gezien in het  licht  van de uitbouw van de deelst ructuur recreat ie en toerism e. 

 
Bovenstaande kracht lij nen inzake natuur, landbouw, recreat ie en toer ism e vertalen zich 
in volgende select ies van belangr ij ke natuur lij ke ent it eit en:  

• st ructuurbepalende valleigebieden:   Nete, Dij le,  Zenne en Barebeek, m et  daarin 
twee st ructuurbepalende natuurcom plexen:  Robbroek en Mechels Broek;  

• Belangr ij ke natuurverbindingsgebieden van lokaal belang:  Binnen-Dij le, 
Afleidingsdij le-Molenbeek-Aabeek, Hanswij kbeek, Kanaal Leuven-Dij le;  

• m ult ifunct ionele groene vingers:  Vr ij broekpark en bos van Kauwendaal;  
• groene v ingers m et  hoofdfunct ie natuur:  noordoostelij ke Dij levallei, 

Bethaniënpolder, Zuidoostelij ke Dij levallei en vallei van de Vrouwvliet .  
 
Vanuit  deze v isie en het  ruim telij k concept  werden volgende algem ene 
beleidsdoelstellingen vastgesteld:  

• st ructuurbepalende natuur lij ke gebieden behouden en versterken.  
• het  ongedaan m aken van de bestaande en het  tegengaan van de toekom st ige 

versnippering. 
• de bestaande waardevolle natuur lij ke elem enten kunnen als basis dienen om  tot  

grotere natuurcom plexen te kom en. 
• het  landschappelij k  en biologisch waardevol karakter  van de valleigebieden 

behouden en uitbreiden, zowel in de bebouwde gebieden als in het  open gebied. 
 
Deze v isies en act ies opgenom en in de gem eentelij ke en bovengem eentelij ke 
st ructuurplanning bepalen het  kader waarbinnen de stad zij n beleid inzake natuur lij ke 
ent it eit en kan voeren.  
 
,QVWUXPHQW����KHW�JHPHHQWHOLMN�QDWXXURQWZLNNHOLQJVSODQ��*123��
�
Een eerste stap naar een planm at ige en integrale aanpak van het  gem eentelij ke 
natuurbeleid was de opm aak van het  GNOP (1996). I n het  GNOP werd een inventar is 
gem aakt  van de natuurelem enten op het  grondgebied van de stad. Aan de inventar isat ie 
werd een geheel van beleidsopt ies gekoppeld. Aansluitend zijn er act ies en m aat regelen 
op papier gezet  om  de beleidsopt ie t e realiseren. De belangrij kste aandachtspunten zijn:  

- het  herwaarderen van Dij le- ,  Zenne-  en Netevallei;  
- het  verm eerderen van de ‘groene’ oppervlakte;  
- het  bescherm en en verwerven van natuurgebieden;  
- het  subsidiëren en verwerven van natuurgebieden;  
- het  herwaarderen van de Binnen-Dij le;  
- groenvoorzieningen in de verstedelij kte kern. 

 
Uit  een evaluat ie van het  GNOP (zie overzichtstabel in bij lage)  blij kt  dat  de stad de 
afgelopen jaren heel wat  inspanningen heeft  geleverd om  de act ies van het  GNOP 
stapsgewij s tot  uitvoer ing te brengen. Tal van basisgegevens zijn vandaag echter 
achterhaald en onderschr ij ven onvoldoende de nieuwe beleidsvisies inzake natuur lij ke 
ent it eit en. De stad erkent  het  belang van het  GNOP als beleidsondersteunend docum ent  
m aar is van oordeel dat  het  GNOP geïntegreerd m oet  worden in het  m ilieubeleidsplan 
(onderdeel natuur lij k ent iteit en) .  De kracht lij nen van het  GNOP en de act ies die verder 
lopen worden dan ook geïntegreerd in het  act ieplan natuurlij ke ent it eit en.  Een 
per iodieke beschr ij v ing van de actuele toestand inzake natuurlij ke ent it eiten op het  
grondgebied van de stad zou een m eerwaarde blij ven betekenen, zowel beleidsm at ig als 
act ieger icht .   
�
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�
Het  intergem eentelij k  natuurproject  Beneden-Dij levallei is een sam enwerkingsverband 
tussen zes partners:  de stad Mechelen, de gem eenten Willebroek, Sint -Katelij ne-Waver 
en Bonheiden, de vzw Natuurpunt  en als uit voerende partner de intercom m unale I GEMO. 
Het  Beneden-Dij leproject  is gegroeid vanuit  een gezam enlij ke bekom m ernis van de 
verschillende partners om trent  het  behoud en bescherm ing van de aanwezige 
natuurwaarden en landschappelij ke waarden in de Beneden-Dij levallei.  Van bij  aanvang 
werd vooropgesteld dat  het  project  m eer m oest  worden dan een natuurproject  alleen. Bij  
aanvang werden een aantal them a’s afgebakend die bij  de verdere visievorm ing en act ies 
ook bet rokken dienen te worden.  Vandaar dat  t erecht  gesproken kan worden van een 
integraal, gebiedsger icht  proj ect .  De them a’s die aan bod kom en zij n naast  natuurbehoud 
en landschapszorg ook groenvoorziening, bosbeheer, landbouw, waterbeheer, recreat ie 
en sociale tewerkstelling. Een groot  gedeelte van het  grondgebied van de stad m aakt  
deel uit  van het  afgebakende proj ectgebied. I n het  kader van dit  intergem eentelij k 
natuurproject  werd een over legst ructuur uitgewerkt  voor de bewaking van de voortgang 
van het  project , voor een goede interne en externe com m unicat ie en de ontwikkeling van 
nieuwe init iat ieven (coördinat iegroep,  stuurgroep, klankbordgroep) . I n het  kader van de 
uitwerking van specif ieke act ies worden aparte werkgroepen en/ of over legm om enten 
georganiseerd. I n 2004 werd gestart  m et  de opm aak van een nieuwsbr ief en werd voor 
het  sam enwerkingsverband een logo ontwikkeld. 
 
Bij  opstart  van het  sam enwerkingsverband werd, op basis van een analyse van de 
gem eentelij ke knelpunten en opportunit eit en,  een act ieplan opgesteld. De voorgestelde 
act ies kaderen bij  voorkeur in een intergem eentelij k  kader m aar zij n ook gedefinieerd op 
het  niveau van de indiv iduele gem eente indien de realisat ie een wezenlij ke bijdrage 
levert   t ot  de v isie en doelstellingen van het  proj ectgebied. Het  act ieplan werd opgesteld 
volgens het  st ram ien van een rollend act ieplan, zodat  tussent ij dse evaluat ies en 
bij stur ingen kunnen uit gevoerd worden. De act ies worden opgedeeld in beleidsm at ige, 
beleidsondersteunende en terreinact ies (zie tabel) .  

 
Het  proj ect  heeft  in een eerste fase vooral een belangr ij ke beleidsondersteunende 
funct ie. Het  project  reikt  een kader aan en faciliteert  proj ecten van de partners op het  
terrein. Mom enteel zij n er  binnen het  project  geen m iddelen beschikbaar om  eigen 

Tabel 9:  overzicht  van de act ies die deel uitmaken van het  rollend act ieprogramma van het  
samenwerkingsverband Beneden-Dij levallei ( sit uat ie 2004)  

Beleidsmat ige act ies  M�N%O�P�P�Q-RTSVU Q W XTQZY�[ZY�[%\]PTP_^@` X�^T^�X�Q%`_XTa X�XTSb[ c P_Q_Q%X�QM�d�O�P�P�Q-RTSVU Q W XTQZY�[eSfX�P�c U g.P%h U Xei�P hbX�Skj�l�U m�X�SVU Q W�gn[%SfY�W_SkP_\o\]PM�p9O�YTQ%R_X�SVc U Q W]P�q g�h�XT\o\oXTQrmnP_Qoa-XTh9P�P�Q%^�YTY�[ ` X�c XTU RM�s�O�R�Xol�U h ` Y_l-iCm.P_QZXTX�QeU Q%hbX�SVW XT\eXTX�Q-h�XTc U t
^uQ-X�hVi�X�SV^em�Y�YTS�R_X]YTSkW�P_Q U g.P%h U Xom.P_QeQ_P h�l l�SV` X�a%X�X�SkP�SV` XTU RM5vwOxa%X�hxl_U hVm�Y�XTSfX�QrmnP_QZX�X�Qec YT^�P_c X@YTQ-h g.Q U [�[-XTSVU Q_W_g.g�hbl_R�U XM�y-Ox\eY�W XTc U tz^Ta%X�R�XTQeQ_P�W_PTP_Qrm�YTYTS5a%X_h�U Q_g�{
a_P_^�X�c X�QrmnP_QeQ P_hbl l�SVc U tz^]Y m�X�SVg�h SfY�Y�\e`TP_SfX$W%X�`_U X�R_X�QeU Qea-X�hi�P%h�X�Ska-l�U g�a%Y�l_R�U Q_W_g.g�|�g�h�XTXT\M�}%OxU Qwm�X�Q-h P�SVU g�X�SfX�QZX_m.P_c l_XTSVX�QrmnP_QZ{.Y�Q-{nSVX_h Xu\eY�W%X�c U t
^�a-XTR_X�Qrm�Y�Y�S5a-X�h�U Q g�{
a P�^TXTc X�Qrm.P_Qec P�Q-RT` Y�lwi�X�Skg�U QeQ_P h�l l�S�~XTQec P_Q%RTg�{
a P�[ g�`_XTa%XTXTS��
 
Terreinact ies  M5�wO�Y�[_g�h P_Sfh�Q P_hkl_l�SVU Q_SfU {zawh U Q W�gn[%SfYft
X�{�h�c U Q%^�X�S5��lT[%XTc YTX m�X�SM��%OxU Q%hbX�W SkP�P�cT[ S�YVtnXT{�h�^Tc XTU Q-Xuc P�Q%RTg�{
a_PT[_g�XTc X�\eX�Q%hbX�QM�N��9O9a-X�SfY�[ g�h P_Sfh�` X_m�c YTXTU U Q_W_gn[ S�YftnXT{�h��HXT{
a-X�c g��wSfY�XT^M�N_NwO9a-X�SVU Q_SVU {na-h U Q W�g�i5X�Sf^TX�QZXTQrixP {na%h�`_XT^�^�X�Q_gu��YTYTSV` Y�g�` XTXT^o~��%P_\o\]P_XTSbg�` XTXT^M�N�d�Oxl_U h ` Y�lwi�MxP_`_X�XT^@XTQe�-P�SfX�` X�X�^$P_c g�X�{.YTc Y�W U g�{na-Xom�X�SV`_U Q%R�U Q_W%X�QeSfU {
a-h U Q W���c P�P�\]gT~k�wSkP_`TP_Q%hM�N�pxOxY�[ g�h P�S�h XTQ][ S�YVtnXT{.h�` Y�g�l_U h `_SfXTU RTU Q_W.��g�h P R�g�SVPTQ-RT` Y�gM�N�s�OxY�[%\]PTP_^uc P_Q%RTg�{na P�[ g�`_XTa%XTXTSb[ c P_Q_Q-X�QM�NTv�OxY�[%\]PTP_^uc P_Q%RTg�{na P�[ g�Y�Qwhki�XTSb[%XTQoW SfYTX�Q-Xom.U Q W XTSkg�g�h�X�R�XTc U tz^@�'X�{na%XTc X�QM�N�y9Oxl_U h ` Y�lwi�SfX�{
SfX�P_h�U X�q9Q%X�hVi5X�Sf^M�N_}wOxl_U h ` Y�lwi�c YT^�P�P�c_U Q q YTSV\]P h�U X�[wl�Q-h5i�X�h W X m.U Q WeY�[-XTQeS�l�U \ehbX
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terreinact ies/ studies uit  te voeren. Verder worden alle studies of v isies die uitgewerkt  
worden in het  proj ectgebied van nabij  opgevolgd (o.a. bekken-  en deelbekkenplannen) 
en wordt  erover gewaakt  dat  de vastgelegde v isies in overeenstem m ing zijn m et  deze 
van de lokale besturen deel uitm akend van het  sam enwerkingsverband.  

�����1DWXXU�HQ�ODQGVFKDS�
�������EHVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
1DWXXU  
 
Natuur wordt  in het  decreet  bet reffende het  natuurbehoud en het  natuurlij k  m ilieu 
gedefinieerd als ‘de levende organism en, hun habitats, de ecosystem en waarvan zij  deel 
uitm aken en de daarm ee verbonden uit  zichzelf funct ionerende ecologische processen, 
ongeacht  of deze al dan niet  voorkom en in aansluit ing op m enselij k  handelen, m et  
uitsluit ing van de cult uurgewassen, de landbouwdieren en huisdieren’.  Grote eenheden 
natuur zijn in Vlaanderen beperkt .  Een typisch kenm erk van de Vlaam se natuur is dat  het  
sterk gefragm enteerd is. Deze versnipper ing is m eteen één van de voornaam ste 
oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit  in Vlaanderen. Biodiversiteit  kan 
enkel in stand gehouden worden als ruim telij ke natuur lij ke netwerken kunnen worden 
uitgebouwd, m et  grotere eenheden natuur waartussen ook verbindingsgebieden 
voorkom en zodat  m igrat ie en uitw isseling van indiv iduen tussen populat ies m ogelij k 
blij ft . 
 
/DQGVFKDS  
 
Landschappen, en specifiek het  k leinschalige cultuur landschap dat  kenm erkend was voor 
Vlaanderen tot  in het  begin van de 20e eeuw, wordt  nam elij k  gekenm erkt  door een grote 
verscheidenheid aan habitats. Deze verscheidenheid aan leefm ilieus en 
m ilieuom standigheden is een grote t roef voor natuur aangezien dit  gerelateerd is aan een 
grotere verscheidenheid aan soorten. Kleine landschapselem enten zijn een belangr ij k 
onderdeel van het  landschapsecologisch netwerk. Hun ontwikkeling en voortbestaan 
hangt  echter  in grote m ate af van m enselij ke act ivit eiten. Schaalvergrot ing hebben er de 
afgelopen decennia toe geleid het  natuur-  en landschapspat r im onium  er de jongste 
decennia in versneld tem po is op achteruit  gegaan.  

�������EHOHLGVNDGHU�
 
1DWXXU  
 
De afgelopen jaren zij n er  verscheidene nieuwe wet telij ke en beleidsm at ige inst rum enten 
van kracht  geworden op internat ionaal als Vlaam s niveau die het  natuurbehoud en het  
landschapsbeleid nieuwe im pulsen hebben gegeven. De wetgeving heeft  vooral tot  doel 
zorg te dragen voor de bestaande ecosystem en en de natuur en landschappen in het  
algem een m et  als kerntaak het  goed funct ioneren van ecologische 
levensgem eenschappen te garanderen.  
 
Volgende internat ionale r icht lij nen zijn hierbij  van belang:   

• De Europese Vogelr icht lij n (79/ 409/ EEG) heeft  als doel het  behoud van de 
vogelstand en de Europese Habitat r icht lij n (92/ 43/ EEG) heeft  de instandhouding 
van de natuur lij ke habitats en de wilde flora en fauna als opzet . I n het  kader van 
deze r icht lij nen hebben de lidstaten van de Europese Unie zich v ia Natura 2000 
gebonden tot  het  nem en van com m unautaire m aat regelen om  een duurzam e 
bescherm ing van de biodiversiteit  t e verzekeren, en een sam enhangend 
ecologisch netwerk van natuurgebieden te vorm en. De habitat r icht lij n werd door 
het  wij zigingsdecreet  van 19 j uli 2002 om gezet  in de Vlaam se regelgeving.  
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• De convent ie van Ram sar (1971)  behandeld de  bescherm ing van watergebieden 
van internat ionale betekenis en vooral deze die van belang zijn als leefgebied voor 
watervogels. Deze convent ie gaf aanleiding tot  de afbakening van de zogeheten 
Ram sargebieden. I n België zij n t ot  nu slechts 6 Ram sar gebieden aangeduid 
waarvan 1 in de provincie Antwerpen (Kalm thoutse heide) .  

• De convent ie van Bern (1979)  inzake het  behoud van wilde dieren en planten en 
hun natuur lij k m ilieu. 

• De convent ie van Bonn (1979)  inzake de bescherm ing van t rekkende wilde 
diersoorten en voor watervogels.  

• De convent ie van Rio (1992)  inzake biodiversiteit . Door de invulling van de 
bepalingen van de vogel-  en habitat r icht lij nen levert  Vlaanderen eveneens een 
bijdrage aan de afspraken in het  kader van de bovenverm elde internat ionale 
verdragen.  

 
Op Vlaam s niveau is het  decreet  van 21 oktober 1997 (gewij zigd op 19 juli 2002)  
bet reffende het  Natuurbehoud en het  Natuur lij k Milieu (natuurdecreet )  het  fundam ent  
van het  vernieuwde Vlaam s natuurbeleid. Het  decreet  bepaalt  dat  de Vlaam se reger ing 
alle nodige m aat regelen kan nem en voor het  natuurbehoud, t en behoeve van de 
bestaande natuur ongeacht  de bestem m ing van het  bet rokken gebied, evenals voor de 
instandhouding van het  natuurlij k  m ilieu binnen de groen- , park- , buffer-  en bosgebieden 
van de uitvoer ingsplannen, van kracht  in de ruim telij ke ordening. Op deze m anier  legt  
het  natuurdecreet  reeds zeer sterk de link m et  de aanverwante beleidsdom einen van bos 
en groen. De basispr incipes van het  decreet  zij n het  stand-st ill beginsel (m inim aal 
behoud van bestaande kwalit eit  en kwant iteit ) ,  het  voorkom ingsbeginsel (verm ijden van 
schade), het  nem en van brongerichte m aat regelen (probleem  aanpakken waar het  is 
ontstaan)  en het  pr incipe van de ecologische com pensat ie ( indien schade niet  
verm ijdbaar, com penseren) . Het  decreet  bepaalt  dat  er een ecologisch netwerk dient  
uitgebouwd te worden bestaande uit  125.000 ha VEN (Vlaam s Ecologisch Netwerk) ,  
opgebouwd uit  grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling 
(GENO), en 150.000 ha I VON ( I ntegraal Verwevings-  en Ondersteunend Netwerk) . De 
afbakening ervan gebeurt  in verschillende fasen. Mom enteel is de eerste fase afgerond. 
Op het  grondgebied van de stad zij n verschillende gebieden afgebakend (zie verder) .  

 
Via dit  natuurdecreet  (en zijn uitvoer ingsbesluit en)  werden enkele nieuwe inst rum enten 
aangereikt  voor het  gebiedsger icht  natuurbehoud:  

• voorkooprecht  (VEN gebieden en  uitbreidingsper im eters van erkende reservaten)  
• opm aak van natuurr ichtplannen (VEN, I VON, groengebieden, parkgebieden, 

buffergebieden, bosgebieden, internat ionaal bescherm de gebieden)  
• natuurinr icht ingsprojecten ( inr ichten van grotere gebieden)  
• regionale landschappen (draagvlakverbreding voor natuurbehoud en –

bescherm ing)  
• de natuurvergunning 
• erkenning en het  beheer van natuurreservaten 
• afsluit en van beheersovereenkom sten 
 

De lokale besturen kregen v ia het  natuurdecreet  en zij n uitvoer ingsbesluiten belangr ij ke 
taken toegekend op het  vlak van natuurbehoud:   

• algem ene zorgplicht  voor natuur 
• verlenen van natuurvergunningen 
• verantwoordelij kheid om  natuurverbindingsgebieden tussen GEN en GENO en 

I VON gebieden te bescherm en, beheren en verder ontwikkelen 
• t reffen van m aat regelen om  soorten te bescherm en;  
• instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden in gem eentelij ke 

eigendom m en. 
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Naast  het  natuurdecreet  zijn echter ook de regelgevingen m .b.t .  de m ilieuhygiëne 
(VLAREM), de ruim telij ke ordening, het  landschapsbeleid, landbouw en het  integraal 
waterbeheer en het  beleid inzake r iv iervisserij ,  bosbouw en j acht  van belang. 

• Ruim telij ke ordening:  verankering van de afbakening van de VEN en I VON 
gebieden. De ruim tebalans aangeduid in het  Ruim telij k St ructuurplan Vlaanderen 
(RSV)  is erg belangrij k voor de ruim telij ke veranker ing van de natuur in 
Vlaanderen.  

• het  landschapsdecreet :  zie onderdeel landschap 
• het  Milieuhygiënebeleid (  VLAREM I  en I I , VLAREA, VLAREBO…) :  het  natuurbeleid 

m aakt  deel uit  van het  algem ene m ilieubeleid. Alle pr incipes van het  m ilieubeleid 
(bv. stand-st ill pr incipe, ‘de vervuiler betaalt ’…)  zij n ook van toepassing op het  
natuurbeleid. Bovendien is natuurlij k  een gezonde natuur niet  m ogelij k zonder 
een gezond m ilieu. Voor de verbeter ing van de algem ene m ilieukwalit eit  is de 
gem eente eveneens een belangr ij ke schakel door haar vergunningenbeleid en 
haar taak als toezichts-  en cont role- instant ie. 

• het  bosdecreet :  zie onderdeel Bos en Groen 
• het  decreet  integraal waterbeheer:  zie hoofdstuk integraal waterbeheer 
• wetgeving inzake de r iv iervisser ij  van belang voor het  behoud van het  natuurlij ke 

visbestand;   
• de wetgeving m .b.t . de jacht  en de vogelbescherm ing welke ook van belang zijn 

voor het  natuurbehoud.  
• Het  KB bet reffende de bescherm ing van vogels in het  Vlaam s Gewest  dateert  van 

9 septem ber 1981 m aar onderging herhaalde aanpassingen in de loop van zij n 
bestaan. De laatste dateert  van 7 juni 2002. Dit  besluit  regelt  het  bem acht igen, 
vervoeren, bezit ten en verhandelen van vogels.  

 
/DQGVFKDS  
 
Het  decreet  bet reffende de landschapszorg van 16 apr il 1996 vervangt  de oude wet  van 
1931 op het  behoud van m onum enten en landschappen en voldoet  reeds voor een groot  
deel aan de bepalingen van de Europese Landschapsconvent ie van 20 oktober 2000. Het  
decreet  legt  een act ieve zorgplicht  op voor eigenaars en gebruikers van bescherm de en 
voor lopig bescherm de landschappen. Dit  houdt  het  landschap verplicht  in stand houden 
en onderhouden, het  in goede staat  houden en het  niet  ontsieren, beschadigen of 
vernielen.  
 
De lokale besturen wordt  inzake de algem ene landschapszorg een belangrij ke taak 
toegekend. Algem ene landschapszorg wordt  in het  decreet  bepaald als zijnde het  
st im uleren van het  behoud, het  herstel en de ontwikkeling van cult uurhistor ische,  
fysisch-geograf ische en esthet ische landschapswaarden, alsook van k leine 
landschapselem enten zoals gedefinieerd in het  natuurdecreet .  De landschapsat las en de 
landschapskenm erkenkaart  worden aangewezen als de geij kte inst rum enten voor de 
gem eenten om  hun beleid inzake algem ene landschapszorg uit  te st ippelen. De 
landschapsat las of ‘at las van de relicten van de t radit ionele landschappen’ def inieert  
punt -  en lij nrelicten, relictzones, ankerplaatsen en t radit ionele landschappen in 
Vlaanderen. Het  belang van deze relicten op bovenlokaal of Vlaam s niveau m bt  hun 
ruim telij k  st ructurerende waarde wordt  bepaald in de landschapskenm erkenkaart .  De 
kaarten in de landschapskenm erkenkaart  zij n com plem entair aan de landschapsat las die 
het  landschap vooral vanuit  historisch perspect ief benadert  en kunnen erm ee in over lay 
worden geplaatst . Om  een lokaal bestuur, eigenaar of gebruiker in de m ogelij kheid t e 
stellen te voldoen aan de voorgeschreven taken vanuit  het  landschapsdecreet  werden 
verscheidene prem ies gedefinieerd door opeenvolgende uitvoer ingsbesluiten. 
 
I n 2001 publiceerde de Adm inist rat ie Monum enten en Landschappen de Landschapsat las, 
een inventaris van de relicten van t radit ionele landschappen en werden ook 
ankerplaatsen aangeduid. Verschillende relicten en ankerplaatsen zijn gelegen op het  
grondgebied van de stad (zie verder) .�
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�������EHVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
Op het  grondgebied van de stad bevinden zich verschillende gebieden m et   
natuurwaarden. Het  beheer en versterken van deze natuurgebieden en het  aanleggen 
van verbindingszones zijn twee basispij lers voor de stedelij k  natuurbeleid. Er m oet  ook 
aandacht  zij n om  bestaande versnipper ingsknelpunten aan te pakken. 
 
1DWXXUJHELHGHQ  
 
Op het  grondgebied van de stad kom en verschillende gebieden voor m et  natuurwaarden 
of gebieden m et  belangrij ke natuurpotent ies. Een opsom m ing van de belangr ij kste 
gebieden:  
 

• Thiebroekbos 
- eigenaar/ beheerder:  stad Mechelen 
- beschr ij ving:  Het  Thiebroekbos  m aakt  deel uit  van het  grote alluv iale gebied 

waar de sam envloeiing van de Zenne, de Dij le,  De Nete en de Rupel gebeurt . 
Het  grenst  aan het  kanaal Leuven-Dij le. De lokale water loop Thiebroekloop 
draineert  het  gebied. Een deel van het  gebied is opgehoogd ingevolge de 
aanwezigheid van een oud stort . De biologisch waardevolle delen van het  gebied 
zijn de lager gelegen vocht ige delen (v loeiweiden, populierenaanplant  m et  elzen 
en/ of wilgenondergroei,  m oeras, r iet land, ruigte m et  m oerasspirea) . Het  gebied 
is ook belangr ij k als broedplaats voor vogels (bosuil, t orenvalk, spechten, 
nachtegaal,…) . Het  gebied is aangeduid als VEN gebied. I n 2003 werd door het  
PI H een beheersplan opgem aakt  voor het  gebied. De opzet  is om  de 
populierenbestanden om  te vorm en naar gem engd loofhout  en plaatselij k ook te 
voorzien in kaalkap waarbij  wordt  gest reefd naar het  uitbreiden van een 
cult uur landschap m et  v loeiweiden. Ook de aanleg van wandelpaden en een 
speelbos worden vooropgesteld. 

• Den Bat telaar:    
-  eigenaar:  Stad Mechelen (enkele percelen in eigendom  van AMI NAL Natuur) .  
-   beheer:  Natuurpunt  
- beschr ij ving:  Den Bat telaar is gelegen ten noorden van Thiebroekbos. Het  

m aakt  deel uit  van hetzelfde alluviale gebied als Thiebroek en bestaat  uit  een 
com plex van v loeibeem den dat  door de opplant  m et  populieren grotendeels 
verloren is gegaan. Het  gebied is erkend als natuurreservaat  en is aangeduid als 
VEN gebied. I n 2002 werd een beheersplan voor het  gebied opgesteld door de 
vzw Natuurpunt .  Opzet  is het  waterr ij ke gebied als natuurgebied te herstellen en 
verder te ontwikkelen.  
De stad voert  een act ieve aankooppolit iek in de regio Den Bat telaar-
Thiebroekbos. I n dit  gebied bevinden zich ook 2 vij vers op part iculier dom ein ( in 
VEN gebied) . Er wordt  onderzocht  of deze v ij vers kunnen worden aangekocht  
( i.s.m . AMI NAL)  en het  beheer in overeenstem m ing kan worden gebracht  m et  
de om ringende reservaatskernen.  

• Oude Dij learm  (Zennegat ) :   
- eigenaar:  Natuurpunt ,  part iculiere eigenaars, OCMW Mechelen. 
- beheerder:  Natuurpunt  
- beschr ij ving:  het  belangrij kste deel van dit  natuurreservaat  wordt  gevorm d door 

een afgesneden m eander van de Dij le.  Deze arm  is sterk aan het  verlanden, wat  
wel interessante ver landingsvegetat ies m et  zich m eebrengt .  Ondanks het  vr ij  
gesloten karakter door de st ruwelen en populierenaanplant ingen, blij ft  het  een 
belangr ij k rust  en fourageergebied voor watervogels. Herstel van de 
waterhuishouding is hier een belangr ij k aandachtspunt .  Ongeveer 4ha van het  
gebied (13ha)  is erkend natuurreservaat .  Dit  gebied is ook geklasseerd als 
bescherm d landschap (zie verder)  

• Robbroek:  
- eigenaar/ beheerder:  AMI NAL Natuur  



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

Natuurlij ke ent iteiten 122

- beschr ij ving:  voorm alige populierenaanplant  in broekgebied.  Mom enteel weinig 
overleg m et  de stad inzake het  beheer en de bet rokkenheid van de 
om wonenden. Het  gebied is 44 ha groot  waarvan 42 ha erkend. 

• Zuur Bem ke  
-  beheerder/ eigenaar:  Natuurpunt  
-  beschr ij ving:  com plex van soortenr ij ke graslanden en sloten. 3 ha van het  

gebied is erkend als natuurreservaat . 
• Vrijbroek en Vr ijbroekpark 

-  beheerder/ eigenaar:  provinciaal dom ein 
-  beschr ij ving:  voor de aanleg van de E19 en de parallelweg, vorm de het  

Vrijbroek één geheel m et  het  Robbroek, v ia Stuivenberg. Het  is ook een 
onderdeel van de Zennevallei en is net  zoals het  Robbroek te beschouwen als 
een oude m eander van de Zenne. Bescherm t  als habitat r icht lij ngebied 
BE2100044-20. 

• Vallei van de Molenbeek/ Aabeek 
-  beheerder/ eigenaar:  part iculieren (hoofdzakelij k landbouwers)  
-  beschr ij ving:  de vallei van de Molenbeek is een relat ief intact  gebleven 

beekvalleit j e dat  insnijdt  in het  landbouwgebied van het  plateau van Hom beek. 
Dit  gebied kan uitgebouwd worden tot  een ecologische verbinding m et  het  Bos 
van Aa en Kolintenbos. I n het  ruim telij k st ructuurplan van de stad aangeduid als 
belangr ij k natuurverbindingsgebied. 

• Eglegem vij ver (en om geving) :  
-  beheerder/ eigenaar:  BLOSO, part iculieren 
-  beschr ij ving:  landschappelij k  waardevol geheel.  Vij ver  staat  onder sterke 

recreat iedruk (v issen en zeilen) . Aanpalend bosgebied is waardevol.  Het  
parkgebied rond het  kasteel van Relegem  (Zem st )  vorm t  hierm ee een 
aansluitend geheel.  

• Verkeersknooppunt  E19 – R6 ( ‘Klein Vietnam ’) :  
-  beheerder/ eigenaar:  Adm inist rat ie wegen en verkeer (AWV) 
-  beschr ij v ing:  dit  gebied vorm t  een ‘groene v inger ’ r icht ing stad, ingeklem d 

tussen Dij le en invalsweg naar de snelweg (populierenaanplant ,  
wilgenst ruwelen, k leine stukken r iet vegetat ie en sloten) . De toekom st  van dit  
gebied wordt  m om enteel onderzocht .  De verdere ontwikkeling dient  sam en 
bekeken te worden m et  een eventuele her inr icht ing van het  knooppunt  en de 
zone langs de R6. Voor het  gebied werd door de Vlaam se overheid in 2003 een 
voorstudie uitgevoerd inzake de m obilit eitsontwikkeling van de zone Mechelen-
Noord. Hier in werd rekening gehouden m et  de ‘groene verbindingsfunct ie’ van 
het  gebied. 

• Vij vers van Walem  (k leine en grote vij ver)  
-  beheerder/ eigenaar:  eigendom  van de Vlaam se gem eenschap. De k leine v ij ver 

is in beheer bij  AMI NAL, afdeling Bos en Groen. De grote v ij ver is bestem d voor 
dagrecreat ie (Mechelse Waterskiclub)  en is in beheer bij  BLOSO. De grote v ij ver 
is tevens gelegen binnen het  gerangschikt  landschap ‘Zennegat  – Bat tenbroek’.  

-  beschr ij ving:  de grote v ij ver is een belangr ij k rustgebied voor watervogels. 
Vooral voor de grote v ij ver m oeten duidelij ke keuzes gem aakt  worden inzake de 
recreat ieve funct ie en natuurwaarden, waarbij  voor het  noordelij k  deel de 
hoofdfunct ie natuur aangewezen is,  conform  de bestem m ing op het  gewestplan. 
I n het  zuidelij k  deel kan natuur gecom bineerd worden m et  recreat ie. De stad is 
ook vragende part ij  om  bij  de inr icht ing van het  gebied aandacht  te hebben voor 
verbinding m et  de broekgebieden in Willebroek.  

• Bat tenbroek:  
-  beheerder/ eigenaar:  part iculier , polderbestuur, Am inal Bos en Groen, 

Natuurpunt   
-  beschr ij ving:  Bat tenbroek is een gevar ieerd broekgebied, m om enteel nog sterk 

gedom ineerd door aanplant ingen van cult uurpopulieren.  De grote oppervlakte 
cult uurpopulier biedt  op term ij n m ogelij kheden voor om zet t ing naar een m eer 
natuur lij k  bostype, vb. deels elzenbroekbos, deels elzen-olm en-essenbos.  
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• Fort  van Walem  en om geving 
-  beheerder/ eigenaar:  m ilitair dom ein.  
-  beschr ij ving:  belangr ij ke natuurwaarden zijn t e vinden in de om liggende sloten 

en kwelr ij ke graslanden (o.a. Stenegootbeek) . Het  fort  zelf is belangrij k voor 
(m uur)vegetat ies, insecten, broedvogels, m aar ook als zom er-  en 
overwinter inggebied voor v leerm uizen. Bescherm t  als habitat r icht lij ngebied 
BE2100045-30, als onderdeel van de fortengordel rond Antwerpen. Mom enteel 
worden onderhandelingen gevoerd inzake de aankoop van het  gebied door de 
stad. 

• Mechels Broek (Noord)  
- beheerder/ eigenaar:  AMI NAL Natuur, Natuurpunt  
- beschr ij ving:  kleinschalig weidelandschap dat  een overgang vorm t  t ussen de 

vloeibeem den in het  zuiden, en de drogere stuifzandenrug rond het  kasteel 
Befferhof. 

• Mechels Broek (Zuid)   
-  beheerder/ eigenaar:  Natuurpunt ,  Stad, provincie 
-  beschr ij ving:  het  gedeelte van het  Mechels Broek, t ussen de Dij le en de 

Boeim eerbeek, is hoofdzakelij k een open weilandenlandschap. Bos kom t  
nauwelij ks voor behalve enkele k leinere aanplant ingen m et  cultuurpopulier,  die 
inm iddels al grotendeel gekapt  werden. Naast  het  voorkom en van v loeibeem den 
vinden we ook grote zeggenvegetat ies terug. Eén van de grootste waarden van 
het  gebied is ongetwij feld t e v inden in de twee zandwinningput ten. De grootste 
plas wordt  ook intensief benut  vanuit  het  provinciaal recreat iedom ein de Nekker, 
voor waterrecreat ie. De kleine plas dienst  als rustplaats voor watervogels. Het  
gebied in onderhevig aan verdroging. Een belangrij k  aandachtspunt  is het  
tegengaan van de verdroging.  Een gedeeltelij k herstel van het  vroegere 
bevloeiingssysteem  wordt  onderzocht .  93,5 ha van het  Mechels broek is erkend 
als natuurreservaat .  

• Barebeekm onding  
-  beheerder/ eigenaar:  part iculieren, Natuurpunt   
-  beschr ij ving:  klein deltagebied waar de Barebeek uitm ondt  in de Dij le. Bij  hoge 

waterstand of veel neerslag staat  het  gebied onder water. Belangr ij k 
fourageergebied voor watervogels. De gronden zijn m om enteel in 
landbouwgebruik (begrazing) . Het  gebied wordt  ook gekenm erkt  door 
waardevolle graslanden, bosjes en ruigten. 8 ha van het  gebied is erkend 
natuurreservaat . 

 
Verspreid over het  grondgebied Mechelen liggen ook t ientallen parkgebieden m et  als 
grootste het  Provinciaal dom ein Vr ijbroekpark.  De andere gebieden zij n bij na allem aal 
private kasteelparken. De stad is eigenaar van Tivoli, Kruidtuin en Papenhof (zie 
hoofdstuk bos en groen).  
 
9HUVWHUNHQ�YDQ�QDWXXUNHUQHQ  
 
Voor terreinen die de stad in eigendom  heeft  wordt  een act ieve aankooppolit iek gevoerd 
om  deze gebieden verder uit  t e breiden (o.a. Thiebroek/ Den Bat telaar) . Dit  zal in de 
toekom st  worden verder gezet . I ndien er zich opportunit eiten voordoen zullen ook 
nieuwe gebieden worden aangekocht  indien deze een belangr ij ke m eerwaarde betekenen 
in de uitbouw van een lokaal ecologisch netwerk (o.a. Fort  van Walem ).  
 
Om  de aankoop van natuurgebieden door terreinbeherende organisat ies te st im uleren 
beschikt  de stad over een subsidiereglem ent  ( reglem ent  tot  invoer ing van een stedelij ke 
subsidie voor de aankoop van natuurgebieden) . Hiervan wordt  sporadisch gebruik 
gem aakt .    
  
Om  te kom en tot  een groter groen netwerk is het  belangrij k  dat  er duidelij ke afspraken 
zijn t ussen de verschillende instant ies die natuurgebieden aankopen. Enkel dan kan er 
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const ruct ief gewerkt  worden aan de instandhouding en versterk ing van de 
natuurwaarden van de Beneden-Dij levallei. Het  stadsbestuur wenst  hierbij  een 
coördinerende rol t e spelen. Een hoge m ate van vert rouwen tussen de 
aankoopgem acht igde partners is hierbij  belangrij k . Tussen de terreinbeherende 
verenigingen en overheidsinstellingen (Stad en AMI NAL)  werden reeds afspraken 
gem aakt .  Via de stuurgroep van het  intergem eentelij k natuurproject  Beneden-Dij levallei 
wordt  overleg gepleegd in verband m et  de aankoop van natuurgebieden. Daarnaast  v indt  
geregeld bilateraal overleg plaats tussen de natuurbeherende en aankoopgem acht igde 
vereniging in de regio (Natuurpunt  vzw)  en openbare instant ies (provinciebestuur, 
AMI NAL) . 
 
Op het  grondgebied van de stad is een groot  gedeelte van de Beneden-Dij levallei in de 
eerste fase van de VEN afbakening opgenom en. Volgende VEN gebieden zijn afgebakend:   

- de sam envloeiing Rupel-Dij le-Nete  
- de Dij levallei t ussen Boortm eerbeek en Mechelen 
- verschillende deelgebieden in de vallei van de Zenne. 

 
De afbakening van de VEN gebieden en de opm aak van natuurr ichtplannen voor de 
geselecteerde gebieden is een taakstelling voor het  Vlaam se Gewest .  De stad is vragende 
part ij  om  voor de gebieden in eigendom  (Thiebroek/ Den Bat telaar)  zo snel m ogelij k werk 
te m aken van natuurrichtplannen. De stad volgt  het  VEN-afbakeningsproces verder van 
nabij  op in sam enspraak m et  de nabur ige gem eenten (o.a. in het  kader van het  
sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei) .  Er wordt  ook over gewaakt  dat  het  
planningsproces rekening houdt  m et  de v isies ontwikkeld vanuit  het  intergem eentelij k 
natuurproject  Beneden-Dij levallei. 
 
De afgelopen jaren zij n er  op het  grondgebied (Zenne-Dij levallei)  op verschillende 
plaatsen natuurvriendelij ke gewestplanwij zigingen doorgevoerd. Enkele voorbeelden:  

• Vrij broekpark (om zet t ing woonzone naar parkgebied)  
• Mechels Broek (om zet t ing van ontginningsgebied en landschappelij k waardevol 

agrar isch gebied naar natuurgebied) 
• Mechelen-Muizenhoek en Mechelen-Hoek Dij levallei (om zet t ing van landschappelij k 

waardevol agrarisch gebied naar agrarisch gebied m et  ecologisch belang)  
• Mechelen-Cassenbroek (om zet t ing van landschappelij k  waardevol agrarisch gebied 

naar natuurgebied en agrar isch gebied m et  ecologisch belang)  
• Mechelen-Barebeekvallei (om zet t ing van landschappelij k waardevol agrarisch gebied 

naar natuurgebied)   
• Mechelen-Stom pershoek (om zet t ing van agrarisch gebied naar natuurgebied)  

 
De stad volgt  de bovengem eentelij ke st ructuurplanning van nabij  op en waakt  er over 
dat  het  ruim telij ke planningsproces op het  grondgebied verloopt  volgens de 
vooropgestelde ruim telij ke kracht lij nen inzake natuur lij ke ent iteit en opgenom en in de 
st ructuurplanning en de visie van het  intergem eentelij k sam enwerkingsverband 
Beneden-Dij levallei. 
�
%HKHHU�YDQ�QDWXXUNHUQHQ  
 
Voor het  beheer van de natuurgebieden die eigendom  zij n van de stad, wordt  
sam engewerkt  m et   Natuurpunt  vzw. De stad onderzoekt  of een ruim ere sam enwerking 
kan worden opgezet  m et  de vzw Natuur -  en landschapszorg (sociale werkplaats)  voor 
ondersteuning van het  stedelij k  groenbeheer buiten de reservaatsgebieden. Binnen het  
sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei worden stappen ondernom en voor de 
uitbouw van een intergem eentelij ke over legst ructuur voor planning en rapporter ing van 
uitgevoerde natuurbeheerswerken. Om  deze wij ze wordt  get racht  om  de 
natuurbeheerswerken op het  openbaar dom ein beter op elkaar af te stem m en. Bij  twee 
buurgem eenten (Bonheiden en Sint -Katelij ne-waver)  is dit  reeds in voege. 
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Via werkpaket ten kunnen ook j eugdverenigingen en onderwij sinstellingen act ief 
deelnem en aan het  beheer van natuurgebieden (  zie verder) .  
  
7HJHQJDDQ�YDQ�YHUVQLSSHULQJ�
�
Mechelen is een sterk versnipperde gem eente. Ze wordt  doorkruist  door verschillende 
natuurlij ke st ructuren (Zenne en Dij le)  m aar ook door een aantal kunstm at ige st ructuren 
(superknoop -  Mechelen Noord;  Spoorwegen, kanaal Leuven-Dij le, grotere invalswegen, 
bedr ij venterreinen I ndust r ie-Noord en –Zuid) . Deze doorkruisingen zij n zeer ingr ij pend. 
Ze hebben een belangr ij k versnipperend effect  op de open ruim te.  Het  opheffen of 
verzachten van deze ‘ecologische barr ières’ is dan ook een belangrij k aandachtspunt  voor 
de stad. Volgende barr ières werden tot  op heden geïdent if iceerd46:  

• E19:   de belangr ij kste knelpunten sit ueren zich ter hoogte van Bat tenbroek* , de 
vij ver  van Walem * , Stuyvenberg en Vrijbroekpark*  en aan het  com plex Mechelen-
Zuid* . 

• het  kanaal Dij le-Leuven tussen het  Zennegat  en Bat tel. De kunstm at ige oevers 
veroorzaken hier het  barr ière-effect  

• N16  (Gentse steenweg)  ter  hoogte van Thiebroek (* )  
• N1 (Em iel Engelsst raat ,  Walem ), bij  de doorsteek van de Nete-vallei en ter hoogte 

van het  fort  van Walem  
• De Muizensteenweg (Muizen en Bonheiden) , t er hoogte van de Muizenhoek en het  

natuurreservaat  Mispeldonk ( * )  
• Rijm enam sesteenweg (Muizen) over het  grootste deel van hun lengte 
• De Molenbeekst raat  te Leest , t er  hoogte van de Molenbeek 
• Pastoor De Heuckst raat  te Leest , t raj ect  door de Zennevallei. 

De m et  een ( * )  aangeduide knelpunten zijn ook opgenom en in de pr iorit eitenat las 
ontsnippering (Defloor et  al,  2001) . Deze barr ières dienen nog vertaald t e worden in 
concrete ontsnipper ingsact ies op het  terrein. Bij  de uitvoer ing van ontsnipper ingswerken 
m oet  rekening worden gehouden m et  de r icht lij nen inzake natuur(bouw) technische 
ontsnipperingsm aat regelen ( rasters, tunnels, drem pels,…) . 
 
Om  versnippering tegen te gaan heeft  de stad bij  de aankoop van gebieden niet  enkel 
aandacht  voor het   versterken van bestaande natuurkernen m aar ook voor 
verbindingsgebieden. I ndien zich interessante aankoopm ogelij kheden aandienen die 
aansluiten bij  de realisat ie van een  groen netwerk wordt  dit , in overleg m et  de 
bet rokkenen, grondig onderzocht  .  
�
De provincie heeft , in het  kader van de VEN en I VON afbakening,  de bevoegdheid om  
natuurverbindingsgebieden af t e bakenen. I n het  ruim telij k  st ructuurplan van de 
provincie werden een 50tal  gebieden indicat ief voorgesteld. Om  te verm ijden dat  een 
verbindingsproject  telkens ad hoc wordt  aangepakt  wordt  een stappenplan m et  cr iter ia 
voor afbakening van verbindingsgebieden opgem aakt . Binnen het  systeem  van Schelde, 
Rupel en Dij le zij n volgende natuurverbindingen aangeduid relevant  voor de stad:  

• de Dij le als basis van natuurverbinding tussen het  Zennegat  en het  Mechels Broek 
• de Zenne tussen het  Zennegat  en Mechelen-Zuid (Barebeek) . 

De uitwerking van deze gebieden zal verm oedelij k niet  voor deze planperiode zijn. Een 
proefproject  zal door de provincie worden opgestart  in het  Netebekken. I ndien 
init iat ieven hierom trent  worden genom en op het  grondgebied van de stad zal hier 
m edewerking worden aan verleend.  
 
Ook k leine landschapselem enten (KLE’s)  kunnen een belangr ij ke rol vervullen inzake 
natuurverbinding. Het  is een aandachtspunt  voor het  volledige grondgebied. De stad 
beschikt  over een subsidiereglem ent  voor de aanleg en het  onderhoud van k leine 
landschapselem enten. Het  subsidiereglem ent  werd m eerdere m alen onder de aandacht  

                                           
46 bron:  rapport  intergemeentelij k natuurproject  Beneden-Dij levallei (2000-2001)  
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gebracht .  Het  aantal aanvragen is echter zeer beperkt .  Naast  het  nem en van bij kom ende 
inspanningen om  het  reglem ent  t e prom oten geeft  de afbakening van VEN gebieden (1ste 
fase)  de m ogelij kheid om  gebiedsger ichte accenten te leggen. Er dient  onderzocht  t e 
worden in hoeverre het  subsidiereglem ent  in overeenstem m ing is m et  de Europese 
regelgeving inzake subsidies aan de landbouwsector.  
 
6RRUWEHVFKHUPLQJVPDDWUHJHOHQ  
 
De stad heeft  de afgelopen j aren ook aandacht  besteed aan het  uitwerken van specifieke 
soortger ichte m aat regelen.  

• am fibieën (paddenoversteek, am fibieënpoel Tivoli en Vr ij broekpark) ;  
• zwaluwen (hangen van nestkasten, t entoonstelling,…) ;  
• vleerm uizen en kerkuilen (vr ijwaren/ opsm ukken van nestgelegenheden) ;  
• m ussen (ondersteuning van com m unicat iecam pagne inzake tellingen) ;  

De stad werkt  hierbij  nauw sam en m et  Natuurbescherm ingsorganisat ies. De stad 
ondersteunt  vooral logist iek (aanm aak nestkasten, ter beschikking stellen van een  
hoogtewerker,…). Door het  voeren van dergelij ke act ies wordt  ook de bevolk ing 
gesensibiliseerd inzake natuurbescherm ing.  
De stad wenst  ook zij n rol verder te zet ten inzake de bescherm ing en het  beheer van 
soorten op zij n grondgebied. Dit  kan bestaat  uit  het  voeren van sensibiliserende act ies, 
het  st im uleren van onderzoeken, het  ondersteunen van lokale soortgerichte act ies, 
handhaving en toezicht .    
 
7RH]LFKW�HQ�KDQGKDYLQJ  
 
De stad Mechelen heeft  het  locale t oezicht  op de naleving van het  natuurdecreet  en zij n 
uitvoeringsbesluiten. Mom enteel zij n er onvoldoende personele m iddelen om  een eff iciënt  
handhavingsbeleid op het  terrein te bewerkstelligen.  Om  een sluitend toezicht  t e 
garanderen dienen daarenboven de nodige afspraken te worden gem aakt  m et  de lokale 
natuurwachter en dienen prakt ische r icht lij nen te worden uitgevaardigd voor de 
polit iediensten. De stad ervaart  dat  het  belangr ij k is de nodige afspraken te m aken m et  
de bet rokkenen inzake handhaving en voldoende kennis te verzam elen inzake de 
toepassing van het  decreet .  De stad is vragende part ij  om  overlegm om enten te voorzien 
tussen m ilieudienst  en AMI NAL (natuurwachter)  en om  te kom en tot  concrete afspraken 
en een plan van aanpak. Zo kan, in over leg, een prioritaire lij st  van toezichtstaken (oa. 
VEN-gebieden, …)  worden opgesteld alsook duidelij ke afspraken inzake de verdeling van 
toezichtstaken. Naast  handhaving is het  ook belangr ij k om  de bevolk ing m eer gerichter 
te inform eren over specifieke wet telij ke bepalingen (o.a. natuurvergunning, 
kapvergunning,…). 
 
Om  efficiënt  te kunnen opt reden dient  ook de gem eentelij ke kapverordening te worden 
geactualiseerd. De bestaande kapverordening is niet  m eer in overeenstem m ing m et  de 
m ilieuwetgeving ( ruim telij ke ordening, natuurdecreet ,  …) . Het  reglem ent  dateert  van 
1983. Het  opstellen van een stedelij ke kapverordening is geen sinecure. Het  kappen van 
bom en houdt  verband m et  verschillende wetgevingen. Vanuit  I GEMO werd in 2001 een 
voorontwerp van gem eentelij ke stedenbouwkundige verordening opgesteld. I n over leg 
m et  de bet rokkenen diensten wordt  dit  ontwerp verder aangepast . 
 
'RHOJURHSHQZHUNLQJ��QHWZHUNLQJ��LQ]DNH�QDWXXU�HQ�ODQGVFKDS  
 
Het  lokale bestuur heeft ,  als eerste aanspreekpunt  van de burger, een belangr ij ke taak 
op het  v lak van het  inform eren, sensibiliseren en bet rekken van de doelgroepen 
(netwerking) . Er zijn diverse raakvlakken m et  andere them a’s ( landbouw, toer ism e, 
recreat ie,…)  waardoor de bet rokkenen zeer divers zijn (AMI NAL, AWV, VMM, nabur ige 
gem eenten, OCMW’s, Provinciebestuur Antwerpen, BLOSO, vzw Natuurpunt , 
j achtverenigingen, v isclubs, waterbeheerders, polderbesturen,  landelij ke gilden, 
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wildbeheereenheden (WBE’s) ,  gem eentelij ke adviesraden (m ilieuraad, Gecoro, 
landbouwraad) , bevolk ing,….  
�
De afgelopen jaren heeft  de stad bij zondere aandacht  besteed om  een netwerking inzake 
natuur uit  te bouwen. Dit  is geen gem akkelij ke opdracht  indien wordt  rekening gehouden 
m et  de verschillende belangen die hier m ee gepaard gaan. Via verschillende 
com m unicat iekanalen (klankbordwerkgroepen, werkgroepvergader ingen, t oelicht ingen op 
raden, lokale publicat ies,…)  en de inzet  van prem iereglem enten st reeft  de stad ernaar 
een zo ruim  m ogelij ke (act ieve)part icipat ie na te st reven . De stad wenst  zijn 
bem iddelende rol en aanspreekpunt  voor deze doelgroepen verder op te nem en. 
 
Via de ‘werkpaket ten natuur’ kunnen jeugdverenigingen en onderwij sinstellingen, onder 
begeleiding,  act ief deelnem en aan het  beheer van natuurgebieden. De werkpakket ten 
om vat ten k leinschalige beheerswerkzaam heden. Deze regeling is sinds 1996 van kracht . 
De stad stelt  om  de 2 jaar een lij st  van werkpakket ten sam en.  
 
De stad beschikt  over een subsidiereglem ent  houdende het  verlenen van een prem ie 
voor het  organiseren en uitvoeren van natuurontwikkeling –en m ilieueducat ieve 
projecten.   Volgende projecten kom en in aanm erking:   

• aanleg van een veedrinkpoel 
• projecten waarbij  de natuur kansen geboden wordt  om  zich te ontwikkelen 

tot  een bepaalde biotoop;   
• projecten waarbij  m aat regelen genom en worden die erop ger icht  zij n 

planten en dieren tegen uitsterven te vr ijwaren en/ of levenskansen te 
bevorderen;  

• zuiver didact ische educat ieve projecten van een zekere om vang die erop 
gericht  zij n een ruim  publiek te verr ij ken in hun kennis inzake natuur -  en 
m ilieu.  

Het  aantal aanvragen is echter beperkt .  Meer com m unicat ie hierom trent  is wenselij k . 
 
De stad wenst  ook de burger te inform eren over de bestaande wet telij ke regelingen en 
hen aan te sporen om  de regelgeving na te leven. Verschillende inform at iekanalen 
worden hiertoe gebruikt :  

- gem eentelij ke infobladen 
- verspreiding van folders en brochures van het  Vlaam se Gewest  
- intergem eentelij ke infobladen 
- nieuwsbr ief Beneden-Dij levallei 

Deze inform at iedoorst rom ing kan worden versterkt  en kan ook beter gebiedsger icht  
worden aangepakt .  De VEN-afbakening biedt  ook hier m ogelij kheden.  
 
De stad onderneem t  of ondersteunt  ook verschillende intergem eentelij ke init iat ieven die 
bijdragen tot  het  verbreden van het  draagvlak inzake natuurbehoud:  

- natuur/ cultuurhappening ‘Econcerto’    
- uitbouwen van een fij nm azig lokaal wandel-  en fietspadennetwerk 

 
I n het  kader van de scholenwerking biedt  de stad aan scholen educat ief m ater iaal aan 
inzake het  t hem a natuur (natuurpakket ,  m oestuincursus, m inicursus com posteren)  of 
worden inzam elact ies ondersteund (schoeneninzam elact ie,…) 
 
Het  gem eentepersoneel kan beschikken over het  inform at ie-  en com m unicat iem ateriaal 
dat  voor de burger wordt  aangem aakt  en verspreid. 
 
9ULMZDUHQ�RI�KHUVWHOOHQ�YDQ�ODQGVFKDSSHQ  
 
De stad heeft  de afgelopen j aren ook aandacht  gehad voor het  vr ijwaren of herstellen 
van landschappen. Op het  grondgebied van de stad zij n volgende gebieden aangeduid als 
bescherm d landschap:  
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• landschap Zennegat  – Bat tenbroek (1980, 1984, 1991, 1992,1994)  
• landschap Mechels Broek (19981, 1984)  
• landschap park van Muizen (1981, 1982)  
• landschap Dij levallei-Mispeldonk (1995) 

 
De landschapsat las (een inventar is van de relicten van t radit ionele landschappen)  duidt  
volgende gebieden aan die belangr ij k  voor de stad Mechelen. 

• De Dij levallei als onderdeel van het  Dij le-Gete-Dem er gebied, een grote 
Oost -West  hydrograf ische as van Vlaanderen. Het  gebied wordt  
gekenm erkt  door brede alluv iale v lakten m et  uit erwaarden, waterr ij ke 
gronden m et  (populier)aanplant ingen en talr ij ke plassen. 

• De Zennevallei als open en v isueel nog niet  versnipperd landschap 
bestaande uit  alluv iale gronden, uit erwaarden, populieraanplant ingen en 
plassen.�

�
I n de landschapsat las worden ook ankerplaatsen aangeduid (m eest  waardevolle 
landschappen, hoofdzakelij k  vanuit  cultuurhistor ische en wetenschappelij ke invalshoek) . 
De landschapsat las wordt  door de hogere overheid aangereikt  als inst rum ent  voor een 
gem eentelij k landschapsbescherm ingsbeleid. 
Volgende ankerplaatsen werden geselecteerd op het  grondgebied van de stad:  

• De Dij levallei t ussen Mechelen en Rijm enam :  stem t  nagenoeg overeen m et  
de bescherm de landschappen Mechels Broek m et  een uitbreiding r icht ing 
Befferhof, Mispeldonk en Cassenbroek. 

• Zennegat  en Bat tenbroek:  de bescherm de landschappen aangevuld m et  
het  poldergebied rond Heindonk en Blaasveldbroek 

• De om geving van het  Vr ij broekpark:  het  park en het  gebied tussen het  
park en de E19 

• De om geving van het  kasteelpark van Relegem . 
 
Als lij nrelicten zij n in hoofdzaak een aantal water lopen aangeduid:  Aabeek, Vrouwvliet , 
Baarbeek, Zenne, Kanaal Leuven-Dij le, Dij le en afgesneden m eanders. 
 
Deze elem enten zij n ook geselecteerd als belangrij ke st ructurele natuurlij ke elem enten in 
de ruim telij ke st ructuurplanning van de stad (zie boven) . Er is m .a.w een goede 
verwevenheid tussen de landschaps- en natuurplanning op het  grondgebied van de stad.    
 
Voor de stad, die beslissingen voorbereidt  of neem t  die ingr ij pen op het  landschap, bevat  
de landschapsat las belangr ij ke actuele inform at ie. Het  is een beleidsondersteunend 
docum ent  dat  inzicht  geeft  in het  huidige verruim de beleid inzake landschapszorg. Begin 
2004 werd deelgenom en aan een studiedag inzake het  gebruik van de “ landschapsat las” 
binnen de gem eentelij ke diensten ( i.s.m .  I GEMO en AROHM).  
 
Voor het  stedelij k gebied Mechelen werden een aantal groene verbindingen (v ingers)  
vooropgesteld in het  ruim telij k  st ructuurplan (zie boven) . Eén van de bindende 
bepalingen ter zake was het  opstellen van een landschapsontwerp voor de vallei van de 
Vrouwvliet  ter voorbereiding van het  proces van ruim telij ke uitvoer ingsplanning.  Deze 
vallei vorm t  een nog relat ief open lint  doorheen de stadsrand van Mechelen m et  
verbindingen naar het  Mechels Broek, het  Tivolipark, Kauwendaal op de grens m et  St -
Katelij ne-Waver en de Dij levallei st room afwaarts van Mechelen. I n 2003 werd het  
landschapsontwerp van de Vrouwvliet  opgem aakt  . Dit  landschapsontwerp zal de 
kom ende j aren stapsgewij s vertaald worden in ruim telij ke uitvoeringsplannen.  Voor het  
gebied Kauwendaal wordt  het  landschapsbeeld ingevuld door de uitwerking van het  
stadsrandbos (zie onderdeel bos) . Ook binnen het  afbakeningsproces van het  
randstedelij k gebied Mechelen is er aandacht  voor het  vr ijwaren van de groene en 
landschappelij ke verbindingen opgenom en in het  st ructuurplan van de stad.   
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�������NQHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ��
 
Knelpunten:  

• de com plexe en steeds veranderende wetgeving is m oeilij k bij  te houden  
• GNOP is achterhaald 
• onvoldoende personele m iddelen voor een effect ief toezicht  en handhaving 
• afspraken tussen de verschillende toezichthoudende instant ies ontbreken 
• subsidieregelingen zij n vaak onvoldoende gekend bij  de doelgroepen 
• versnippering door kunstm at ige st ructuren (wegennet , 

bedr ij venterreinen,…)  
• concrete act ieger ichte vertaling van de bestaande 

versnipperingsknelpunten ontbreekt  
 
Opportuniteit en:  

• GRSP is onderbouwd m et  een duidelij ke v isie inzake de ruim telij ke-
natuurlij ke st ructuur 

• act ief aankoopbeleid van de stad 
• sam enwerking m et  t erreinbeherende verenigingen 
• bestaande subsidieregelingen (stad, VLM) 
• sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei  
• tal van waardevolle natuurgebieden en landschappen 
• de stad als gesprekspartner voor organisat ies (WBE’s,…) 

�������GRHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
 
Doelstelling:  het  voeren van een ruim telij k beleid ger icht  op het  behouden en waar 
m ogelij k versterken en uitbreiden van de natuurlij ke en landschappelij ke waarden van de 
open ruim te  
 

Act ie N_1:  opm aak van een RUP voor het  valleigebied Molenbeek/ Aabeek m et  
aandacht  voor integrat ie van de aspecten woningbouw, landbouw en het  natuur lij ke 
karakter van het  valleigebied. 
I nit iat iefnem er:  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  planningsbureaus, m ilieudienst , agrar ische sector 
Tim ing:  2009�
 
Act ie N_2:  verder part iciperen aan het  intergem eentelij k  sam enwerkingsverband 
Beneden-Dij levallei  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  partners van het  sam enwerkingsverband 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_3:  opm aak van een rapport  inzake de toestand van natuurlij ke ent it eit en  
op het  grondgebied van de stad. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei 
Tim ing:  2006 
 
Act ie N_4:  bij  de uitwerking van gebiedsger ichte act ies pr ior itair aandacht  geven 
aan de afgebakende VEN gebieden. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  ruim telij ke planning, Vlaam s Gewest  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_5:  opvolgen van de verdere afbakening van het  Vlaam s ecologisch netwerk 
(VEN) 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
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Bet rokkenen:  ruim telij ke planning, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie N_6:  aandr ingen bij  de hogere overheid op een snelle en duidelij ke afbakening 
van de definit ieve agrar ische st ructuur. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2005 
 
Act ie N_7:  vaststellen van indicatoren inzake natuur lij ke ent iteit en voor de 
m ilieubarom eter 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, ruim telij ke 
planning, dienst  wegen en r ioleringen  
Tim ing:  2005 
 
Act ie N_8:  gebruik m aken van de landschapsat las en de landschapskenm erkenkaart  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  ruim telij ke planning  
Tim ing:  vanaf 2005 
 

Doelstelling:  het  realiseren van een efficiënter t oezicht  en handhaving inzake natuurlij ke 
ent it eit en 
�

Act ie N_9:  afspraken m aken m et  het  Vlaam se Gewest  en lokale polit ie inzake het  
toezicht  en de handhaving rond natuurlij ke ent iteit en . 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurwachter, Boswachter, polit ie, Parket   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie N_10:  ecologisch waardevolle gebieden m inder toegankelij k m aken voor 
gem otoriseerde voertuigen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  terreinbeheerders, uitvoer ingsdiensten  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Act ie N_11:  actualiseren van de stedelij ke kapvergunning 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, I GEMO   
Tim ing:  2005 

 
Doelstelling:  het  versterken van de natuurkernen en uitbreiden van de 
verbindingsgebieden  
��

Act ie N_12:  verder zet ten van de act ieve aankooppolit iek in de zone Thiebroek/ Den 
Bat telaar. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  pat r im onium , afdeling juridische zaken, terreinbeheerders   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt   
 
Act ie N_13:  verder zet ten van de dialoog tussen de aankopers van ecologisch 
waardevolle gebieden op het  grondgebied van de stad 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei, Provincie, Vlaam s 
Gewest , terreinbeherende verenigingen   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
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Act ie N_14:  aankoop van het  Fort  van Walem  en opm aak van een beheersplan. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  pat r im onium , afdeling juridische zaken, 
sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei     
Tim ing:  2007 
 
Act ie N_15:  de Vlaam se Landm aatschappij  (VLM) verzoeken om  aandacht  te 
hebben voor natuurverbinding tussen de v ij vers van Walem  en de broekgebieden 
van Willebroek in het  kader van het  natuur inr icht ingsproject  broekgebieden 
Mechelen-Willebroek 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  VLM, AMI NAL-Natuur, gem eente Willebroek, Bloso, Polder Willebroek, 
AMI NAL Bos&Groen, Natuurpunt  vzw, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei   
Tim ing:  2006 
 
Act ie N_16:  aankoop van de k leine vij ver in het  gebied van Den Bat telaar en 
opm aak van een beheersplan 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  pat r im onium , afdeling juridische zaken, 
sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei,     
Tim ing:  2008 
 
Act ie N_17:  uitvoer ing geven aan de voorgestelde m aat regelen van het  beheersplan 
voor het  Thiebroekbos. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, Natuurpunt  vzw  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_18:  opm aak van een natuurrichtplan voor het  gebied Thiebroek/ den 
Bat telaer (VEN gebied)   
I nit iat iefnem er:  Vlaam s Gewest  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  Natuurpunt  vzw     
Tim ing:  2009 
 
Act ie N_19:  verder zet ten van de dialoog m et  het  OCMW Mechelen inzake het  
beheer en eventuele doorverkoop van (potent ieel)  ecologisch waardevolle terreinen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  OCMW Mechelen, dienst  pat r im onium , t erreinbeherende verenigingen     
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie N_20:  verder uitvoeren van m aat regelen om  de waterhuishouding van het  
Mechels broek te herstellen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei, UI A – 
vakgroep ecologie    
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_21:  uitbouwen van de wandelroutes en het  natuureducat ief aspect  in het  
gebied Thiebroek/ Den Bat telaar 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei    
Tim ing:  2009 
 
Act ie N_22:  verder uitvoeren van m aat regelen voor het  herstel van de 
waterhuishouding in het  gebied Thiebroek/ Den Bat telaar  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei     
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Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_23:  verder uitvoeren van m aat regelen voor herstel van het  
vloeibeem denlandschap in het  gebied van de Oude-Dij learm   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw, terreineigenaars, AWZ, sam enwerkingsverband 
Beneden-Dij levallei     
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_24:  verder zet ten van het  prem iereglem ent  houdende ver lenen van 
toelagen aan terreinbeherende verenigingen voor de aankoop van natuurgebieden 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw, terreineigenaars, AWZ, sam enwerkingsverband 
Beneden-Dij levallei     
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_25:  onderzoeken of het  subsidiereglem ent  voor de aanleg en het  onderhoud 
van k leine landschapselem enten in overeenstem m ing is m et  de Europese 
regelgeving inzake subsidies aan landbouwbedr ij ven. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  VLM     
Tim ing:  2005 
   
Act ie N_26:  verder uitvoeren van m aat regelen om  de valleien van de Aabeek en 
Barebeek als ecologische verbindingsgebieden in t e r ichten r icht ing Vlaam s-Brabant  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Provincie, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei, agrar ische 
sector, polder Willebroek     
Tim ing:  2009 

 
Doelstelling:  tegengaan van bestaande en verm ijden van toekom st ige versnipper ing van 
ecologisch waardevolle gebieden 
 

Act ie N_27 :  de geïnventariseerde versnipper ingsknelpunten vertalen in concrete 
act iepunten m et  vaststelling van prior iteiten 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  ruim telij ke planning, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei     
Tim ing:  2007 
�
Act ie N_28:  bij  de uitvoer ing van ontsnipper ingswerken rekening houden m et  de 
richt lij nen inzake natuur(bouw)technische ontsnipper ingsm aat regelen ( rasters, 
tunnels, drem pels,…)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  ruim telij ke planning, uitvoeringsdiensten, Vlaam s Gewest      
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�
Act ie N_29:  bij  de realisat ie van inr icht ingsprojecten het  versnipperend effect  
nagaan en indien nodig com penserende m aat regelen t reffen 
I nit iat iefnem er:  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  uitvoer ingsdiensten, Vlaam s Gewest      
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
  
Act ie N_30:  uitvoeren van een ontsnipper ingsstudie op het  grondgebied van de stad 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei     
Tim ing:  2008 
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Doelstelling:  uitvoeren van gebiedsger ichte soortbescherm ingsm aat regelen 
 

Act ie N_31 :  oplossing zoeken voor de am fibieënproblem at iek van de m uizenhoek 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw, bewoners, polit ie     
Tim ing:  2006 
 
Act ie N_32:  j aar lij ks kleinschalige soortspecif ieke bescherm ingsm aat regelen 
uitvoeren of ondersteunen voor die soorten en op die plaatsen waar gekende 
problem en zijn of in de toekom st  kunnen ontstaan 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurbescherm ingsorganisat ies      
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie N_33:  cent raliseren van k lachten inzake de vossenproblem at iek en deze 
overm aken aan de bevoegde instant ies. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurbescherm ingsorganisat ies, WBE’s, AMI NAL Bos&Groen      
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt   
 
Act ie N_34:  het  Vlaam se Gewest  verzoeken tot  het  onderzoeken van de im pact  van 
reigers en aalscholvers op v isbestanden 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  AMI NAL Natuur, Vlaam se onderzoeksinstellingen    
Tim ing:  2005 
 
Act ie N_35:  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing inzake het  sam enleven 
m et  andere diersoorten (o.a. vossen)   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest      
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  natuurbescherm ing en 
landschapszorg 
 

Act ie N 36:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake wetgevende 
en technische aspecten rond natuur en landschap.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
�

Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  natuurbescherm ing en 
landschapszorg 
 

Act ie N_37:  inform eren van de bevolk ing over de bestaande prem iereglem enten 
inzake natuur  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  inform at iedienst , VLM  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie N_38:  versterken van de com m unicat ie naar de bevolking inzake 
natuurbescherm ing en landschapszorg en de voorbeeldfunct ie die de stad hierin 
opneem t  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  inform at iedienst , sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei, Vlaam s 
Gewest   
Tim ing:  vanaf 2005 
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Act ie N_39:  verder aanbieden van de werkpakket ten natuur aan scholen en 
verenigingen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Natuurpunt  vzw  
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_40:  AMI NAL verzoeken om  het  stadsbestuur en de lokale gem eenschap 
m eer t e bet rekken bij  het  beheer van Robbroek 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  AMI NAL Natuur  
Tim ing:  2007 
 
Act ie N_41:  het  prom oten van agrar isch natuurbeheer in de st ructuurbepalende 
landbouwgebieden 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  landbouwers, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei, agrar ische 
sector, VLM 
Tim ing:  vanaf 2007 
 
Act ie N_42:  het  prom oten en onderzoeken van de toepassing van 
beheersovereenkom sten voor landbouwers  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  landbouwers, VLM, sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei 
Tim ing:  2008 
 
Act ie N_43:  onderzoeken welke inst rum enten kunnen worden ingezet  om  tot  m eer 
overleg en com m unicat ie te kom en m et  de agrarische sector  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , agrarische sector 
7LPLQJ��YDQDI������
�
Act ie N_44:  de bevolk ing inform eren over de geldende wet telij ke bepalingen inzake 
de natuurvergunning en de kapvergunning. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  AMI NAL Natuur, I nform at iedienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 

�����%RV�HQ�JURHQ�
�������EHVFKULMYLQJ�WKHPD�
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Vlaanderen is één van de bosarm ste regio’s in Europa. Het  gem iddelde bosareaal in een 
Europees land bedraagt  20%  terwij l dat  in België slechts 8 %  bedraagt .  Reden te m eer 
om  het  nog resterende bosareaal t e bescherm en en het  zo m ogelij k verder uit  t e breiden. 
Dit  vooral aangezien ook voor bos de versnippering één van de grootste problem en 
vorm t  en een hypotheek legt  op de leefbaarheid van de gem eenschappen die er in 
voorkom en. Vandaag de dag is 4600 ha of 3%  van het  bos in Vlaanderen bescherm d als 
bos-  of natuurreservaat ,  nog steeds de zekerste m anier voor de bescherm ing van dit  
biotoop. 30%  (46.000 ha)  van de Vlaam se bossen is ‘zonevreem d’ zodat  hun verdere 
voortbestaan steeds aan een zijden draadje hangt . Achtduizend ha van dit  zonevreem d 
bos is gelegen in bufferzones en m ilitaire zones en daardoor m inder bedreigd. De 
resterende 38.000 ha zijn echter constant  bedreigd. Verm eldenswaardig is bovendien dat  
6000 ha van dit  bos biologisch zeer waardevol is (BWK), 1600 ha is Ferrar isbos en 
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6000 ha zich bevindt  in speciale bescherm ingszones (VEN, VR of HBR). Een goede 
bescherm ing van deze bossen door het  geven van een correcte planologische 
bestem m ing is bijgevolg niet  onbelangr ij k.  
 
Het  beheer van bossen is onderhevig aan grote veranderingen. De m aatschappelij ke 
verwacht ingen tov natuur, bos en groen zij n de laatste decennia sterk geëvolueerd. Het  
begr ip duurzaam  bosbeheer won internat ionaal en nat ionaal steeds m eer aan betekenis 
en v indt  geleidelij k  ingang, ook in Vlaanderen. Vooral m et  de instelling van het  nieuwe 
bosdecreet  en zij n uitvoer ingsbesluiten v inden de pr incipes van het  duurzaam  bosbeheer 
m eer en m eer ingang, ook bij  de pr ivé-eigenaars. Van de 146.381 ha bos in Vlaanderen 
is 70%  in pr ivé-bezit , wat  van deze eigenaars een erg belangr ij ke doelgroep m aakt  voor 
het  behoud van voldoende bos in Vlaanderen. Een duurzaam  bosbeheer wil vooral 
aandacht  hebben voor alle funct ies van het  bos, zowel sociaalrecreat ief,  ecologisch als 
econom isch en bovendien deze zoveel m ogelij k  integreren. Vroeger hadden bossen 
voornam elij k  een econom ische funct ie (houtproduct ie) . Vandaag de dag echter kom t  in 
dezelfde bossen de nadruk m eer en m eer t e liggen op hun recreat ieve en ecologische 
funct ie. De grote uitdaging voor het  bosbeleid bestaat  er  dan ook uit  om  de veelzij digheid 
(m ult ifunct ionalit eit )  van onze bossen te bewaren. 
 
3DUNHQ�HQ�*URHQ  
 
Met  het  oog op ontsnipper ing en de ontwikkeling van een zo uitgebreid en 
gebiedsdekkend m ogelij k ecologisch netwerk in Vlaanderen, één van de doelstellingen 
van het  natuurdecreet , kan ook het  beleid op het  v lak van parken, randstedelij k en 
stedelij k  groen een belangr ij ke rol spelen. Een park kan bij  benader ing om schreven 
worden als een terrein dat  door de m ens geschikt  is gem aakt  om  in te wandelen en zich 
te verpozen door het  aanbrengen van bom en, heesters en planten en waar in een 
dierenwereld de gelegenheid heeft  zich te ontwikkelen. I n 1994 werd vastgesteld dat  
Vlaanderen in t otaal over ongeveer 22.135 ha park zou beschikken waarvan 6584,1 ha 
voorkom t  in de provincie Antwerpen. Gem iddeld zijn deze parken zo’n 7,5 ha groot .  Het  
park kan niet  enkel op ecologisch v lak, als verwevingsgebied, een grote rol spelen m aar 
heeft  ook een belangr ij ke m aatschappelij ke funct ie. Mensen gebruiken het  park om  te 
recreëren, om  de rust  op te zoeken, t e sporten….Scholen kunnen ervan gebruik m aken 
om wille van de educat ieve waarde op het  v lak van natuur en/ of cultuurhistor ie. Deze 
groene ruim ten in en v lak bij  de stad spelen echter ook een voornam e rol in het  
behouden en vergroten van de stedelij ke leefbaarheid. Ook inzake het  Vlaam se groen- en 
parkbeleid en –beheer hier zij n er de laatste jaren dus nieuwe inzichten gegroeid. Het  
voornaam ste doel van het  nieuwe ‘harm onisch park-  en groenbeheer ’ is om  
bovengenoem de funct ies van groen in het  algem een en van parken in het  bij zonder zo 
opt im aal m ogelij k m et  elkaar t e verweven. Het  beheer van het  park wordt  zodanig 
opgevat  dat  rekening gehouden wordt  m et  zowel m ens, m ilieu als natuur m et  een focus 
op duurzaam heid,  dynam iek en diversit eit .  

�������EHOHLGVNDGHU�
 
De afgelopen jaren zij n er  verscheidene nieuwe wet telij ke en beleidsm at ige inst rum enten 
van kracht  geworden dewelke het  bos, groen-  en parkbeleid nieuwe im pulsen hebben 
gegeven. Een overzicht  van de belangr ij kste wetgeving:  
�
%RVVHQ��
�
Het  bosdecreet 47 (1990)  en haar uitvoer ingsbesluiten vorm en de basisinst rum enten voor 
een vernieuwd duurzaam  bosbeheer. Het  begrip duurzaam  bosbeheer werd eerst  op 
                                           
47  het  bosdecreet  werd sinds 1990 herhaaldelij k gewijzigd met  het  oog op een steeds betere afstemming met  
het  natuurdecreet  en het  natuurbeheer. Volgende wijzingen werden sinds 1990 doorgevoerd:  het  decreet  van 
23 januari 1991, het  besluit  van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996, het  decreet  van 21 oktober 1997, 
het  decreet  van 18 m ei 1999, het  decreet  van 17 juli 2000 en het  decreet  van 9 mei 2003 
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Europees niveau gedefin ieerd in de Minister iële Conferent ie t er  Bescherm ing van Bossen 
in Europa. Ook Vlaanderen dient  hier in haar verantwoordelij kheden op te nem en, getuige 
het  Bosdecreet .  Het  voornaam ste pr incipe op Europees niveau is dat  de biodiversiteit  
cent raal wordt  gesteld bij  bosbeleid en bosbeheer.  
 
Het  Vlaam se bosdecreet  legt  de nadruk op het  versterken van de verschillende funct ies 
van het  bos (sociaal, econom isch en ecologisch) .Het  bosdecreet  vooral ger icht  is op:   

• een duurzaam  bosbeheer;  
• het  behoud van een m ult ifunct ioneel bos;  
• het  behoud en de bescherm ing van bos;  
• het  st reven naar bosuitbreiding.  

De inst rum enten die werden ontwikkeld om  dit  Bosdecreet  uit  te voeren en die 
gedefinieerd en bepaald worden via uit voer ingsbesluit en zijn:   

• de opm aak van beheersplannen;  
• het  ver lenen van beheersubsidies;  
• exploitat ieregeling ( im plem enteren van de principes inzake duurzaam  

bosbeheer) ;   
• opr icht ing van bosgroepen:  

 
Hiertoe keurde de Vlaam se reger ing 27 j uni 2003 vier nieuwe uitvoer ingsbesluiten bij  het  
bosdecreet  goed.  

• het  besluit  van de Vlaam se reger ing tot  vaststelling van de cr it eria voor 
duurzaam  bosbeheer voor bossen gelegen in het  Vlaam se Gewest  

• het  besluit  van de Vlaam se reger ing bet reffende de beheerplannen van 
bossen 

• het  besluit  van de Vlaam se reger ing bet reffende de subsidiëring van 
beheerders van openbare en pr ivé-bossen 

• het  besluit  van de Vlaam se reger ing bet reffende de erkenning en de 
subsidiër ing van bosgroepen en de wij ze waarop leden van het  Bosbeheer 
kunnen m eewerken in erkende bosgroepen 

�
3DUNHQ�HQ�JURHQ  
 
Een park wordt  in het  bosdecreet  gedefinieerd als zij nde een groene ruim te waar bij  de 
aanleg, de inr icht ing en het  beheer sociaalrecreat ieve en/ of esthet ische overwegingen 
overheersen en waar gelij kt ij dig verschillende andere funct ies kunnen worden vervuld, 
zoals recreat ieve, educat ieve, econom ische, cult uurhistorische, landschappelij ke,  
wetenschappelij ke, ecologische, organism ebescherm ende, en m ilieubescherm ende 
funct ies. Parken bestaan naast  open gedeelten waaronder waterpart ij en, grasvelden, 
bloem perken,  wandelwegen en andere infrast ructuren, ook uit  een afwisseling van 
bosgedeelten en/ of gedeelten begroeid m et  bom en, heesters en kruidacht ige gewassen. 
De parken die erkend worden door de Vlaam se regering vallen onder de bepalingen van 
het  Bosdecreet .  Ook parken die pr ivé-eigendom  zijn kunnen erkend of aangewezen 
worden m its voordraging door deze eigenaar en m its voldaan wordt  aan bepaalde crit eria 
die bepaald worden door de Vlaam se reger ing. Het  decreet  bepaalt  tevens dat  subsidies 
kunnen bekom en worden door pr ivé-eigenaars of openbare besturen voor de erkenning, 
de aankoop of het  inr ichten of her inr ichten van parken. 
 
Toen parken nog in hoofdzaak eigendom  waren van private eigenaars bestond er niet  
echt  een beheersvisie.  Met  het  m eer openbaar worden van parken is dit  verhaal niet  
m eer zo evident .  Er worden ook verwacht ingen gecreëerd vanuit  de bevolk ing. Parken 
zijn erg veelzijdig in alle opzichten en het  is dan ook noodzakelij k  om  elk park op een 
gepaste wij ze te beheren binnen een vooropgestelde beheersvisie. I n 1998 nam  AMI NAL 
Afdeling Bos&Groen het  init iat ief om  een dergelij ke ‘beheersvisie parken’ op te stellen 
wat  zich uit eindelij k vertaalde is de term  ‘harm onisch parkbeheer’ . Harm onisch 
parkbeheer betekent  dat  m en in het  beheer gaat  rekening houden m et  duurzaam heid, 
dynam iek, diversit eit , m ens, natuur en m ilieu. I ndien het  groen, behorende tot  het  



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

Natuurlij ke ent iteiten 137

openbaar dom ein, beheerd wordt  volgens de uitgangspunten en principes Harm onisch 
Parkbeheer spreekt  m en van Harm onisch Groenbeheer. 
�
Op het  v lak van het  st im uleren van een natuurvr iendelij ker groenbeheer is er  het  van 
belang48. Dit  besluit  is van toepassing op alle berm en gelegen langs wegen, water lopen 
en spoorwegen. zonder de ondergrondse plantedelen en hout ige gewassen te 
beschadigen.De gem eente staat  in voor het  beheer van de berm en langs de 
gem eentelij ke wegen en kan in deze dus haar rol spelen in het  nast reven van het  
natuurvriendelij ke beheer van deze berm en.  
 
Het  lokale bestuur kan m .b.t . de im plem entat ie van deze nieuwe principes en 
doelstellingen inzake Bos en Groen een zeer belangr ij ke rol vervullen. Als 
vergunningver lenende overheid en eerste aanspreek-  en inform at iepunt  kan zij  ervoor 
zorgen dat  deze nieuwe pr incipes ingang v inden bij  en kenbaar gem aakt  worden aan 
haar burgers. Dit  t evens door het  invullen van haar voorbeeldfunct ie. Verder kan zij  
eventueel gem eentespecifieke subsidie of andere reglem enter ingen uitvaardigen.  

�������EHVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
%RVVHQ  
 
De regio Mechelen is, zoals t rouwens het  grootste gedeelte van Vlaanderen, arm  aan 
bos. De bebossingsgraad in Mechelen (7.7% ) ligt  onder het  Vlaam se (11.% )  en 
provinciale (17.2)  gem iddelde49.  Op het  grondgebied van de stad zij n geen 
bosreservaten. Er zij n wel verschillende natuurreservaten/ parken m et  beperkte 
bosgedeelten (Bat telaer, Thiebroek, Tivoli, Vrij broekpark,…) . De stad is gelegen is het  
valleigebied van de Zenne en Dij le. Van nature uit  is het  een overwegend open 
valleigebied. Uitgebreide boscom plexen zijn dus niet  wenselij k. Wanneer rekening wordt  
gehouden m et  de bevolkingscij fers dan bestaat  er een sociale behoefte aan een groter 
bosareaal om  de druk op de laatste bosrestanten te verk leinen. De aandachtsgebieden 
voor bosuitbreiding op het  grondgebied van de stad dienen zich bij  voorkeur te situeren:  

• randstedelij k (stadsrandbossen);  
• aansluitend op bestaande boskernen;  
• in gebieden m et  een actuele gewestplanbestem m ing bosgebied of 

bosuitbreidingsgebied;  
• in de verbindingszone tussen bestaande boscom plexen. 

Bosuitbreiding dient  verm eden of beperkt  te worden in:  
• gebieden m et  een hoge actuele natuurwaarde;  
• valleigebieden m et  een ( toekom st ige)  funct ie op het  v lak van waterberging;  
• aaneengesloten gebieden binnen de agrar ische st ructuur. 

 
I n het  Vlaam s bosbeleid staat  bosuitbreiding hoog op de agenda. Hoewel bosuitbreiding 
een them a is dat  op gewestelij k niveau gerealiseerd dient  te worden, wil de Afdeling Bos 
& Groen voor de realisat ie ervan in het  arrondissem ent  Mechelen een overlegplat form  
opr ichten om  aan de gem eenten een gelegenheid te bieden om  op een act ieve wij ze 
bet rokken te worden bij  de realisat ie van de vooropgestelde taakstelling en rekening te 
houden m et  de lokale v isies. Hiertoe werd in 2003 een lokaal over legplat form  opger icht . 
De gem eenten en AMI NAL vonden in I GEMO een geschikte partner om  het  project  
‘bosuitbreiding’ te coördineren. Naast  de stad hebben ook 8 andere nabur ige gem eenten 
besloten om  deel t e nem en aan het  overlegplat form  (Bornem , Puurs, Sint -Am ands, 
Duffel,  Sint -Katelij ne-Waver, Bonheiden, Lier  en Put te) . 
De taakstelling voor de regio werd door de Afdeling Bos & Groen voor lopig vastgesteld 
op:  

                                           
48  Bermbesluit :  Besluit  van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 houdende maat regelen inzake natuurbehoud 
op de bermen beheerd door publiekrechtelij ke rechtspersonen 
49 AMI NAL-  Afdeling Bos| en Groen (2003)  
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• m inim aal 155 ha en m axim aal 245 ha bestem m ingswij ziging 
• m inim aal 320 ha en m axim aal 465 ha effect ieve bebossing 

 
De stad zal op haar grondgebied nagaan waar m ogelij k bosuitbreiding kan gerealiseerd 
worden. Volgende zoekgebieden worden m om enteel vooropgesteld:  

• Blaasveld/ Heffen:  10 ha bestem m ingswij ziging, 10 ha effect ieve bebossing 
• Bat tenbroek:  15 ha effect ieve bebossing 
• Stadsbos Kauwendael:  afzonderlij ke studie ( inr icht ingsstudie, zie verder)  
• Vrijbroek-Stuivenberg:  30 ha bestem m ingswij ziging, 30 ha effect ieve bebossing 
• Bufferzone Mechelen-Zuid (Technopolis)  

 
De stad Mechelen heeft  steeds veel belang gehecht  aan bosr ij ke zones in en rondom  rond 
de stad. Bossen hebben naast  hun ecologische funct ie ( leefgebied, luchtzuiveraar)  ook 
een belangr ij ke sociale en recreat ieve funct ie (wandelen, f ietsen). Als t egengewicht  voor 
de steeds toenem ende verstedelij k ing werd, in overleg m et  AMI NAL en de buurgem eente 
Sint -Katelij ne-Waver, gewerkt  aan de realisat ie van een stadsrandbos.  Het  bos zal zich 
uitst rekken in een voorlopig afgebakend gebied rond het  kasteel Kauwendaal, waar ook 
plaats voor open ruim te zal zij n en aandacht  voor de aansluit ing m et  de aangrenzende 
bebouwing. De lokalisat iestudie voor het  gebied is uitgevoerd. De bet rokken part ij en 
(Mechelen, Sint -Katelij ne-Waver, AMI NAL)  zijn akkoord over de perim eter en het  gebied 
waar het  standsrandbos m oet  kom en. Dit  gebied is ook opgenom en in het  ruim telij ke 
st ructuurplan van de stad Mechelen als groene bestem m ing.  Mechelen heeft  hiertoe 29 
ha aangeduid. I n het  voorjaar 2004 werd de opm aak van een inr icht ingsplan voor het  
gebied toegewezen.  
 
3DUNHQ  
 
Verspreid over het  grondgebied Mechelen liggen t ientallen parkgebieden m et  als grootste 
het  Provinciaal dom ein Vrijbroekpark. De andere gebieden zij n bijna allem aal private 
kasteelparken. Deze pr ivate kasteelparken zij n bescherm d als stadsgezicht . 
De stad is eigenaar van Tivoli, Kruidtuin en Papenhof. 

• Kruidtuin:  is van oudsher een park waardoor er  zeer waardevolle oude 
bom en in staan.  

• Papenhof:  is een buurtpark in renovat ie m et  een aantal belangrij ke oude 
bom en.  

• Tivoli:   is een oud kasteelpark m et  talr ij ke oude bom en, een bosgedeelte, 
boom gaarden, uitgebreide speelfaciliteit en en een k inderboerderij .    

 
Voor de stad is het  belangr ij k in de toekom st  de natuurwaarden in de eigen 
parkdom einen verder t e versterken en beheersm aat regelen uit  t e werken conform  de 
principes van een harm onisch park-  en groenbeheer. Hierbij  verdient  ook de relat ie van 
het  park m et  de om geving in rekening te worden gebracht  (bereikbaarheid, park ings, 
bladafval,…) . 
 
Personeelsleden van de stad hebben de afgelopen jaren deel genom en aan studiedagen 
inzake harm onisch parkbeheer en het  openstellen van parken. Het  diensthoofd van de 
dienst  natuur-  en groenontwikkeling is erkend lesgever inzake harm onisch parkbeheer.  
 
%HUPEHKHHU��
�
Sinds 2002 beschikt  de stad over een goedgekeurd berm beheersplan voor het  volledige 
grondgebied. Dit  berm beheer beoogt  het  natuurvr iendelij k  berm beheer te st im uleren v ia 
een aangepast  m aaibeheer m et  daartoe geschikt  m ater iaal en m et  het  verbod op het  
gebruik van biociden. Sinds 2004 wordt  gem aaid conform  de m aairoutes van het  
beheersplan. 
�
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I n het  bij zonder in het  stedelij k gebied is het  realiseren van groene verbindingen 
onlosm akelij k verbonden m et  aspecten van openbare groenvoorziening. Een 
vooruitst revend groenbeheer is hierbij  een absolute noodzaak, het  beheer van openbaar 
groen langs deze groene verbindingen zal dan ook een aantal basisvereisten m oeten 
voldoen. De pr incipes van ‘harm onisch groenbeheer’,  zoals opgesteld door de Afdeling 
Bos & Groen dient  hierbij  als leidraad te fungeren. Als algem een pr incipe wordt  door de 
stad ook vooropgesteld dat  groen niet  alleen een opvulling is van de rest ruim te m aar als 
st ructuurbepalend elem ent  m oet  worden uitgewerkt .  
 
Binnen de stad is de afgelopen jaren de nood vastgesteld om  de kwaliteiten van het  
gebied scherp te stellen en te bepalen hoe die kunnen worden bewaard, waaronder het  
aspect  groenvoorziening. Hiertoe zij n er  verschillende wij kontwikkelingsplannen en 
landschapsplannen opgesteld (zie ook het  hoofdstuk gebiedsger icht  beleid) . 
I n 2003 is de stad gestart  m et  de opm aak van een beeldkwaliteitsplan voor de 
binnenstad en de stat ionsbuurt .   Het  plan beschr ij ft  de gewenste ruim telij ke st ructuur 
m et  volum es, oppervlaktes, program m a’s. Het  beeldkwalit eitplan geeft  een v isie op 
gebruik van st raatm eubilair,  verhardingsm ater ialen, wegprofiel, groenaanplant ingen 
(bom en ed.) , kunst , ver licht ing, reclam e,.. .  Bij  de opm aak van het  beeldkwalit eitsplan 
zijn groenvoorzieningen in de stad een belangr ij k aandachtspunt  (belevingswaarde 
binnenstad) . Er is ook aandacht  voor de verdere ontwikkeling van de “groene v ingers”.  
Dit  zij n gebieden van de natuur lij ke st ructuur die doordr ingen tot  in het  stedelij ke 
gebied.   
 
De stad st im uleert  groenvoorzieningen in de binnenstad. Hierm ee wil het  stadsbestuur 
een binnenstad nast reven waar leefbaarheid en stedelij kheid hand in hand gaan. 
Bovendien wordt  de natuur een handje geholpen ( insecten, vogels,…).  Voor m ensen is 
m eer groen in het  st raatbeeld aangenam er om  te wonen. Hiertoe werden verschillende 
init iat ieven genom en (st raat tegeltuint jes, plaatsen van bloem entorens, hangende korven 
en bloem bakken, bloem bakkenact ie. Via het  peter/ m eterschap of st raatverantwoordelij ke 
werden de eerste stappen gezet  om  de bevolk ing act ief t e bet rekken. Door de aanleg van 
het  Dij lepad wordt  ook voorzien in de restaurat ie van de kaaim uren van de Binnen-Dij le.  
Dit  geeft  de gelegenheid om  ook aandacht  t e hebben voor de aanwezige plantengroei.   
�
Daken van gebouwen worden zelden gebruikt  door de m ens, doch dit  kunnen ideale 
plaatsen zij n om  wat  m eer groen aan te brengen in een stedelij ke om geving. 
Daarenboven is het  grote voordeel van een groendak dat  er m inder regenwater 
afgevoerd m oet  worden om dat  de begroeiing het  water langer vasthoudt , opneem t  en 
verdam pt . Om  het  aanleggen van groendaken te prom oten heeft  de stad sinds 2003 een 
subsidiereglem ent  in voege. De stad neem t  ook haar voorbeeldfunct ie op door zelf in 
stedelij ke proj ecten de aanleg van groendaken te onderzoeken (o.a. Huis van de 
Mechelaar) .  
 
%XIIHU]RQHV  
 
Bufferzones worden aangelegd in het  kader van een goede ruim telij ke planning om  te 
verm ijden dat  gebieden m et  verschillende bestem m ingen in elkaar gaan groeien. De 
om vang van deze zones is afhankelij k  van de bestem m ingsgebieden. Ze zorgen voor een 
ruim telij ke scheiding waardoor ook de hinderproblem at iek op een prevent ieve wij ze kan 
worden aangepakt .  Buffer funct ies kunnen echter ook een belangr ij ke ecologische funct ie 
vervullen indien deze op een ecologische m anier  worden inger icht  (o.a. aanplanten m et  
inheem se bom en en st ruiken) . Op het  grondgebied van de stad zij n bufferzones vooral 
belangr ij k rondom  de bestaande indust r iezones (Mechelen-  Noord en Mechelen-Zuid) .  De 
wetgeving voorziet  in specifieke gevallen m inim ale afm et ingen van bufferzones. Vanuit  
ecologisch standpunt  is het  belangr ij k deze zones op een ecologische m anier in t e r ichten 
en in te schakelen in het  groene netwerk. 
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Knelpunten:  

• principes van harm onisch park-  en groenbeheer en duurzaam  bosbeheer zijn 
com plex en niet  door alle actoren gekend 

• het  ontbreken van beheersplannen voor de stedelij ke parkgebieden 
• het  systeem  van peter/ m eterschappen en st raatverantwoordelij ken werkt  niet  

goed 
• het  groen in de verstedelij kte om geving wordt  som s nog te veel bekeken als 

invulling van rest ruim te 
 
Opportuniteit en:  

• deskundigheid inzake harm onisch park-  en groenbeheer 
• berm beheersplan 
• subsidieregeling inzake de aanleg van groendaken 
• init iat ieven gericht  op het  prom oten van groen in de stad 
• realisat ie van een stadsrandbos 
• intergem eentelij ke sam enwerking inzake bosuitbreiding 
• opm aak van her beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad en stat ionsbuurt  
• aandacht  voor groen in de stad (wij kger ichte aanpak)  
• restaurat ie kaaim uren Binnen-Dij le 
• bufferzones als onderdeel van groen in de verstedelij kte om geving 

�������GRHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV��
 
Doelstelling:  versterken en vernatuur lij ken van de boskernen op het  grondgebied van de 
stad  

 
Act ie N_45:  verder part iciperen aan het  bosuitbreidingsproject  en m edewerking 
verlenen aan het  uitwerken van het  concept  en de im plem entat ie van 
bosuitbreidingen op het  grondgebied. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  ruim telij ke planning, AMI NAL Bos&Groen, I GEMO 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_46:  realisat ie van het  stadsrandbos Kauwendael. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  ruim telij ke planning, AMI NAL Bos&Groen 
Tim ing:  2009 
 
Act ie N_47:  verder werk m aken van het  vernatuur lij ken van populierenbossen op 
terreinen eigendom  van de stad. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, AMI NAL Bos&Groen 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie N_48:  het  OCMW verzoeken om  bij  nieuwe aanplant  van populierenbossen te 
voorzien in m antelzones.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen: OCMW Mechelen, AMI NAL Bos&Groen 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  beheren van de stedelij ke parken en openbaar groen volgens de r icht lij nen 
van het  harm onisch park-  en groenbeheer  
�

Act ie N_49:  opm aak van beheersplannen voor de stedelij ke parkdom einen (Tivoli,  
Papenhof, Kruidtuin) . 
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I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Bet rokkenen:  Dienst  m ilieu-educat ie, m ilieudienst  
Tim ing:  2009 
 
Act ie N_50:  evalueren van het  ecologisch berm beheer aan de hand van de 
aangeduide proefv lakken 
I nit iat iefnem er:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  2009 
 
Act ie N_51:  het  provinciebestuur verzoeken om  de m obilit eitsproblem at iek rond het  
Vrij broekpark te onderzoeken en hiertoe bij kom ende aankopen te voorzien. 
I nit iat iefnem er:  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  2006 
 

Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak m et  bet rekking tot  bos, parken en 
openbaar groen 
 

Act ie N_52:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie inzake wetgevende 
en technische aspecten rond het  beheer van bossen, parken en openbaar groen.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

�
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak m et  bet rekking tot  bos, parken en 
openbaar groen 
 

Act ie N_53:  inform eren van de pr ivate parkeigenaars inzake de regelgeving rond 
harm onisch park-  en groenbeheer en duurzaam  bosbeheer. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Tim ing:  2008 
 
Act ie N_54:  inform eren van pr ivate boseigenaars inzake bestaande 
(subsidie) regelgeving voor een duurzaam  bosbeheer. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
Tim ing:  2008 
 
Act ie N_55:  I nform eren van de bevolk ing over de voorbeeldfunct ie die de stad 
opneem t  inzake harm onisch park-  en groenbeheer en duurzaam  bosbeheer 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, inform at iedienst ,   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  uitbouwen van een netwerk van groenelem enten in de verstedelij k te 
om geving 
�

Act ie N_56:  bij  de restaurat ie van de kaaim uren van de Binnen-Dij le aandacht  
hebben voor de aanwezige plantengroei (ecologische restaurat ie) . 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, Natuurpunt  vzw.   
Tim ing:  2009 
 
Act ie N_57:   bij  het  opleggen van bufferzones aandacht  hebben voor de ecologische 
funct ie ervan. 
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I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie N_58:  verder zet ten van de gem eentelij ke subsidieregeling inzake groendaken 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie N_59:  onderzoeken welke m aat regelen kunnen worden get roffen om  de 
bet rokkenheid van de bevolk ing bij  het  onderhoud en het  beheer van het  openbaar 
dom ein (o.a. inzake groen)  te verhogen (peter / m eterschappen, 
st raatverantwoordelij ken) 
I nit iat iefnem er:  dienst  onderhoud wegen 
Bet rokkenen:  afdeling Wijk-  en Dorpszaken, dienst  natuur-  en groenontwikkeling  
Tim ing:  2008 
 
Act ie N_60:  bij  de planning van de inr icht ing van openbaar dom ein 
(wij kontwikkelingsplannen, beeldkwalit eitsplan,…) het  stedelij k groen beschouwen 
als stuctuurbepalend elem ent  in plaats van opvulling van de rest ruim te 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
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Het  hoofdstuk hinder bespreek de verschillende m ilieuhinderaspecten waarm ee het  lokale 
bestuur wordt  geconfronteerd. Volgende deelaspecten kom en hierbij  aanbod:  geluid, 
geur, licht , bodem , afvalhinder en luchtveront reiniging. 
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een geïntegreerd hinderbeleid waarbij  pr ior it eit  
wordt  gegeven aan het  voorkom en van hinder en de bestaande hinder wordt  
teruggedrongen 

�����$OJHPHHQ�
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Milieuhinder (geluids- ,  t r illings-,  geur- , stof- ,  rook-  en lichthinder)  is een beleving m et  
zowel een object ief als een subject ief karakter .  Object ieve factoren zij n de fysische 
eigenschappen, de frequent ie van opt reden, de duur en var iabiliteit  in de t ij d. De 
subject ieve elem enten hebben te m aken m et  leeft ij d,  bet rokkenheid bij  de bron, het  
m om ent  van de dag, enz. Hinder kan de levenskwalit eit  enorm  negat ief beïnvloeden, 
zowel geestelij k  als licham elij k. I n som m ige gevallen brengt  het  ook m ater iële schade 
m et  zich m ee. 
Door de histor isch gegroeide ruim telij ke ordening in Vlaanderen is er m om enteel geen 
volledige scheiding m ogelij k  tussen potent iële hinderbronnen en hindergevoelige zones 
zoals woon- , recreat ie-  of natuurgebieden.  De voorbeelden zij n legio:  de grote dichtheid 
aan verkeerswegen, lintbebouwing, zonevreem de bedr ij ven en woningen, woongebieden 
nabij  indust r iële zones, nieuwbouwwij ken langs snelwegen. 
Uit  een enquête die het  Vlaam s Gewest  begin 2001 liet  uit voeren 
( leefom gevingsonderzoek bij  3200 Vlam ingen, SLO-0) blij kt  dat  30%  van de 
respondenten ten m inste tam elij k  gehinderd waren door geluid, 19%  door geur en 5%  
door licht . De belangrij kste geluidshinderbronnen waren:   st raatverkeer, luchtverkeer, 
huisdieren van buren, het  laden en lossen van vrachtwagens, doe-het -zelf act ivit eiten 
van buren, bouw- en sloopact iv iteit en, t reinverkeer en bedrij ven. Als belangr ij kste 
geurhinderbronnen kwam en st raatverkeer, verbranden van afval door buren, uitspreiden 
van dier lij ke m est  en huisdieren van buren, naar voor. De belangr ij kste lichthinderbron 
was de ver licht ing van gem eente-  en gewestwegen. Begin 2004 werd voor een tweede 
m aal een leefom gevingsonderzoek uitgevoerd (SLO-1). I n vergelij k ing m et  vor ige 
onderzoek is het  aantal gehinderden door geluid of licht  stabiel gebleven of zelfs licht  
gedaald wanneer de tam elij k  gehinderden m ee in rekening worden gebracht . Het  aantal 
gehinderden door geur is gedaald van 7%  naar 5,5%  voor de ernst ig en ext reem  
gehinderden. De tam elij k gehinderden zijn gedaald van 11,7%  naar 10,2% 50.  
 
Kenm erkend voor m ilieuhinder of –verstoring is het  overwegend lokale karakter ervan. 
Het  lokale bestuur heeft  dan ook een belangr ij ke rol bij  het  voorkom en en best r ij den van 
lokale hinderproblem en. Hiertoe kan een m ix aan jur idische,  sociale en econom ische 
inst rum enten worden ingezet . Enkele voorbeelden51 

• regist reren en opvolgen van k lachten 
• inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen 
• opm aak van reglem enten  
• uitwerken van een beleidskader 
• organiseren van toezicht  en handhaving52  
• inventar isat ie van de hinderbronnen 
• opt reden als conflictbem iddelaar bij  lokale hinderproblem en 

                                           
50 bron:  website ‘www.vlaanderen.de/ lucht ’ 
51 bron:  samenwerkingsovereenkomst  2002-2004 “m ilieu als opstap naar duurzame ontwikkeling”  
52 hiervoor  wordt  verwezen naar het  hoofdstuk I nstrumentar ium – 2.6.toezicht  en handhaving  
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Ter ondersteuning van het  hinderbeleid heeft  het  Vlaam s Gewest  in de loop van 2000 en 
2001 twee inst rum enten ontwikkeld:  

• het  m ilieuklachtenregist rat ie-  en opvolgingssysteem  m aakt  het  m ogelij k voor 
overheidsdiensten om  m ilieuklachten v ia het  internet  in een cent rale databank in 
te geven. Hierdoor kunnen probleem situat ies snel worden gesignaleerd en kan de 
overheid snel reageren. MKROS m aakt  het  ook m ogelij k om  m ilieuklachten op 
gewestelij k niveau te verzam elen, te verwerken en te rapporteren. Het  systeem  
draait  op proef in een aantal pilootgem eenten. 

• het  schr iftelij k leefom gevingsonderzoek (SLO) is een gewestelij k 
beleidsinst rum ent  waarbij  op regelm at ige basis een representat ief staal van de 
Vlaam se burgers door m iddel van een schr iftelij ke enquête worden bevraagd over 
het  hindergevoel inzake geluid, geur en licht . Een eerste referent ie-enquête  
(SLO-O)  had plaats in 2000 bij  3200 personen. 

 
De sam enwerkingsovereenkom st  “m ilieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling” 2002-
2004, stelt  volgende voorwaarden op niveau 1:  

• regist reren en opvolgen van k lachten over m ilieuhinder v ia MKROS, 
• voeren van sensibiliseringscam pagnes inzake geluid- ,  geur-  en lichthinder, 
• instellen polit iereglem ent  rond de beperkte toelat ing van verbranding in openlucht  

van plantaardige afvalstoffen op basis van het  m odelreglem ent  van het  Vlaam s 
Gewest , 

• uitwerken van een gem eentelij k  beleidskader inzake geluidhinder, 
• de gem eente kan vaststellingen laten verr ichten, overeenkom st ig de r icht lij nen 

m et  bet rekking tot  de behandeling van een schadegeval die OVAM ter beschikking 
stelt , bij  sit uat ies waarop de niet -k lassieke regelingen voor de vaststellingen m et  
bet rekking tot  bodem veront reiniging van toepassing zij n. Als er verdere 
m aat regelen m oeten genom en worden m et  bet rekking tot  een schadegeval dient  
de gem eente het  schadegeval onm iddellij k  aan OVAM te m elden op een 
gestandaardiseerde wij ze. 

• de gem eente dient  de geluidsoverlast ,  de geurhinder en de licht vervuiling die in 
eigen beheer kunnen worden teruggedrongen aan te pakken. 

Voor niveau 2 stelt  de sam enwerkingsovereenkom st  volgende bij kom ende 
voorwaarden:  
• instellen van een gem eentelij k reglem ent  waar in alle relevante hinderaspecten 

om trent  geluid, geur en licht  worden vervat  (op basis van een m odelreglem ent  die 
het  Vlaam s Gewest  ter beschikking stelt )  

• de gem eente dient  verscherpt  t oezicht  t e houden op de Vlarem -regelgeving en de 
eigen polit iereglem enten en stelt  hiertoe een inspect ieprogram m a op;  

• de gem eente inventar iseert  de hinderbronnen en knelpunten en stelt  een 
act ieplan op ter verbetering van de sit uat ie;  

• de gem eente t reedt  op als conflictbem iddelaar bij  lokale hinderproblem en en stelt  
bem iddelingsdossiers sam en. 

 
I n het  kader van de hinderproblem at iek is het  belangrij k het  hinderbeleid te integreren in 
de ruim telij ke ordening.  Via een goede ruim telij ke uitvoer ingsplannen kan verm eden 
worden dat  nieuwe hindersituat ies ontstaan.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
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De m ogelij kheid wordt  geboden aan de bevolk ing om  hun m ilieuklachten te m elden. Via 
een cent raal m eldpunt  (de Mechelfoon)  kunnen klachten worden doorgegeven. Op de 
website van de gem eente kunnen k lachten online v ia het  elekt ronisch loket  worden 
doorgegeven. Milieuklachten kunnen ook rechtst reeks ( telefonisch, schr ift elij k , loket )  
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worden doorgegeven aan de bet rokken diensten (m ilieudienst , polit ie)  of de stedelij ke 
om budsm an. De klachtenregist rat ie van de m ilieudienst  gebeurt  v ia een eigen interne 
databank. Vanaf het  ogenblik  dat  het  gewestelij ke MKROS operat ioneel is zal hier worden 
op aangesloten. De k lachten geregist reerd bij  de polit ie v ia de radiokam er worden 
opgenom en in de I SLP-databank. Klachten worden ook rechtsreeks van het  parket  
overgem aakt  aan de polit ie (kantschr iften)  of rechtst reeks aan de interne diensten.   
Bij  iedere oproep wordt  door de polit ie een intervent ieploeg ter  plaatse gestuurd en dit  
volgens het  pr ioriteitsbeginsel dringende en niet  dr ingende opdrachten.   
 
Zowel de m ilieudienst  als de polit ie spelen vooral een bem iddelende rol bij  de 
behandeling van k lachten. De stad opteert  om  ervoor om  in eerste instant ie een 
oplossing te zoeken door overleg en bem iddeling. Het  loont  niet  steeds om  onm iddellij k  
PV op te stellen. Enkel bij  het  herhaaldelij k  negeren van onderr icht ingen wordt  proces-
verbaal opgesteld. Het  aantal m ilieu pv’s opgesteld door de m ilieudienst  is zeer beperkt . 
Jaarlij ks schr ij ft  de polit ie een 30 tal m ilieu pv ’s uit  wat  in verhouding tot  het  aantal 
klachten zeer beperkt  is. 
 
Het  k lachtenregister van de m ilieudienst  werd in 2002 geactualiseerd waardoor het  
m akkelij ker  is om  de aard van de k lacht  te achterhalen. Jaar lij ks worden bij  de 
m ilieudienst  een 100tal klachten geregist reerd. Een derde van de k lachten heeft  
bet rekking tot  afval ( illegale opslag, sluikstorten, sluikverbranden,  …). Er zijn duidelij k 
m eer klachten inzake geluid en geur dan licht .  Een j aarlij kse analyse van het  
klachtenregister ontbreekt .  
 
Eind 2003 heeft  de polit ie het  init iat ief genom en om  hun k lachtendatabank te screenen 
op k lachtenm eldingen inzake m ilieu (per iode 2001-  3kw 2003) .  I n deze per iode werden 
er ongeveer een 1700tal m ilieuklachten geregist reerd.  

Tabel 10:  t op 5 van de meldingen van m ilieuklachten bij  de polit ie (periode 2001 t .e.m . 3de kwar taal 2003)   �u���n��������������� ���9��� �������.��� �
Nacht lawaai – m uziek 1894 37.2 
Nacht lawaai – personen 1021 20.6 
Geluidshinder muziek 410 8.3 
Verbranden afval – vuur maken 317 6.4 
Sluikstorten afvalstoffen 228 4.6 

 
De top v ij f weergeven in tabel 10 is verantwoordelij k  voor dr ievierde van het  totaal 
aantal m ilieuklachten. Het  m erendeel van de k lachten houden verband m et  geluid en 
situeren zich vooral in de grotere en m eer bevolkte wij ken. De randgem eenten 
daarentegen kr ij gen m eer intervent ies inzake afvalverbranding en sluikstorten.    
 
,QYHQWDULVDWLH�YDQ�GH�ORNDOH�KLQGHUSUREOHPDWLHN  
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 is de stad in 2003 gestart  
m et  een inventar isat ie van de hinderbronnen inzake geluid, geur en licht  op zijn 
grondgebied. De k lachten geregist reerd door de m ilieudienst  werden uitgezet  op een 
analoge kaart  (hinderkaart ) . Hieruit  blij kt  dat  het  m erendeel van de k lachten afkom st ig 
zijn vanuit  het  cent rum . Op basis van de huidige gegevens kunnen nog geen pat ronen 
worden onderscheiden. Deze hinderkaart  m oet  op term ijn de basis vorm en voor een 
ger ichte aanpak van de hinderproblem at iek. De m ethodiek voor het  opstellen van de 
kaart  dient  echter  te worden verbeterd om  het  actualiseren en analyseren ervan in de 
toekom st  zo efficiënt  m ogelij k t e laten ver lopen (GI S onderbouwing) . 
 
Mom enteel bestaat  het  verm oeden dat  verschillende stedelij ke gebouwen of act iv it eiten 
niet  alt ij d beschikken over de nodige vergunningen en keuringen. De hinderproblem at iek 
afkom st ig van stedelij ke gebouwen of act iv iteiten is nog niet  in kaart  gebracht    
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Bufferzones zorgen voor een ruim telij ke scheiding waardoor ook de hinderproblem at iek 
op een prevent ieve wij ze kan worden aangepakt . I ngevolge het  ruim tebeslag van deze 
bufferzones en de afweging m et  econom ische belangen ervan worden deze zones niet  
alt ij d gerespecteerd. 
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Knelpunten:  

• klachtendatabanken polit ie en m ilieudienst  zij n niet  op elkaar afgestem d. 
• ontbreken van per iodieke analyses van de k lachtenregisters 
• hinderkaart  is niet  onderbouwd m et  GI S 
• geen zicht  op de hinderproblem at iek van de stedelij ke gebouwen of act iviteiten 
 

Opportuniteit en 
• bestaande k lachtenregisters 
• aanzet  t ot  ‘hinderkaart ’  
• uitvoeren van een onderzoek bij  gegronde klachten 
• verschillende kanalen voor de bevolking tot  het  m elden van k lachten  
• m ilieuklachtenregist rat ie-  en opvolgingssysteem  (MKROS) van het  Vlaam se 

Gewest  
• bufferzones als m aat regel om  hinder te beperken 
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Doelstelling:  het  voeren van een geïntegreerd hinderbeleid  
 

Act ie H_1:  bij  de opm aak van ruim telij ke uitvoeringsplannen m aat regelen uitwerken 
inzake het  voorkom en van hindersituat ies (aanvullende studies, opleggen 
randvoorwaarden)  
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  m ilieudienst   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_2:  bij  het  toekennen van bouw-  en m ilieuvergunningen m aat regelen t reffen 
inzake het  voorkom en van hindersituat ie (geluid, geur, licht , bodem , lucht ) .  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst , bouwdienst  
Bet rokkenen:  dienst  ruim telij ke planning  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake de algem ene hinderproblem at iek 
 

Act ie H_3:  opm aak van een inventar is van stedelij ke gebouwen en bijhorende 
act ivit eiten die niet  beschikken over de noodzakelij ke vergunningen en keur ingen. 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  bouwdienst , dienst  pat r im onium , uitvoeringsdiensten, 
prevent ieadviseur  
Tim ing:  2007 
   
Act ie H_4:  opm aak van een plan van aanpak voor het  regular iseren van de 
vergunningen en keur ingen van de stedelij ke inricht ingen of act iv it eiten die als 
prioritair worden aangeduid. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, bouwdienst   
Tim ing:  2009 
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Act ie H_5:  de diensten ondersteunen m et  advies en inform at ie over de 
adm inist rat ieve verplicht ingen inzake m ilieuvergunningen en m ilieukeuringen.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  bouwdienst , dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_6:  de diensten ondersteunen m et  t echnisch advies inzake m ilieuhinder.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  bouwdienst , dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  planper iode 
 
Act ie H_7:  opm aak van inventar is van stedelij ke gebouwen en terreinen die 
geluidshinder, geurhinder, lichthinder, luchtveront reiniging of bodem veront reiniging 
kunnen veroorzaken. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, dienst  pat rim onium , uitvoeringsdiensten  
Tim ing:  2007. 
 
Act ie H_8:  opm aak van een plan van aanpak voor de saner ing van de 
hinderproblem en die als pr ior itair worden aangeduid. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, bouwdienst   
Tim ing:  2009 
 
Act ie H_9:  per iodieke evaluat ie van de geregist reerde m ilieuklachten op het  
grondgebied van de stad 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  om budsm an  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_10:  verder uitwerken van een stedelij ke hinderkaart  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Gis-cel  
Tim ing:  2009 
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Uit  het  leefom gevingsonderzoek van het  Vlaam se Gewest  (2001)  blij kt  dat  geluid als 
belangr ij k hinderprobleem  ervaren wordt . Tussen de 15 à 20 procent  van de Vlaam se 
bevolk ing wordt  potent ieel ernst ig gehinderd door een of m eer geluidsbronnen53. 
Wegverkeer heeft  hier in het  grootste aandeel,  gevolgd door luchtverkeer en burengeluid. 
Ook econom ische act iv iteiten en luidrucht ige recreat ie kunnen veel geluid produceren. 
Het  feit  dat  een grote groep m ensen op een relat ief k leine oppervlakte sam enwoont , 
zorgt  op zich al voor een belangr ij ke hinder door burengeluid. Over de im pact  van geluid 
op de fauna zij n de gegevens nog beperkt . Wat  bet reft  vogelsoorten die gevoelig zijn 
voor geluid is 37%  van de geschikte ecotoopoppervlakte verstoord door het  geluid van 
gewestwegen. Studies tonen aan dat  er  vogelsoorten m et  uitsterven m et  bedreigd zij n 
daar zij  geen fluit tonen m eer kunnen doorgeven wat  noodzakelij k is voor hun over leving. 
Lawaai heeft  eveneens een econom ische im pact :  verlagen waarde van het  
woningpat r im onium , m edische zorg en product iever lies bij  blootgestelde personen, 
uitgaven voor lawaaibest r ij dingsm iddelen en prevent ieve m aat regelen ( isolat ie, 
scherm en,…). 

                                           
53 MIRA T-2003:  m ilieu-  en natuurraport  Vlaanderen 
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Een goed beleid inzake ruim telij ke ordening en m obilit eit  is bepalend om  de geluidshinder 
aan te pakken. De grote dichtheid aan verkeerswegen, lintbebouwing, zonevreem de 
bedr ij ven en woningen, woongebieden nabij  indust r iële sit es, enz. zij n voorbeelden die 
de noodzaak van de wederzijdse afstem m ing van het  beleid aantonen. 
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I n 2000 werd de nieuwe Europese r icht lij n in verband m et  de geluidsem issie van 
buitenshuis gebruikt  m ater ieel uitgevaardigd. Deze r icht lij n vervangt  de 
em issier icht lij nen voor bouwm achines. De federale overheid zal ze binnen het  kader van 
de wetgeving op de productnorm en om zet ten. Een voorstel van de Com m issie 
bet reffende banden voor m otorvoertuigen heeft  tot  doel het  rolgeluid aan de bron te 
beperken. Mom enteel bestaat  er  wetgeving inzake technische eisen die gesteld worden 
aan brom fietsen, m otorfietsen en hun aanhangwagens, grasm achines, 
m otorcom pressoren, aggregaten voor laswerk, torenkranen, energieaggregaten, m et  de 
hand bediende betonbrekers en t r ilham ers, eisen voor subsonische en ult ralichte 
vliegtuigen, enz.  
 
De Wereldgezondheidsorganisat ie (WHO) heeft  r icht lij nen uitgevaardigd voor 
om gevingslawaai: de geluidsim m issieniveaus zij n afhankelij k van de plaats waar de 
ontvanger zich bevindt  en van het  gezondheidseffect  dat  wordt  beoordeeld. Vooral de 
waarde voor het  aanbevolen m axim um  van het  geluidsniveau dat  ’s nachts van 
toepassing is voor de slaapkam er (Lam ax =  45 dB(A) )  wordt  regelm at ig gehanteerd in 
verband m et  de luchthavenproblem at iek.  
 
I n uitvoering van de wet  ter best r ij ding van geluidshinder van 18 j uli 1973 wordt  
lawaaihinder van indust r ie en van som m ige recreat ieve act iv iteiten ( feestzalen en lokalen 
m et  een dansgelegenheid;  schouwspelzalen;  geautom at iseerde kegelbanen;  r ij scholen;  
lunaparken;  m odelv liegtuigen;  schietstanden;  wedst r ij den, t est -  en oefenr it ten m et  
m otorvoertuigen of m otorvaartuigen)  best reden aan de hand van de bepalingen in 
Vlarem  I I . De m ilieukwaliteitsnorm en voor geluid in open lucht  en binnenshuis variëren 
naargelang het  t ij dst ip van de dag en naargelang de bestem m ing van het  gebied op de 
gewestplannen en de situer ing ervan ten opzichte van andere gebieden. 
 
Vlarem  I I  bevat  ook bepalingen die bet rekking hebben op niet - ingedeelde 
m uziekact iv iteiten en die aan het  college van burgem eester en schepenen een zekere 
bevoegdheid geven in zake het  toelaten van m uziekact iv iteit en in open lucht  en/ of in 
publiek toegankelij ke inricht ingen. 
 
Het  K.B. van 24 februar i 1977 legt  enerzijds een m axim um  vast  voor elekt ronisch 
versterkte m uziek voortgebracht  in openbare inricht ingen, dit  m axim um  bedraagt  90 dB. 
Anderzij ds legt  dit  K.B. geluidsim m issienorm en voor elekt ronisch versterkte m uziek op, 
die van toepassing zijn in de buurt  van om  het  even welke inr icht ing (private en 
openbare) waar elekt ronisch versterkte m uziek geproduceerd wordt . De bepalingen van 
dit  K.B. zij n niet  van toepassing op de v ia het  Vlarem  I  ingedeelde feestzalen en 
dansgelegenheden. 
 
Het  algem een reglem ent  op de arbeidsbescherm ing ARAB stelt  o.a. vast  wanneer 
werknem ers dienen voorzien te worden van gehoorbescherm ers. 
 
Ook bij  ruim telij ke ordening worden voorwaarden opgelegd inzake de vrij e st roken langs 
autosnelwegen.  Ook kunnen v ia bouwverordeningen die een stedenbouwkundig elem ent  
als voorwerp hebben, m aat regelen genom en worden om  eventuele geluidshinder t e 
beperken. 
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Verder worden er voor specifiek aangeduide gebieden (bosreservaat ,  bescherm d 
landschap, VEN,…) m aat regelen vooropgesteld die geluidshinder m oeten voorkom en 
( radio’s, luidsprekers, rustverstor ing algem een,…) . 
 
I n het  st rafwetboek vinden we één bepaling (ar t . 561,1°)  die rechtst reeks bet rekking 
heeft  op lawaai, nl. “worden gest raft :  zij  die zich schuldig m aken aan nachtgerucht ,  
waardoor de rust  van de inwoners kan worden gestoord”. Door de rechtspraak werd hier 
nog een verdere beperking aangebracht :  de storende geluiden die slechts het  gevolg zij n 
van de norm ale uit oefening van een beroep zij n niet  st rafbaar. Deze beperking vervalt  
evenwel wanneer het  beroep of de bezigheid uitgeoefend wordt  in abnorm ale en 
ongewone voorwaarden en de noodwendigheden te buit en gaat , of wanneer het  een 
bezigheid bet reft  die even goed overdag kan uit gevoerd worden. Verder worden ook 
gest raft  “zij  die het  verbod overt reden om  op bepaalde plaatsen vuurwapens af te 
schieten of enig vuurwerk af te steken” (art .  553) . 
 
Daarnaast  m aken veel bronnen van geluidshinder nog niet  het  voorwerp uit  van een 
federale of Vlaam se wetgeving en beschikt  de gem eente hier  dus toch over een 
bij kom ende en niet  onbelangr ij ke bevoegdheid. Dergelij ke bronnen zijn o.a. huisdieren, 
wedst r ij den m et  m otorvoertuigen op de openbare weg, bepaalde m otor aangedreven 
tuinwerktuigen, enz. Volgens art ikel 135 van de Nieuwe Gem eentewet  heeft  de 
burgem eester de bevoegdheid om  m aat regelen te nem en teneinde de verstor ing van de 
openbare rust  tegen te gaan. 
Dergelij ke regelingen kunnen opgenom en worden in het  polit iereglem ent  van de 
gem eente. 
 
Zoals eerder aangehaald blij ft  het  alt ij d m ogelij k vergoeding te eisen voor schade 
ingevolge geluidshinder op basis van de ‘foutaansprakelij kheid’ en ‘de leer van de 
burenhinder’, opgenom en in het  Burger lij k  Wetboek. 
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  “m ilieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling 2002-2004” dient  het  lokale bestuur m aat regelen te nem en om  
geluidshinder t e beperken. 
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Uit  de k lachtenregisters van m ilieudienst  en polit ie blij kt  dat  geluidshinder de 
belangr ij kste m ilieuklacht  is en m eestal verband houdt  m et  lokale problem en.  Vandaar 
dat  de stad goed geplaatst  is om  deze vorm  van hinder t erug te dr ingen en te 
voorkom en. Sam enwerking tussen polit iedienst  en m ilieudienst  is belangrij k  bij  de 
handhaving inzake geluidshinder. 
 
De 4 toezichthoudende am btenaren op de m ilieudienst  staan in voor (beperkte)  
geluidsm et ingen in het  kader van het  Vlarem . De polit ie staat  in voor geluidsm et ingen in 
het  kader van het  KB van 24-02-1977 houdende vaststelling van geluidsnorm en voor 
m uziek in openbare en private inr icht ingen. Voor uit gebreidere geluidsstudies 
(m eetcam pagnes) wordt  beroep gedaan op externe deskundigen (o.a PI H) .  
 
Meestal worden geluidsm et ingen uitgevoerd op basis van k lachten. I n het  kader van 
m ilieuvergunningsaanvragen worden, indien relevant , aanvullende akoest ische 
onderzoeken opgelegd (prevent ief handelen) . 
 
Met  bet rekking tot  geluidshinder die veroorzaakt  wordt  door herbergen worden de 
klachten door de polit ie geregist reerd en opgevolgd in het  project  GAP54.  
 

                                           
54 Act ie opgenomen in het  zonaal veiligheidsplan 2003 (act ie 5358-02)  om het  fenomeen van over last  van 
probleemherbergen ’beheersbaar’ te houden 
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De stad beschikt  sinds 1982 over een algem ene polit ieverordening inzake geluid. Deze 
verordening r icht  zich naar:  

• het  gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, m uziekinst rum enten of andere 
geluidsinstallat ies op de openbare weg alsm ede buiten en binnen gebouwen 
wanneer de uitzending is om  op de openbare weg gehoord te worden;  

• exploitanten van danszalen, drankgelegenheden, ontspanningsgelegenheden, 
schouwspelzalen en in het  algem een van alle voor het  publiek t oegankelij ke 
inricht ingen;  

• organisatoren van openbare of privé-bij eenkom sten en op exploit anten van 
lokalen waar zodanige bijeenkom sten plaatsvinden;  

• houders van huisdieren;  
• gebruik van m et  ontploffingsm otoren aangedreven speel-  en experim enteertuigen 

op m inder dan 1000 m eter van woonzones;  
• huishoudelij ke werken die lawaai veroorzaken waardoor de rust  van de inwoners 

kan worden verstoord, zoals het  gebruik van zaag- , boor-  of grasm achines, 
waarvan het  gebruik verboden is t ussen zonsondergang en zonsopgang. 

 
Dit  polit iereglem ent  dient  geactualiseerd te worden. De aanpassing ervan is echter geen 
eenvoudige opdracht  gelet  op de com plexit eit  van de m ater ie. Eind 2001 werd 
deelgenom en aan een intergem eentelij ke workshop ( I GEMO) inzake geluid. Opzet  was te 
kom en tot  de opm aak van een geactualiseerd polit iereglem ent  en te voorzien in een 
over leg tussen polit ie en m ilieuam btenaar over de lokale aanpak van geluidshinder. Een 
éénsgezindheid over de door te voeren aanpassingen werd niet  bereikt . Verschillende 
pogingen werden ondernom en om  deze workshop te vertalen in een m eer gest ructureerd 
over leg tussen m ilieudiensten en polit iediensten. Binnen de polit iezones was de uitbouw 
van een “m ilieucel”  echter  geen pr iorit eit  waardoor het  over leg st il v iel.  Ondersteuning 
vanuit  het  Vlaam s Gewest  onder de vorm  van een m odelreglem ent  ontbreekt .    
 
Een aandachtspunt  voor de gem eente is o.a. de geluidsover last  van de grote 
verkeersaders (E19, grote invalswegen) en in m indere m ate  de spoorweg Mechelen-
Brussel (zie ook hoofdstuk m obiliteit ) . I n het  verleden werden verschillende studies 
uitgevoerd:  

• studie “GI S- t reinlawaai” (Universiteit  Gent ) ;  
• studie “Object ieve verkeersleefbaarheid op de invalswegen en vesten van 

Mechelen” (Langzaam  verkeer) ;  
• geluidsm et ingen E19 (  AWV) . 

Aan de VMM werd gevraagd om  de studie ‘GI S t reinlawaai’ te verfij nen. Deze studies 
hebben tot  op heden niet  geleid tot  concrete m aat regelen. 
 
Recent  worden sporadisch k lachten geregist reerd over v liegtuiglawaai in de 
deelgem eente Muizen. Verm oedelij k ligt  het  nieuwe spreidingsplan van de luchthaven 
van Zaventem  hier aan de basis van. Ook aircondit ioningsinstallat ies worden m eer en 
m eer ervaren als een bron van geluidshinder. Het  onoordeelkundig plaatsen van 
dergelij ke installat ies ligt  aan de basis van het  probleem . 
 
Bij  het  opstellen van ruim telij ke uitvoeringsplannen en het  (her) inr ichten van stadszones 
wordt ,  in de m ate van het  m ogelij ke, aandacht  besteed aan het  nem en van m aat regelen 
die de bij kom ende geluidshinder van het  project  tot  een m inim um  beperken of de 
bestaande geluidshinder m ilderen. I ndien relevant  worden in de voorbereidende 
studieopdrachten de geluidseffecten onderzocht .  Meer aandacht  kan worden besteed aan 
de keuze van geluidsarm e verhardingen van de openbare weg. 
 
De stad wenst  ook de geluidshinder afkom st ig van occasionele niet - ingedeelde 
m uziekact iv iteiten (hfdst . 6.7 VLAREM I I )  te beperken (o.a. Parkpop, Maanrock,…) . 
Hiertoe worden norm en opgelegd wat  bet reft  het  m axim um  toegelaten geluidsniveau en 
duur van de m uziekact ivit eit .  
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Knelpunten:  

• geluidsoverlast  E19, de grote invalswegen en het  spoorverkeer 
• geen per iodiek overleg tussen m ilieudienst  en polit ie inzake de aanpak van 

geluidshinder 
• polit iereglem ent  inzake de best r ij ding van geluidshinder is aan herziening toe 
• geen ondersteuning vanuit  het  Vlaam s Gewest  inzake een m odelreglem ent  
• m eet toestel van de m ilieudienst  is niet  geschikt  voor m et ingen van tonaal geluid 

 
Opportuniteit en:  

• toezichthoudende am btenaren op de m ilieudienst  die geluidsm et ingen kunnen 
uitvoeren   

• extern geluidslabo van het  PI H 
• geluidsstudies (spoorwegen, belangr ij kste verkeersassen) 
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Doelstelling:  het  voeren van een beleid dat  erop gericht  is om  het  aantal gehinderden 
door geluid t erug te dringen  
 

Act ie H_11:  blij ven ij veren bij  het  Vlaam se Gewest  tot  het  nem en van m aat regelen 
om  het  lawaai van de E19 aan te pakken. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  ruim telij ke planning, Vlaam s Gewest  (AWV)   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_12:  actualiseren van de bepalingen in het  stedelij k polit iereglem ent  inzake 
de best r ij ding van geluidshinder 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie,  Vlaam s Gewest  
Tim ing:  2008    
 
Act ie H_13:  laten uitvoeren van geluidsm et ingen in zones waar herhaaldelij k  
klachten worden geregist reerd 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  bevolk ing, bedr ij ven, onderzoeksinstellingen 
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake de geluidsproblem at iek 
 

Act ie H_14:  kom en tot  betere afspraken tussen de bouwdienst  en m ilieudienst  
inzake het  evalueren van de geluidsim pact  van bouwvergunningsplicht ige 
installat ies (o.a. aircondit ioningsinstallat ies)  
I nit iat iefnem er:  bouwdienst  
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  2009 
 
Act ie H_15:  vervanging van de bestaande geluidsm eter door een geluidsm eter die 
ook tonaal geluid kan m eten 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  externe firm a’s 
Tim ing:  2009 
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Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake de geluidsproblem at iek 
 

Act ie H_16:  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing en bedrij ven over de 
regelgeving en m aat regelen die kunnen worden genom en om  geluidshinder t e 
voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst    
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_17:  onderzoeken of in het  HORECA-beleidsplan m aat regelen kunnen 
worden geïntegreerd inzake het  voorkom en of beheersen van geluidshinder. 
I nit iat iefnem er:  dienst  lokale econom ie 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  HORECA sector   
Tim ing: 2007 
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Geurhinder wordt  gedefinieerd als een herhaalde blootstelling aan geurstoffen waardoor 
zich een gewij zigd gedrag voordoet  ( ram en sluiten, m inder in de tuin zit ten,…) . Daarbij  
zij  de piekconcent rat ies m eestal bepalend voor de m ate waar in m ensen hinder ervaren. 
Geurhinder is een nog subject iever fenom een dan geluid-  en lichthinder. Geurhinder is 
het  gevolg van processen die gerelateerd zij n aan luchtveront reiniging:  veront reiniging 
door fotochem ische  stoffen, verzuring, verm est ing, verspreiding van m ilieugevaarlij ke 
stoffen, veront reiniging door afvalstoffen, veront reiniging van oppervlaktewater en 
versnippering. 
 
Uit  het  leefom gevingsonderzoek van het  Vlaam s Gewest  (2001)  bleek dat  19%  van de 
respondenten ten m inste tam elij k  gehinderd was door geur in en om  hun woning. De 
voornaam ste hinderbronnen waren:  verkeer en vervoer, buren, indust r ie, land-  en 
tuinbouw en water ( -zuivering) .  Het  grootste aantal k lachten zou bet rekking hebben op 
huishoudelij ke act ivit eit en van indiv iduele burgers:  afval opslaan, com posteren, afval 
verbranden, lekkende brandstoftanks, verwarm ingskachels, het  houden van dieren, 
sept ische put ten en lozingen. Geurhinder is m eestal niet  zozeer bedreigend voor de 
gezondheid of verstorend voor ecosystem en m aar kan tot  zowel licham elij ke als 
geestelij ke aantast ing van het  welzijn leiden en kan m ogelij ks ook een econom isch effect  
hebben (daling product ivit eit  werknem ers, daling waarde onroerend goed, ver lies aan 
klanten,…)  
 
Geurhinder is vooral een lokaal probleem . Gezien het  lokale bestuursniveau het  dichtst  
bij  de burger en bij  de plaats van de geurhinder staat  (geurhinder fluctueert  m et  de t ij d)  
is vooral op gem eentelij k niveau een snel opt reden en een snelle cont role in geval van 
klachten van belang. 
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Het  geurbeleid in Vlaanderen is fragm entair en gekoppeld aan specifieke sectoren of 
handelingen. 
 
De VLAREM regelgeving is de basis voor het  voorkom en en beheersen van geurhinder 
afkom st ig van indust r iële act iv it eiten ( ingedeelde inricht ingen) . Voor geurbronnen die in 
de lij st  van de hinderlij ke inr icht ingen in Vlarem  I  zij n opgenom en, gelden de algem ene 
en sectorale m ilieuvoorwaarden uit  Vlarem  I I , zoals verbods-  en afstandsbepalingen, het  
gebruik van (bio) filters, naverbranding van gassen ,waterscherm en, enz.  De 
m ilieuvergunning kan bij zondere voorwaarden opleggen, zoals de verplicht ing tot  het  
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uitvoeren van een geuronderzoek of het  opm aken en uitvoeren van een 
geurbest r ij dingsplan.  
 
Voor geurbronnen die het  gevolg zij n van handelingen door indiv iduele burgers of niet  
ingedeelde inricht ingen (wegverkeer, m achines, huisdieren, sluikverbranden,…)  is de 
wetgeving eerder fragm entair. Volgende wetgevende init iat ieven kunnen in dit  verband 
worden aangehaald:  

• luchtveront reiniging door gebouwenverwarm ing 
• luchtveront reiniging door verkeer  
• luchtveront reiniging door uitdr ij fgassen 
• luchtveront reiniging door niet  voor de weg bestem de m obiele m achines 
• algem een reglem ent  op de technische eisen waaraan auto’s m oeten voldoen 
• algem een reglem ent  op de polit ie van het  wegverkeer 
• st rafwetboek 
• veldwetboek (Art ikel 89, 8°) 

 
Op andere beleidsdom einen heeft  de hogere overheid init iat ieven en m aat regelen 
genom en die gevolgen hebben voor de geurem issies en –hinder:  

• het  verbod op het  uit r ij den t ij dens bepaalde periodes en de em issiearm e 
aanwending van dierlij ke m est  

• de uit voer ing van het  am m oniakreduct ieplan 
• de uit voer ing van het  uitvoer ingsplan organisch-biologisch afval 
• de reglem enter ing rond m ilieugevaarlij ke stoffen (dioxines, biociden,…)  
• prevent ie van en sensibiliser ing rond afvalverbranding door part iculieren 

 
Aangezien er in Vlaanderen geen geharm oniseerd jur idisch kader inzake geurbest r ij ding 
bestaat  en bepaalde zaken hierom t rent  niet  geregeld zijn door de federale en Vlaam se 
overheid, kan de gem eente regelingen opnem en in het  gem eentelij k polit iereglem ent . De 
ruim te die wordt  gelaten voor het  lokale bestuur om  aanvullend verordenend op te 
t reden is echter zeer beperkt . I nzake toezicht  en handhaving van de bestaande 
regelgeving heeft  de gem eente wel een taak te vervullen.   
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  “m ilieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling 2002-2004” dient  de gem eente een aantal act ies te ondernem en, o.a:  

• regist reren en opvolgen van k lachten  
• uitwerken van sensibiliser ingscam pagnes 
• instellen polit iereglem enten (o.a. inzake de verbranding in openlucht  van 

plantaardige afvalstoffen) 
• uitwerken van een gem eentelij k  beleidskader 
• de geurover last  die in eigen beheer kunnen worden teruggedrongen aanpakken. 
• verscherpt  t oezicht   
• opt reden als conflictbem iddelaar bij  lokale hinderproblem en 

 
Ter ondersteuning van de gem eentelij ke m ilieudiensten, m ilieucellen binnen de lokale 
polit ie en andere overheden m et  t oezichthoudende bevoegdheid werd door het  Vlaam s 
geest  een handleiding voor de behandeling van geurklachten opgem aakt . Hier in wordt  
een overzicht  gegeven van de elem enten waarm ee m en rekening dient  te houden bij  de 
behandeling van een geurklacht , welke actoren hierbij  een rol kunnen spelen en hoe m en 
dit  organisator isch als lokale overheid kan aanpakken. 
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Geurhinder wordt  o.a. ervaren bij  het  verbranden van afval. De k lachten in verband m et  
sluikverbranden worden behandeld door de polit ie en behoren tot  de top 5 van de m eest  
geregist reerde m ilieuklachten. Met  de polit ieverordening inzake het  verbranden van afval 
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in open lucht  en het  gebruik van allesbranders55 wenst  de stad st renger en efficiënter op 
te t reden bij  overt redingen. De bevolk ing wordt  op regelm at ige basis gesensibiliseerd 
om trent  de gevaren voor m ens en m ilieu van sluikverbranden. 
 
Een andere bron van geurhinder is afkom st ig van het  uit r ij den en onderwerken van 
dierlij ke m eststoffen. Meestal houden deze k lachten verband m et  het  uit r ij den van m est  
t ij dens de sperperiode of het  lozen van m est  in oppervlaktewater (buitengebied) . 
Klachtenbehandeling gebeurt  in deze gevallen in sam enwerking m et  de Vlaam se 
Landm aatschappij  (m estbank) . Geurklachten kunnen ook afkom st ig zij n van het  houden 
van dieren. Het  aantal k lachten inzake deze problem at iek is echter verwaarloosbaar. 
 
Geurhinder afkom st ig van em issies door indust r iële act iv it eiten is een aandachtspunt  
voor de stad rondom  de indust r iezones. De afgelopen jaren hebben de bedr ij ven echter  
heel wat  inspanningen gedaan om  de geurhinder tot  een m inim um  te beperken (o.a. 
invester ingen in geurbehandelingsinstallat ies) .  I ngevolge het  drukke stadsverkeer is 
t ij dens de zom erm aanden de geurhinder afkom st ig van verkeersem issies een 
aandachtspunt 56. I n het  cent rum  worden af en toe geurklachten geregist reerd afkom st ig 
van HORECA-zaken.  
 
I n het  kader van m ilieuvergunningsaanvragen worden, indien relevant ,  aanvullende 
m aat regelen opgelegd (prevent ief handelen) . Meestal wordt  de geurproblem at iek 
aangepakt  op basis van klachten. De handleiding voor de behandeling van geurklachten 
wordt  hierbij  gehanteerd. 
 
De handleiding voor lokale overheden om  geurklachten te behandelen wordt  door de 
diensten gehanteerd. 
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Knelpunten:  

• de geurhinderproblem at iek is een com plexe m ater ie 
• ontbreken van geurhindernorm en waardoor toezicht  en handhaving m oeilij k  is 
• lacunes in de bestaande regelgeving van lokale en hogere overheden 
• sluikverbranden in het  buitengebied    
• geurhinder is vr ij  subject ief en m oeilij k object ief vast  te stellen 

 
Opportuniteit en:  

• handleiding voor lokale overheden voor het  behandelen van geurklachten. 
• grote bedr ij ven investeren in geurbehandeling 
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Doelstelling:  Het  voeren van een beleid dat  erop ger icht  is om  het  aantal gehinderden 
door geur t ot  een m inim um  te beperken   
 

Act ie H_18:  actualiseren van de bepalingen in het  stedelij k polit iereglem ent  inzake 
de best r ij ding van geurhinder   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie 
Tim ing: 2008 

 

                                           
55 goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 december  1999 
56 zie ook hoofdstuk 6.6 -  luchtveront reiniging 
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Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake de best r ij ding van geurhinder 
 

Act ie H_19:  verder gebruik m aken van de handleiding opgesteld door het  Vlaam s 
Gewest  voor de behandeling van geurklachten 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie 
Tim ing: door lopend aandachtspunt  
 
Act ie H_20:  het  Vlaam s Gewest  verzoeken om  het  wetgevend kader inzake 
geurhinder verder uit  t e werken en beter op elkaar af te stem m en waardoor een 
efficiëntere lokale handhaving kan worden uitgevoerd. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest  
Tim ing: 2008 

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake de best r ij ding van geurhinder  
 

Act ie H_21:  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing en bedrij ven over de 
regelgeving en m aat regelen die kunnen worden genom en om  geurhinder te 
voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst    
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_22:  onderzoeken of in het  HORECA-beleidsplan m aat regelen kunnen 
worden geïntegreerd inzake het  voorkom en of beheersen van geurhinder. 
I nit iat iefnem er:  dienst  lokale econom ie 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  HORECA sector   
Tim ing: 2006 
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Licht vervuiling is een verhoogde helderheid van de nachtelij ke om geving door het  
overm at ig en onoordeelkundig gebruik van kunst licht  in open lucht .  Voor het  grootste 
deel van Vlaanderen is de rat io kunstm at ige/ natuur lij ke achtergrondst raling gelegen 
tussen 300%  en 900% , m et  nog hogere waarden voor stedelij ke en indust r iële gebieden. 
Lichthinder kan zich voordoen als verblinding, als verstorende factor t ij dens nachtelij ke 
act ivit eiten of kan een algem een gevoel van onbehagen inhouden m et  psychologische 
klachten en st ress tot  gevolg. Het  verstoort  ook het  bior itm e van f lora en fauna.  De 
m ogelij ke r isico’s voor dieren zij n onderm eer afnam e van de populat ies door 
barr ièrewerking,  aanrijdingen door aant rekking, desoriëntat ie of onaangepast  gedrag, 
verstor ing van het  broed- en foeragegedrag bij  vogels, verstoren van de 
voortplant ingscyclus door desynchronisat ie, vroegt ij dig uit  de winterslaap kom en en 
verlate wegt rek. Ook planten ondervinden biologische effecten door het  ont regeld raken 
van processen als zaadkiem ing, bloei en bladval. De voornaam ste oorzaken van 
lichthinder zij n k lem toonver licht ing, st raatver licht ing en verlicht ing afkom st ig van serres.  
Lichtvervuiling houdt  verband m et  de m ilieuthem a’s ’versnipper ing’ en ’ver lies aan 
biodiversiteit ’.  Anderzijds is overm at ig kunst licht  of lichtvervuiling nut teloos én 
energieverspillend. Het  zorgt  voor een onnodige hoge energiefactuur en onrechtst reeks 
ook voor de vergrot ing van energiegebonden m ilieuproblem en (broeikaseffect , 
verzuring,…) . 
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Het  MI NA-plan 3 (2003-2007)  wil de opwaartse lichtst room  beperken zodat  in 
Vlaanderen tegen 2007 geen gebieden m eer voorkom en m et  een kunstm at ige 
hem ellum inant ie groter dan 900 keer de natuur lij ke hem ellum inant ie. Op langere term ijn 
(2020)  wil m en voor 10%  van het  Vlaam s grondgebied een kunstm at ige hem ellum inant ie 
van lager dan 33%  van de natuurlij ke hem ellum inant ie. 
 
Vlarem  I I  geeft  algem ene voorschr ift en ter beperking van lichthinder, zowel voor 
ingedeelde als niet - ingedeelde inr icht ingen. Deze voorwaarden zij n heel algem een. Deze 
bepalingen hebben voornam elij k  bet rekking op de intensiteit  van de gebruikte 
lichtbronnen en op de zogenaam de klem toonverlicht ing en licht reclam e.  
 
Het  Vlaam s urgent ieplan lichthinder (1997)  bevat  een aantal act ies waarin ook de 
gem eenten bet rokken zijn in het  kader van handhaving m et  bet rekking tot  de Vlarem -
wetgeving. De andere init iat ieven bet reffen o.a. verlicht ing langs gewestwegen en 
autosnelwegen. 
 
Door t oepassing van Vlarem  en de wet  op de v liegverkeersregels is het  projecteren van 
geconcent reerde lichtbundels en lasers rond dancings en bioscopen verboden. 
Andere relevante regelgeving inzake lichthinder:  

• art ikel 80.2 van de wegcode, om t rent  aanbrengen van verkeerstekens 
• de m inister iële om zendbrief van 10/ 03/ 1967 aan de schepencolleges bet reffende 

de opr icht ing van benzineverkooppunten langsheen r ij kswegen 
• de Belgische norm  NBN L 18-002, m et  bepalingen voor sfeer-  en 

reclam ever licht ing in handelscent ra 
• de Belgische norm  NBN L 13-005 m et  bepalingen om trent  licht technische en 

calor im et r ische voorschriften voor veiligheidssignalering. 
 

Algem een kan gesteld worden dat  er vandaag de dag een gebrek is aan concrete norm en 
in de regelgeving om  efficiënt  te kunnen opt reden. Het  Vlaam s Gewest  voorziet  in een 
aanpassing van VLAREM m .b.t .  voorschriften ter  voorkom ing en beperking van 
lichthinder.  
 
Doordat  nogal wat  aspecten m et  bet rekking tot  lichthinder niet  gereglem enteerd zijn op 
federaal of Vlaam s niveau, kan een gem eentebestuur reglem enterende init iat ieven 
nem en ter best r ij ding van lichthinder (o.a. v ia voorwaarden in de m ilieuvergunning of 
stedenbouwkundige vergunning, stedenbouwkundige verordeningen of via het  
gem eentelij k polit iereglem ent ) .  
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  “m ilieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling 2002-2004” dient  de gem eente eveneens init iat ieven te nem en om  de 
lichthinder te beperken. 
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De stad hecht  veel belang aan de lichthinderproblem at iek op zijn grondgebied. De 
afgelopen jaren is deze problem at iek tevens op een m eer gest ructureerde m anier 
aangepakt . Naast  regulerend opt reden wordt  ook aandacht  besteed aan het  infom eren en 
sensibiliseren van de bevolk ing en wordt  er  invulling gegeven aan de eigen 
voorbeeldfunct ie. 
 
Om  de lichthinder van hinder lij ke inricht ingen te voorkom en of t e beperken wordt  bij  het  
afleveren van m ilieuvergunningen bij zondere aandacht  geschonken aan de (potent iële)  
lichthinder van de inricht ing. Hiertoe worden frequent  bij zondere voorwaarden 
opgenom en in het  vergunningsbesluit  (verst renging Vlarem  I I ) . 
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Op 19 decem ber 2001 bekracht igde de gem eenteraad een belast ingsreglem ent  op 
licht reclam e en verlichte uithangborden. De belast ing is verschuldigd door de eigenaar 
van de licht reclam e of ver licht  uithangbord ( rekening houdend m et  een aantal 
uitzonderingen) . De aanslagvoet  wordt  berekend op basis het  oppervlak van het  
desbet reffende uit hangbord.  Het  belast ingreglem ent , zoals het  nu bestaat ,  is echter 
m inder flex ibel voor eigenaars die m aat regelen nem en om  de lichthinder te beperken. 
Het  is wenselij k  te onderzoeken of er kort ingen kunnen worden toegestaan naarm ate 
m en m aat regelen t reft  om  de lichthinder verder te beperken (doven na een bepaald 
t ij dst ip, st ructurele aanpassingen aan het  uit hangbord, …) . Gelet  op de nakende 
verander ingen van de wetgeving inzake lichthinder, de opm aak van het  
beeldkwalit eitsplan en het  uit voeren van het  onderzoek naar de lichtvervuiling op het  
grondgebied, werd geopteerd om  deze aanpassing door te voeren wanneer de resultaten 
van deze studies zijn uit gevoerd. Op deze wij ze kan een ger ichtere aanpassing van het  
reglem ent  worden doorgevoerd. Het  terugdr ingen kan licht reclam e bovenwinkels kan een 
st im ulans betekenen voor het  terug bewonen van leegstaande ruim ten boven 
winkelpanden. Dit  laatste is de opzet  van het  proj ect  Wonen boven winkels dat  wordt  
uitgevoerd door de dienst  wonen in sam enwerking m et  het  SPAM. 
 
De stad heeft  ook aandacht  voor de lichthinderproblem at iek bij  eigen proj ecten 
(aanst raling gebouwen, openbare ver licht ing,…) . Deze vorm  van m ilieuvervuiling kreeg in 
het  ver leden weinig of geen aandacht .  Het  bestuursakkoord 2002-2006 stelt  dat  
“overbodige en ondoelt reffende (private en publieke)  lichtbronnen m oeten worden 
teruggedrongen, m et  nodige aandacht  voor het  veiligheidsgevoel. I n 2002 werd een 
ontwerp van beleidsnota lichthinder opgesteld. Ook in het  beeldkwaliteitsplan zal 
aandacht  worden besteed aan het  voorkom en van lichthinder. 
Bij  verlicht ingsprojecten dienen volgende kracht lij nen te worden gerespecteerd:  

• lichthinder en niet  funct ionele lichtoverdracht  voorkom en;  
het  gebruik van lichtbronnen in open lucht  beperken tot  noodwendigheden inzake 
uitbat ing en veiligheid;  

• klem toonver licht ing uitsluit end r ichten op de inr icht ing of onderdelen ervan. 
 

Begin 2003 besliste het  CBS tot  de opm aak van een reglem ent  inzake de aanst raling van 
gebouwen door de departem enten Stedelij ke infrast ructuur en Stedelij ke Ontwikkeling. 
Op 13 m ei 2003 besliste het  CBS tot  een m oratorium  op de aangevraagde of geplande 
verlicht ingsprojecten tot  na de opm aak van het  beeldkwaliteitspan van de stad.  
Medio 2003 werd de opdracht  gegeven aan de m ilieudienst  om  m eer inform at ie in t e 
winnen over de werkwij ze en kosten van een onderzoek naar object ieve vaststelling van 
de lichtvervuiling in Mechelen. De m ilieudienst  voerde gesprekken m et  JVS Orion en een 
onderzoeksvoorstel werd uitgewerkt  op basis van stertellingen op 86 locat ies. Eind 2003 
besliste het  CBS het  onderzoeksvoorstel van JVS Orion te laten uitvoeren. Uit  de 
resultaten van het  onderzoek zal m oeten blij ken hoe het  gesteld is m et  de 
lichtveront reiniging in Mechelen. Op basis hiervan kunnen dan concrete beleidsvisies en 
act ies worden ontwikkeld om  de toestand te verbeteren. 
I n 2003 verk laarde de stad zich ook akkoord om  te part iciperen aan het  proj ect  “ lokale 
besturen ver lichten zonder hinder” van de VZW Bond Beter Leefm ilieu (BBL) en de 
Vereniging Voor Sterrenkunde (VVS) . Opzet  van het  proj ect  is de lokale besturen te 
inform eren over (de best r ij ding)  lichthinder en hen v ia de ondertekening van een Charter 
Lichthinder te st im uleren st ructurele m aat regelen te nem en om  licht vervuiling tegen te 
gaan. 
 
Begin 2004 hecht te de stad principieel goedkeur ing aan het  voorstel van het  PI H i.s.m . 
de VZW Pro Noct is,  om  een evaluat ie door te voeren van de ver licht ing van de 
overheidsgebouwen en de openbare ver licht ing.   
 
Jaarlij ks neem t  de stad deel aan de ‘nacht  van de duisternis’ (georganiseerd door BBL en 
VVS) . Als sym bolische (sensibiliserende)  act ie worden de lichten op verschillende 
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openbare gebouwen gedurende het  weekend van de nacht  van de duisternis gedoofd 
(o.a. St . Rom boutstoren, O.L.Vrouwekerk, Basiliek van Hanswij k, Postgebouw, 
Schepenhuis, Hof van Busleyden, Sint -Katelij nekerk) . Via verschillende 
com m unicat iekanalen worden de doelgroepen geïnform eerd en gesensibiliseerd om trent  
de lichthinderproblem at iek, o.a:  

• j aarlij kse persconferent ie in het  kader van de deelnam e aan de nacht  van de 
duisternis;   

• art ikels in gem eentelij ke en intergem eentelij ke inform at iebladen 
• geven van het  infom om ent  “geluidshinder en andere hinderbronnen” aan 

verenigingen ( i.s.m . I GEMO) . 
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Knelpunten:  

• gebrek aan concrete norm en inzake lichthinder;  
• het  esthet ische aspect  van verlicht ing overweegt  in som m ige gevallen op het  

m ilieuaspect ;  
• relat ie veiligheid en ver licht ing. 

 
Opportuniteit en:  

• de lichthinderproblem at iek is op beleidsniveau gekend;  
• beeldkwalit eitsplan m et  aandacht  voor de lichthinderproblem at iek;  
• uitwerken van de eigen voorbeeldfunct ie;  
• aanwezige deskundigheid op de m ilieudienst ;  
• m orator ium  op nieuwe verlicht ingsprojecten tot  het  beeldkwalit eitsplan is 

uitgewerkt ;  
• verschillende onderzoeken worden uitgevoerd op het  grondgebied om  de 

verlicht ingsproblem at iek in kaart  t e brengen. 
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Doelstelling:  het  voeren van een beleid dat  er op ger icht  is om  het  aantal gehinderden 
door licht  tot  een m inim um  te beperken 
 

Act ie H_23:  vaststelling van een definit ieve beleidsnota ‘lichthinder’ .  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  gebouwen, dienst  wegen,  dienst  
wonen  
Tim ing: 2005 
 
Act ie H_24:  vertalen van de resultaten van de verschillende studies rond lichthinder 
op het  grondgebied in een pr ior it eit enlij st  van m aat regelen die m oeten worden 
genom en om  lichthinder te beperken. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  gebouwen, dienst  wegen,  dienst  
wonen  
Tim ing: 2007 
 
Act ie H_25:  opm aak van een stedelij ke reglem enter ing inzake de aanst raling van 
gebouwen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, dienst  m onum entenzorg, ruim telij ke planning   
Tim ing: 2005 
 
Act ie H_26:  aanpassing van het  belast ingsreglem ent  op de licht reclam e conform  het  
principe ‘de vervuiler betaalt ’ 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
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Bet rokkenen:  departem ent  f inanciën, afdeling j ur idische zaken   
Tim ing: 2006 

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake de lichthinderproblem at iek 
 

Act ie H_27:  de diensten ondersteunen m et  advies inzake verlicht ingsconcepten op 
het  openbaar dom ein.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  gebouwen, dienst  wegen 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_28:  bij  de (her)aanleg van het  openbaar dom ein en de aanst raling van 
gebouwen rekening houden m et  de kracht lij nen van de beleidsnota lichthinder. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  dienst  gebouwen, dienst  wegen 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake de lichthinderproblem at iek 
 

Act ie H_29:  deelnem en aan de nacht  van de duisternis. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  BBL, VVS   
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_30:  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing en bedrij ven over de 
regelgeving en m aat regelen die kunnen worden genom en om  lichthinder te 
voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst    
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_31:  onderzoeken of in het  HORECA-beleidsplan m aat regelen kunnen 
worden geïntegreerd inzake het  voorkom en of beheersen van lichthinder. 
I nit iat iefnem er:  dienst  lokale econom ie 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  HORECA sector   
Tim ing: 2006 
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De bodem  is het  vaste deel van de aarde m et  inbegrip van het  grondwater,  de andere 
bestanddelen en de levende organism en die zich erin bevinden (cfr.Vlaam s reglem ent  
bet reffende de bodem sanering) . Bodem veront reiniging of - verstor ing kan veroorzaakt  
worden door verschillende processen. Bodem veront reiniging en bodem aantast ing zij n 
twee m anieren waarop de m ens de natuurlij ke bodem toestand kan verstoren. 
 
Bodem veront reiniging heeft  bet rekking op situat ies waarbij  door m enselij ke act iv it eit en 
m ilieugevaarlij ke stoffen zoals zware m etalen, organische stoffen en best r ij dingsm iddelen 
in de bodem  terechtkom en en de kwaliteit  ervan op rechtst reekse of onrechtst reekse 
wij ze nadelig beïnvloeden. Milieugevaar lij ke stoffen kunnen zich over grote afstanden 
verspreiden en kunnen overgaan van het  ene m ilieucom part im ent  naar het  andere. 
Blootstelling kan schadelij ke gevolgen hebben voor de m ens en door bioaccum m ulat ie 
kunnen deze stoffen in de voedselketen terechtkom en. Bodem veront reiniging heeft  zowel 
ruim telij k  als econom ische gevolgen. De gebruiksm ogelij kheden van veront reinigde 
bodem s zijn im m ers beperkt . I n som m ige gevallen is de saner ing zo dr ingend om dat  de 
gezondheidsr isico’s voor de m ens (dr inkwater,  voedselproduct ie) , de r isico’s voor het  
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ecosysteem  of de verspreidingsrisico’s te groot  zijn.  De saner ing van lokale, 
veront reinigde bodem s kost  de gem eenschap heel wat  geld. De kosten nem en elk jaar 
nog toe, doordat  de al aanwezige m obiele veront reiniging zich verder verspreidt . De 
totale kosten voor saner ing van histor ische bodem veront reiniging in Vlaanderen worden 
geschat  op 280 m iljard.  
Verm est ing is de ont regeling van ecologische processen en kringlopen door een 
overm at ige toevoer van nut r iënten in het  m ilieu. De belangr ij kste nut r iënten zijn st ikstof 
(N) , fosfor  (P)  en kalium  (K). Overm at ig gebruik van dier lij ke m est  is een belangr ij ke 
bron van verm est ing. Andere bronnen zijn o.a. lekken van r ioler ingen, sept ische put ten 
en sterfput ten,  uitspoeling uit  stortplaatsen, em issies van gasvorm ige 
st ikstofverbindingen door verbrandingsprocessen, verkeer,…   
Een ander belangr ij k  aandachtspunt  bij  bodem veront reiniging zij n ( lekken van)  
stookolietanks. Oudere ondergrondse stookolietanks vorm en een probleem  in 
Vlaanderen. Veel van deze tanks hebben jarenlang geen cont role ondergaan of werden 
bij  het  buiten gebruik stellen onvoldoende gereinigd. Dit  vorm t  zowel voor het  
grondwater als voor de bodem  een bedreiging(zie ook hoofdstuk 4.4. – grondwater) .    
 
Bodem aantast ing heeft  te m aken m et  het  ver lies aan bodem kwalit eit  als gevolg van o.a. 
bodem erosie, reliëfwij zigingen, ontginningen, verdroging,… I n tegenstelling tot  
bodem veront reiniging vindt  bodem aantast ing, net  als de bodem vorm ingsprocessen, 
alleen in de bovenste anderhalve m eter van de bodem  plaats. De rechtst reekse im pact  
van bodem aantast ing is dat  de bodem  de m ogelij kheid ver liest  zij n verschillende funct ies 
te vervullen. Vooral de act ivit eit en van de landbouw en in m indere m ate die van 
part iculieren, de overheid en de indust r ie leiden tot  bodem aantast ing. De 
erosieproblem at iek en verdroging kom en aan bod in het  hoofdstuk I ntegraal waterbeleid 
(subthem a erosie en grondwater) .  
 
Het  beleid dient  de r isico’s van m ilieugevaar lij k  stoffen voor m ens en m ilieu tot  een 
aanvaardbaar en zo m ogelij k  verwaar loosbaar niveau terug te brengen.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
De inwerkingt reding van het  bodem saner ingsdecreet  in 1995 betekende een belangrij ke 
stap in het  bodem saneringsbeleid. Het  beschr ij ft  de hoofdlij nen van een gest ructureerde 
aanpak. De gecoördineerde versie van het  bodem saner ingsdecreet  van 22/ 02/ 1995 werd 
gepubliceerd in het  Belgisch Staatsblad van 12/ 09/ 2003. Sinds het  decreet  van 1995 zijn 
een aantal uitvoer ingsbesluiten in voege get reden. Achtergrondwaarden en 
bodem saneringsnorm en zijn onder m eer opgenom en in het  Vlaam s reglem ent  
bodem sanering (Vlarebo) . Het  Vlarebo dateert  van 05/ 03/ 1996 en werd ondertussen 
verschillende keren gewij zigd. De gronden die in uitvoering van het  
bodem saneringsdecreet  gekend zij n, zij n gronden waarvoor de overdrachtprocedure 
loopt  of de per iodieke verplicht ing tot  bodem onderzoek geldt .  Bij  de verplicht ing tot  het  
al dan niet  overgaan tot  saner ing is de definit ie van histor ische en nieuwe 
bodem veront reiniging belangr ij k. Histor ische bodem veront reiniging is tot  stand gekom en 
voor 29 oktober 1995;  nieuwe bodem veront reiniging na 28 oktober 1995. OVAM is de 
belangr ij kste instant ie bij  de uitvoer ing van deze regelgeving.  
 
Lokale besturen spelen een belangr ij ke rol bij  de aankoop en valorisat ie van 
veront reinigde gronden en bij  het  toezicht  en de handhaving. Zij  m oeten ervoor zorgen 
dat  de gem eentelij ke inventaris correcte inform at ie bevat  over huidige en vroegere 
r isicoact iv it eit en. Een belangr ij ke wij ziging in het  Vlarebo bet reft  de grondverzet regeling 
die in werking t reedt  op 1 j anuar i 2004. De opzet  is het  verm ijden van het  verplaatsen 
van bodem veront reiniging. Al wie na 01/ 01/ 2004 bodem  uitgraaft ,  afvoert  en/ of 
aanvoert , m oet  bij  het  opstellen van bestekken, planningen en budget ten rekening 
houden m et  de nieuwe regeling.  
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De Vlaam se reglem entering inzake verspreiding van m ilieugevaarlij ke stoffen is 
opgenom en in Vlarem  I I :  algem ene en sectorale em issiegrenswaarden voor stoffen en 
indust r iële processen en kwaliteitsdoelstellingen voor de om gevingsconcent rat ie. 
Achtergrondwaarden en bodem saner ingnorm en zij n opgenom en in het  Vlarebo. De 
uitvoering van deze regelgeving wordt  voornam elij k  toevert rouwd aan OVAM. 
 
Hoofdstuk 6.5. van Vlarem  I I  beschrij ft  de regeling om t rent  de exploitat ie van 
part iculiere stookolietanks m et  een waterinhoud van m inder dan 5.000 liter.  De regeling 
overeenkom st ig Vlarem  I I  aangaande ingedeelde inr icht ingen ( tankinhoud m inim um  
5.000 lit er)  is opgenom en in hoofdstuk 5.17 ‘opslag van gevaarlij ke producten’. 
 
Het  Vlaam s reglem ent  afvalvoorkom ing en –beheer (Vlarea)  is bepalend bij  de 
verwijder ing van veront reinigde gronden. 
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  tussen het  Vlaam s Gewest  en de 
gem eenten ‘m ilieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling 2002-2004’ kan de gem eente 
financiële ondersteuning vragen van het  Vlaam s Gewest  voor de inschakeling van een 
erkende bodem saner ingsdeskundige bij  acute gevallen van bodem veront reiniging. De 
gem eente is gehouden aan een onm iddellij ke m eldingsplicht  aan OVAM, v ia een 
gestandaardiseerd m eldingsform ulier,  als er m aat regelen m oeten genom en worden m et  
bet rekking tot  een schadegeval. 
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Het  grondgebied van de stad om vat  tal van sites dewelke een aanzienlij ke (potent iële)  
m ilieudruk uitoefenen op de bodem  ( indust r iezones, oude stortplaatsen, 
handelsact iv iteit en) . I n de inventaris van potent ieel veront reinigde sites, zoals die door 
het  PI H in sam enwerking m et  OVAM in de periode 1993-1995 werd opgem aakt  werden 
een 70tal sites opgenom en. De m ilieudienst  houdt  een register bij  van veront reinigde 
gronden.  Dit  register  bestaat  uit  percelen waarvan reeds is aangetoond dat  er  sprake is 
van bodem veront reiniging. Om  de regist rat ie op een gelij kaardige m anier t e laten 
verlopen heeft  OVAM een (digitaal)  register uitgewerkt  voor de lokale besturen. Dit  
register  werd uitgetest  m aar is m om enteel nog niet  bruikbaar. Op 1 januar i 2004 waren 
er  468 percelen (373 ha)  opgenom en in het  register va veront reinigde gronden. Voor 
ongeveer 55 percelen (35 ha)  werd een eindverklar ing van saner ing afgeleverd. Niet  alle 
percelen zij n onderhavig aan een saner ingsplicht  waardoor tal van 
bodem veront reinigingen m om enteel nog niet  gekend zijn. 
De m ilieudienst  beschikt  over een digitaal bestand van bedr ij ven m et  Vlarebo-
act ivit eiten.  Deze registers worden op regelm at ige basis geactualiseerd. I nform at ie over 
bodem veront reinigingen op het  grondgebied van de stad zit  verspreid over verschillende 
instant ies waardoor het  niet  m ogelij k  is om  een globaal beeld te vorm en van de situat ie.  
Om  de bodem veront reiniging ingevolge de exploitat ie van hinderlij ke inr icht ingen te 
voorkom en of te beperken wordt  bij  het  afleveren van m ilieuvergunningen (en 
bedr ij fsbezoeken)  bij zondere aandacht  geschonken aan de (potent iële)  
bodem veront reinigende act iv iteit en en worden aanvullende voorwaarden opgelegd indien 
nodig. De m ilieudienst  verst rekt  eveneens advies bij  stedelij ke en part iculiere 
bodem saneringsprojecten. 
 
I n 2003 werd in sam enwerking m et  OVAM een pilootproject  opgestart  inzake potent ieel 
veront reinigde woonzones. Dit  proj ect  heeft  t ot  doel onderzoek te verr ichten naar de 
m ogelij ke histor ische veront reiniging van bebouwde percelen op het  grondgebied van de 
stad. Dergelij ke terreinen kunnen m om enteel niet  worden verkocht  zolang het  
verm oeden bestaat  dat  er  een veront reiniging is. Daar willen de stad en OVAM iets aan 
doen. Pr iorit eit  werd gegeven aan percelen in de binnenstad m et  uitbreiding naar de 
externe woonlobben. De uiteindelij ke bedoeling is om  bodem onderzoeken uit  t e voeren 
op bewoonde percelen. Door de m ilieudienst  werden 34 locat ies (60 kadast rale percelen) 
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in de binnenstad geselecteerd. De kosten voor de bodem onderzoeken en com m unicat ie 
zijn t en laste van OVAM.  
 
I n het  voorjaar van 2004 werd beslist  om  deel te nem en aan het  inventarisat ie-  en 
saner ingsproject  asbestdraailingen van de OVAM. I n de per iode 1950-1970 werden 
asbestdraailingen (afval dat  vr ij  kwam  bij  de product ie van asbestcem entbuizen)  door de 
asbestverwerkende bedrij ven grat is t er beschikking gesteld van de bevolk ing voor de 
aanleg van oprit ten, het  verharden van wegen of het  realiseren van ophogingen. Op deze 
wij ze werden asbestcem entdraailingen op heel wat  plaatsen verspreid. Noch de 
producenten, noch de gem eentelij ke overheden hielden hiervan een inventar is bij .  Aan 
deze prakt ij k kwam  een einde rond 1970 toen de potent iële r isico’s van asbestvezels 
algem een bekend werden. I n april 2004 nam  OVAM het  voortouw om , in sam enspraak 
m et  de gem eenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek, de stad Mechelen en Eternit  NV de 
verspreiding van asbestcem entdraailingen in kaart  te brengen. I n de periode apr il t .e.m . 
juni 2004 werden de inwoners van de deelgem eenten v ia een persoonlij ke brief op de 
hoogte gesteld van dit  project .  I nwoners kunnen zich m elden indien ze verm oeden dat  er 
asbestdraailingen zijn gebruikt  op hun perceel. Via de daarop volgende onderzoeksfase 
( juni-oktober 2004)  zal door een erkende bodem saner ingsdeskundige een onderzoek ter  
plaatse worden uitgevoerd en zal het  r isico worden bepaald. I n een derde fase (periode 
2005-2007)  wordt  voor de r isicovolle percelen overgegaan tot  een am btshalve saner ing. 
Alle kosten worden gedragen door OVAM en bovendien kr ij gen de eigenaars die een 
m elding doen autom at isch het  statuut  van “onschuldig bezit ter”. 
 
De stad heeft  ook aandacht  om  de doelgroepen te inform eren over het  om gaan m et  
asbest . De brochure van het  Vlaam s Gewest  (asbest  in en om  het  huis)  wordt  ter 
beschikking gesteld van de bevolk ing. Op de containerparken werden regelingen 
get roffen om  bij  de inzam eling van asbesthoudende huishoudelij ke afvalstoffen 
stofverspreiding te voorkom en.  
 
I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 engageerde de stad zich 
om  bij  de vaststelling van een acute bodem veront reiniging waarop de klassieke 
regelingen niet  van toepassing zij n onm iddellij k  act ie t e ondernem en om  de vervuiling in 
te perken en een erkende bodem saneringdeskundige in t e schakelen. De stad bekom t  
hiertoe subsidies van OVAM. Eind 2003 werd deze procedure toegepast  inzake een 
sluikstort  van vet ten en pek in een baangracht  te Muizen (Kerkenbos) . 
 
Uit  een beperkt  onderzoek van het  PI H (1996)  bij  400 ondergrondse stookolietanks 
(waarvan 53 op het  grondgebied van de stad)  bleek dat  am per 2%  van de houders 
lekkages vertoonden. 10%  van houders bleek niet  m eer in gebruik te zijn en op een 
onoordeelkundige m anier  buit en gebruik te zij n gesteld. Om  de burger er  toe aan te 
zet ten de buit engebruikstelling op een m ilieuhygiënische m anier te laten uitvoeren 
Heeft  de stad een subsidiereglem ent  inzake het  buiten gebruik stellen van part iculiere 
stookolietanks in voege. Naast  het  ver lenen van een subsidie wordt  de bevolk ing ook 
geïnform eerd over de wet telij ke verplicht ingen inzake het  onderhoud van stookolietanks 
en verwarm ingsinstallat ies in het  algem een.  
 
De stad beschikt  zelf over verschillende houders voor v loeibare brandstoffen. De 
afgelopen jaren zijn verschillende stookolietanks voor verwarm ing buit engebruik gesteld 
(conform  de wet telij ke bepalingen)  en is overgeschakeld op aardgas. De overblij vende 
tanks werden in 2003 onderworpen aan een VLAREM-keur ing. De stad beschikte ook over 
een aantal brandstofverdeelinstallat ies (brandweer, kruidtuin, stadsm agazijnen) . De 
installat ies van de kruidtuin en de stadsm agazijnen werden in de per iode 2002-2003 op 
een m ilieuhygiënische m anier ontm anteld en de bijhorende bodem onderzoeken werden 
uitgevoerd (or iënterend en beschr ij vend). Er diende geen saner ingsproject  te worden 
opgestart . De installat ie van de brandweer zal worden vernieuwd. 
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De stad wenst  ook act ief m ee te werken aan het  herontwikkelen van verlaten en 
vervuilde indust r iële com plexen (brownfields) . Onder im puls van een nieuwe Vlaam se 
subsidieregeling werd in 2003 geopteerd om  de site van de voorm alige 
postzegeldrukker ij  aan te pakken57.  
 
Op 1 j anuar i 2004 werden nieuwe regels van toepassing inzake grondverzet . Werken die 
worden uitgevoerd waarbij  grond wordt  uitgegraven en verplaatst  (aanvoer/ afvoer)  
worden geconfronteerd m et  nieuwe verplicht ingen. Het  doel van de wetgeving is het  
voorkom en dat  veront reiniging door grondwerken wordt  verspreid en dat  onschuldige 
gebruikers van aanvulgrond geconfronteerd worden m et  een veront reiniging van hun 
terrein. Vanaf een bepaald volum e grond dat  wordt  uitgegraven (250 m ³ )  wordt  m en 
verplicht  om  een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend 
bodem saneringsdeskundige van de kwalit eit  van de bodem  die zal verplaatst  worden. De 
resultaten van het  onderzoek m oeten worden overgem aakt  aan de zogenaam de 
'Grondbank' die het  t raj ect  zal volgen van de grond van bij  de uitgraving tot  op de plaats 
waar de grond opnieuw wordt  gebruikt .  
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Knelpunten:  

• inform at ie over bodem veront reinigingen is verspreid over verschillende instant ies  
• hoge kostpr ij s van bodem saner ingen en -onderzoeken  
• nog veel ‘verborgen’ of ‘niet  gekende’ bodem veront reinigingen 
• weinig feedback van OVAM inzake het  verloop van saneringen 
• het  register van veront reinigde gronden is niet  volledig op punt  gesteld  
• sluikstorten m et  chem isch afval  

  
Opportuniteit en:  

• subsidies hogere overheid (o.a. aanstelling externe deskundige, brownfields)   
• bestaande registers en overzichtslij sten 
• subsidiereglem ent  inzake het  buitengebruik stellen van part iculiere stookolietanks 
• OVAMpakket  voor regist rat ie van veront reinigde gronden 
• Nieuwe regelgeving inzake grondverzet  
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Doelstelling:  Het  voeren van een beleid dat  er op ger icht  is om  nieuwe 
bodem veront reinigingen te voorkom en en bestaande te saneren 
 

Act ie H_32:  onderzoeken of het  register  van veront reinigde gronden kan worden 
gekoppeld aan de GI S-databank. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  GI S-cel, GI Ssoftware leverancier  
Tim ing:  2009 
 
Act ie H_33:  bij  het  af leveren van stedenbouwkundige –, verkavelings-  en 
m ilieuvergunningen aandacht  hebben voor het  in kaart  brengen van bestaande en 
voorkom en van nieuwe  bodem veront reiniging 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst , bouwdienst  
Bet rokkenen:  OVAM 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

                                           
57 Voor meer informat ie wordt  verwezen naar het  hoofdstuk gebiedsgericht  beleid. 
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Act ie H_34:  opt reden in gevallen van acute bodem veront reiniging waarop de 
klassieke regeling niet  van toepassing is. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  OVAM, bodem saner ingsdeskundigen 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie H_35:  opt im aliseren van de gem eentelij ke inventar is van veront reinigde 
gronden 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  OVAM 
Tim ing:  vanaf 2005 
 

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake het  voorkom en en terugdr ingen 
van bodem veront reiniging 
 

Act ie H_36: de diensten ondersteunen m et  advies inzake bodem veront reiniging en -
saner ing.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_37:  de stedelij ke opslagtanks voor m ilieugevaar lij ke v loeistoffen verder 
saneren en in overeenstem m ing brengen m et  de wetgeving. 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen  
Bet rokkenen:  interne dienst  voor prevent ie en bescherm ing, veiligheidscoördinator,  
m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_38:  de diensten inform eren over de regelgeving rond grondverzet  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  uitvoer ingsdiensten 
Tim ing:  2005 
 
Act ie H_39:  gebruik m aken van het  OVAMpakket  voor regist rat ie van veront reinigde 
gronden wanneer dit  pakket  door OVAM wordt  t er  beschikking gesteld. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  OVAM 
Tim ing:  2009 
 
Act ie H_40:  stapsgewij s in kaart  brengen van de bodem veront reiniging van gronden 
in eigendom  van de stad (v ia aankopen, verkopen, verplichte bodem onderzoeken)  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  OVAM 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake het  voorkom en en terugdr ingen 
van bodem veront reiniging 
 

Act ie H_41:  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing en bedrij ven over de 
regelgeving en m aat regelen die kunnen worden genom en om  bodem veront reiniging 
te voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  inform at iedienst    
Tim ing:  jaar lij ks 
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Act ie H_42:  inform eren van de bevolk ing en bedrij ven over de regelgeving rond 
grondverzet  en bodem at testen 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  inform at iedienst  
Tim ing:  2006 
 
Act ie H_43:  sensibiliseren van de bevolking inzake de asbestproblem at iek 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , OVAM, inform at iedienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

�����=ZHUIYXLO�
�������%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
De gem eente is verplicht  om  de inzam eling van huishoudelij ke afvalstoffen en de 
daarm ee gelij kgestelde afvalstoffen te organiseren. Om  haar grondgebied rein te houden 
doet  zij  enorm e financiële inspanningen en hanteert  zij  een polit ieverordening, die de 
regelingen om trent  afvalophaling voorschr ij ft .  Nochtans wordt  regelm at ig vastgesteld dat  
er  afvalstoffen achtergelaten worden.  
Zwerfvuil is het  al het  afval dat  door de m ens is weggeworpen of achtergelaten op 
plaatsen die daarvoor niet  zij n bestem d, of die door het  nalaten van bepaalde 
handelingen van m ensen op die plaatsen zij n terechtgekom en. Zwerfvuil om vat  dus:  
verpakkingen, folders en kranten, huishoudart ikelen, aller lei wegwerpart ikelen, 
huishoudelij k afval,  hondenpoep, sluikplakken,… Sluikstorten is een vorm  van zwerfvuil. 
Daar waar zwerfvuil hoofdzakelij k het  ‘achteloos’ wegwerpen is van eerder k leinere 
voorwerpen is er bij  sluikstorten/ sluikverbranden eerder het  verm oeden dat  m en ‘m et  
opzet ’ het  afval ergens achter laat  of verbrand. Meestal gaat  het  om  grotere of gevaar lij ke 
voorwerpen waar m en liefst  zo v lug en zo goedkoop m ogelij k  van af wil.  Afzonder lij ke 
cij fers over de om vang van het  zwerfvuil in Vlaanderen zij n er niet . Alle st raat -  en 
veegvuil en de opgeruim de sluikstorten worden m eegerekend m et  het  huishoudelij k  afval 
(gem eentevuil) . 
De gevolgen van zwerfvuil zij n heel divers en van uiteenlopend belang 

• vorm  van visuele veront reiniging 
• kan schade berokkenen aan m ens en dier (blikjes, glasscherven,…) 
• budget taire last  voor de overheden die verantwoordelij k zij n voor het  opruim en 

ervan 
• t rekt  ongewenste diersoorten (knaagdieren, insecten)  aan, zeker wanneer het  

organische afval bevat .  
• m ilieueffecten op de bodem  (oplosm iddelen, olieproducten,…)  

 
Om  dit  verschij nsel een halt  toe te roepen dient  efficiënt  opget reden te worden en dienen 
sensibilisat ieact ies ondernom en te worden. I n het  ver leden heeft  OVAM reeds enkele ad 
hoc act ies gevoerd (zwerfvuilanalyse-onderzoek, ondersteunen pilootprojecten,…) . Ook 
hondenpoep stelt  een probleem  in de gem eente.  Er bestaat  echter de vraag bij  de 
gem eentebesturen tot  een gest ructureerde en integrale m anier van aanpak.  

�������%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
 
Volgens art ikel 12 van het  afvalstoffendecreet  is het  verboden afvalstoffen achter t e laten 
of t e verwij deren in st r ij d m et  de voorschrift en van dit  decreet  of haar 
uitvoeringsbesluiten. Zowel part iculieren als bedrij ven zijn onderworpen aan de 
st rafbepalingen van dit  decreet . Deze zijn in t heor ie niet  m in. De geldboetes kunnen 
oplopen van 2,5 tot  2500 euro ( te verm enigvuldigen m et  200) . Naast  het  
afvalstoffendecreet  gelden er ook nog andere ondergeschikte bepalingen (st rafwetboek, 
veldwetboek, bosdecreet ,  algem een polit iereglem ent ) . 



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

Hinder   166 

Ook voor gem eenten geldt  het  afvalstoffendecreet . Ze kunnen dus geen polit iereglem ent  
opstellen dat  het  achter laten van afval best raft . Ze kunnen wel een belast ing instellen op 
het  weghalen en verwij deren van huishoudelij ke afvalstoffen. Naast  de belast ing kan de 
gem eente door bevoegde am btenaren nog een proces-verbaal laten opm aken dat  wordt  
doorgestuurd naar het  parket . Probleem  hierbij  is dat   PV’s die in het  kader van zwerfvuil 
opgesteld worden overwegend geseponeerd worden. 
 
De wet  van 13 m ei 1999 laat  de invoer ing toe van gem eentelij ke adm inist rat ieve 
sanct ies. Deze wet  heeft  tot  doel dat  gem eenten zelf overt redingen van gem eentelij ke 
reglem enten en verordeningen kunnen sanct ioneren wanneer het  parket  niet  vervolgd. 
De overt redingen die hierbij  beoogd worden zij n onderm eer sluikstorten, 
sluikverbranden, hondenpoep, het  achter laten van zwerfvuil.  
 
Ondertussen heeft  OVAM een m odelreglem ent  opgesteld dat  uitbaters van 
‘fast foodzaken’ verplicht :  

• op een behoor lij ke wij ze, duidelij k  zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten 
ten voorzien;  

• deze recipiënten zelf t ij dig t e ledigen en de onm iddellij ke om geving van hun 
inricht ing rein t e houden. 

 
Wat  sluikstorten bet reft  heeft  OVAM eveneens een m odelreglem ent  opgesteld:  ‘belast ing 
op het  am btshalve opruim en van sluikstorten door of in opdracht  van de gem eente’. 
 
I n het  kader van opt ie 9 van het  m ilieuconvenant  1997-1999 voorzag OVAM logist ieke en 
financiële steun voor opruim act ies. I n het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  
“m ilieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling 2002-2004” wordt  eveneens 
ondersteuning voorzien voor aller lei vorm en van illegaal ontwij kgedrag. Meer bepaald wil 
het  Vlaam s Gewest  k leine part ij en achtergelaten gevaarlij ke afvalstoffen, zoals 
gedefinieerd in het  Vlarea, laten opruim en om  het  handhavingsbeleid op het  lokaal 
niveau te ondersteunen. 
 
Het  voorkom en en beteugelen van ernst ige inbreuken op het  afvalstoffendecreet  vorm t  
een pr ioriteit  in de ‘pr ior iteit ennota vervolgingsbeleid m ilieurecht ’.   Lichte inbreuken (b.v. 
het  niet  naleven van een gem eentelij k reglem ent  op de verwijder ing van huishoudelij k  
afval)  vorm en voor het  parket  geen pr ior it eit  en dienen beteugeld te worden v ia een 
systeem  van ret r ibut ies. Het  parket  wenst  bij  lichte vergrij pen wel een bijdrage te 
leveren in de opsporing en ident if icering van de dader(s)  van de feiten. 

�������%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
Uit  de analyse van het  k lachtenregister van de polit ie kan worden afgeleid dat  ongeveer 
10%  van de klachten (500 in de per iode 2001-3kw 2003)  verband houden m et  
afvalverbranding en sluikstorten. Afvalverbranding doet  zich hoofdzakelij k voor in het  
buitengebied (deelgem eenten) . I n het  cent rum  worden sluikstorten vastgesteld rond 
glasbollen en text ielcontainers. Andere aandachtspunten zijn:  

• hondenpoep 
• grafit t i 
• oneigenlij k gebruik van publieke vuilbakjes 
• sluikplakken 

 
I n de om geving van scholen is een verhoogde vaststelling van zwerfvuil in de om geving.   
Een plan van aanpak om  het  zwerfvuil rond scholen in te beperken ontbreekt  m om enteel.  
De stad plaatst  geen blikvangers. Dergelij ke init iat ieven druisen in t egen het  
afvalvoorkom ingsprincipe en prom oten het  gebruik van blik.  
 
De afgelopen jaren heeft  de stad, m et  wisselend succes, verschillende m aat regelen 
doorgevoerd om  de zwerfvuilproblem at iek aan te pakken:  
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• m eer beteugelende m aat regelen (handhaving en toezicht )  
• inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing 
• opdr ij ven van de opruim inspanningen   
 

+DQGKDYLQJ�HQ�WRH]LFKW�
 
De stad beschikt  over volgende reglem enten om  zwerfvuil te beteugelen:  

• de polit ieverordening bet reffende het  inzam elen van huishoudelij ke afvalstoffen 
(12/ 12/ 99)  om vat  verbodsbepalingen inzake sluikstorten en sluikverbranden. 

• indirecte belast ing op het  weghalen en verwij deren van huishoudelij ke en 
daarm ee gelij kgestelde of vergelij kbare bedrij fsafvalstoffen, gestort  of 
achtergelaten op niet - reglem entaire plaatsen of verwij derd op niet - reglem entaire 
t ij dst ippen of in niet  reglem entaire recipiënten (24/ 04/ 2002)  

• indirecte belast ing op het  reinigen van de openbare weg (29/ 05/ 2002)  
• polit iereglem enter ing bet reffende het  stoken m et  allesbranders (20/ 01/ 1994) 
• indirecte belast ing op het  huis-aan-huis en op de openbare weg verspreiden van 

reclam edrukwerk en daarm ee gelij kgestelde producten. 
• indirecte belast ing op het  verwijderen van aanplakkingen en graffit i 

 
Het  belast ingsreglem ent  op het  am btshalve opruim en van sluikstorten door of in 
opdracht  van de stad laat  de stad toe om  de kosten voor de ophaling en verwijder ing van 
zwerfvuil te kunnen verhalen op de sluikstorter.  
 
Eind j aren ’90 werd een werkgroep opgericht  om  zicht  t e buigen over de 
zwerfvuilproblem at iek. Er werd beslist  om  am btenaren aan te duiden die ieder sluikstort  
van huishoudelij ke afvalstoffen zouden doorzoeken op bewij zen. De polit ie zou zich 
bezighouden m et  sluikstorten van niet  huishoudelij ke afvalstoffen en het  signaleren aan 
de stadsreiniging van de sluikstorten van huishoudelij ke oorsprong. Aanvankelij k werden 
er 5 personeelsleden van de stadsreiniging aangeduid als zwerfvuilam btenaren. Vandaag 
de dag zijn nog 2 zwerfvuilam btenaren in dienst  waardoor het  systeem  niet  m eer naar 
behoren funct ioneert .  De bevoegde am btenaren kunnen geen proces-verbaal opstellen 
m aar kunnen een adm inist rat ieve geldboete vaststellen. Het  aantal ‘succesvolle’ 
intervent ies is echter zeer laag, enerzijds door het  gebrek aan bewij zen ( in am per 10%  
van de sluikstorten worden aanwij zingen gevonden)  en anderzijds door het  weigeren van 
het  betalen van de boete (am per 30%  van de overt reders betalen hun boete) . Het  
gebrek aan bewij zen heeft  ook al verschillende m alen geleid tot  vr ij spraak door de 
rechter  indien er een st rafrechter lij ke procedure wordt  opgestart . 
 
I n 2004 werd een interne cel  ‘sluikstorten’ opgericht  om  tot  vernieuwde afspraken te 
kom en inzake de zwerfvuilproblem at iek. Polit ie, stadsreiniging en m ilieudienst  zij n hierop 
vertegenwoordigd. De m ilieudienst  werkt  eerder ondersteunend (o.a inzake 
com m unicat ie) .   I n 2004 is de polit ie overgegaan tot  de aanwerving van een hulpagent , 
speciaal bevoegd voor de zwerfvuilproblem at iek. Een tweede hulpagent  dient  nog te 
worden aangeworven. De bevoegdheden van de hulpagenten zij n beperkt  m aar zouden 
m oeten volstaan om  probleem  m eer succesvol aan te pakken. 
 
Mom enteel ontbreekt  het  evenwel nog aan een plan van aanpak en duidelij ke afspraken 
tussen de bet rokken diensten (o.a. stadsreiniging, polit ie,  m ilieudienst ) .  Het  in kaart  
brengen van de ‘black points’ voor zwerfvuil is hierbij  noodzakelij k . Gelet  op het  feit  dat  
het  parket  de zwerfvuilproblem at iek als een lichte inbreuk beschouwt  en dus geen 
priorit eit  hecht  aan de st rafrechter lij ke vervolging ervan is het  van belang om  het  
systeem  van de adm inist rat ieve boetes verder te ontwikkelen. 
 
De stad m aakt  tot  op heden geen gebruik van de wet  van 13 m ei 1999 tot  invoer ing van 
gem eentelij ke adm inist rat ieve sanct ies. I n 2004 werden de eerste stappen gezet  om  dit  
onderzoeken (zie inst rum entar ium ) . Toepassing van de gem eentelij ke adm inist rat ieve 
sanct ies is een opportuniteit  om  efficiënter op te t reden tegen k leine vorm en van hinder. 
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I n het  kader van het  afvalprevent ieproj ect  werd er door de stad veel belang gehecht  aan 
het  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing. 
I n het  kader van de aanpassingen van de vernieuwde afvalbelast ingsreglem enten werd 
door de intercom m unale m ilieudienst  van I GEMO in 1998 een handleiding sluikstorten en 
sluikverbranding opgem aakt  en een brochure.   
 
Om dat  uit  de prakt ij k bleek dat  niet  iedere Mechelaar weet  op welke dienst  m eldingen 
van sluikstorten kunnen worden gem eld, werd in 2002 beslist  het  t elefoonnum m er van 
de Mechelfoon hiervoor in te schakelen. De stad beschikt  sinds 2004 ook over een ‘groen 
lij n’ waar alle problem en i.v.m . het  openbaar dom ein kunnen worden gem eld. 
 
De laatste jaren is ext ra aandacht  gegaan naar het  confronteren van de bevolk ing rond 
de sluikstortproblem at iek. De bevolk ing wordt  ‘geconfronteerd’ m et  de m aatschappelij ke 
lasten ( financieel, v isueel)  dewelke sluikstorten m et  zich m eebrengen. Verschillende 
com m unicat iem iddelen worden hierbij  ingezet :  

• plaatsen van infoborden bij  opgeruim de sluikstorten m et  de kostprij s van het  
opruim en 

• art ikels in lokale infobladen, persconferent ies 
• inspraakm om enten v ia wij k-  en dorpsraden of algem ene bewonersvergader ingen 
• peterschappen of st raatverantwoordelij ken 

 
De gevoerde com m unicat ie inzake afvalhinder gebeurd vandaag de dag m eestal ad hoc 
en niet  planm at ig waardoor de com m unicat ie aan kracht  ver liest .  
 
2SGULMYHQ�YDQ�GH�RSUXLPLQVSDQQLQJHQ�
 
De stad voert  j aar lij ks opruim act ies uit  in sam enwerking m et  scholen,  j eugdbewegingen 
en socia-culturele organisat ies. Zwerfvuil wordt  vastgesteld zowel in de binnenstad als in 
het  buit engebied. Bij  de opruim act ies ver leent  de stad logist ieke steun (stadsreiniging)  
en betaalt  ze de stortkosten voor de afvoer en verwerking van het  zwerfvuil.  Daar waar 
in het  ver leden eerder de stelling was om  via goedkope arbeidskrachten het  zwerfvuil op 
te ruim en wordt  de afgelopen jaren m eer aandacht  besteed aan flankerende 
m aat regelen. Bij  de uitvoer ing van de act ies worden de bet rokkenen gewezen op de 
gevolgen van zwerfvuil in de hoop hun gedrag te beïnvloeden en bij  te sturen.  
Zwerfvuilact ies kunnen gem eentespecif iek worden uitgevoerd of in sam enwerking m et  de 
intercom m unale en/ of provincie.  
Op 5,6 en 7 m aart  2004 nam  de stad, i.s.m . I VAREM, deel aan de provinciale ZAPPA-
act ie (zwerfvuilopruim act ie voor een propere Provincie Antwerpen) . Burgers, Scholen en 
verenigingen werden aangem oedigd om  deel te nem en aan de act ie. Het  stadsbestuur 
ontv ing van de provincie aller lei m ater iaal (handschoenen, f luovest jes,. .)  en zorgde zelf 
voor bij kom end m ateriaal,  vuilzakken, opkuism ateriaal,  speciale bordjes en uiteindelij k  
voor het  ophalen en afvoeren van het  ingezam elde afval. Op het  grondgebied van de 
stad werden opruim act ies uitgevoerd in de om geving van scholen, speelpleinen, 
wij khuizen, poldergebieden, natuurgebieden. Meer dan 10 ton zwerfvuil werd 
ingezam eld. 
 
Het  aantal voorzieningen om  afval in te zam elen steeg de laatste j aren aanzienlij k.  De 
stad beschikt  over een zeer goed uitgerust  afvalinzam elingssysteem  (containerparken, 
glasbollen, huis-aan-huis inzam elingen, openbare vuilbakjes) . Het  plaatsen van m eer 
openbare vuilbakjes is niet  de oplossing om dat  deze m eestal een aanleiding zij n voor 
m eer zwerfvuil rondom  de bakjes. Op grote evenem enten worden m aat regelen genom en 
om  het  zwerfvuil t e beperken door t e voorzien in voldoende inzam elrecipiënten. 
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I n 2002 is de stad ook van start  gegaan m et  de Karavaan, die Mechelse wij ken of dorpen 
jaarlij ks gedurende een week een opknap-  en reinigingsbeurt  geeft . Medewerkers van de 
stadsreiniging, andere stadsdiensten en jobstudenten (de zogenaam de cityteam s)  
houden zich bezig m et  de opkuis en het  onderhoud/ herstel van st raten en pleinen.  Er 
wordt  ook een opkuisact ie verr icht  van zwerfvuil en sluikstorten. Enkele dagen voordat  
de Karavaan neerst r ij kt  in een wij k  of dorp kr ij gen de bewoners van deze buurt  een 
folder en m eldingskaart  in de bus. I n deze folder wordt  de hele act ie beschreven en is 
een inschr ij v ingsform ulier  bijgevoegd om  zich kandidaat  te stellen voor peter of 
st raatverantwoordelij ken. Het  stadsbestuur rekent  im m ers op de inzet  van de Mechelaar 
om  tot  een blij vend succes van deze act ie te kom en ( responsabiliser ing) .  
 
Begin 2003 werd het  veegplan geactualiseerd. Sinds de huisvuilophaling in 2003 werd 
overgeheveld naar I VAREM, focust  de stadsreiniging zich op het  schoonm aken, m aar 
vooral schoon houden, van de Mechelse st raten. Pr ior it eit  werd gegeven aan de 
binnenstad ( int ra-m uros) en de stat ionsbuurt . Ext ra-m uros en in de deelgem eenten is 
het  veegplan gekoppeld aan de werkzaam heden van de Karavaan. De uitbreiding van het  
veegplan hield een verm eerder ing in van aantal inzetbare m anschappen (10tal personen)  
en m ater ieel (o.a. aankoop van st raatstofzuigers) . Het  veegplan is volop in ontwikkeling 
en wordt  t ussent ij dse bijgestuurd in funct ie van de planning, beschikbare m anschappen 
en m ater ieel.  
 
Een andere gevoeligheid ligt  bij  de bevuiling van st raten en perken door honden. Voor 
vele burgers is hondenpoep ergernis num m er één. Bewust  van dit  probleem  voerde het  
gem eentebestuur de afgelopen jaren geregeld act ies tegen de vervuiling door 
hondenpoep.  Een polit ieverordening bepaalde dat  honden het  openbaar dom ein niet  
m ochten vervuilen en dat  de eigenaar het  achtergelaten vuil m oest  verwijderen. Ondanks 
deze reglem enter ing bleef hondenpoep nadrukkelij k  aanwezig in het  st raatbeeld.  
Daarom  koos het  gem eentebestuur voor een st rengere aanpak.  Op 6 novem ber 1997 
keurde de gem eenteraad een wij ziging van de polit ieverordening goed. Hierdoor zij n 
begeleiders van honden verplicht  om  steeds een zakje bij  te hebben om  de hondenpoep 
op te ruim en. Dit  afvalzakje kan in een openbaar afvalbakje worden gedeponeerd. 
Wanneer de hondenbegeleider op vraag van de polit ie geen geschikt  zakje kan tonen, 
dan kan er proces-verbaal worden opgesteld en dient  een boete van 25 euro te worden 
betaald. Onder het  m ot to “gebruik een zakje…of leg geld in het  bakje” werd deze regeling 
gecom m uniceerd naar de bevolking.  I n septem ber 2003 werd in de wij k  Oud-Oefenplein 
een hondenloopweide aangelegd. Het  is geen hondenpoepweide waardoor de begeleider 
nog steeds  de hondenpoep dient  op ter ruim en zoals de polit iereglem enter ing dit  
voorschrij ft .  Onder de slogan ‘laat  je hond niet  overal zom aar rondkopen’ werd dit  
init iat ief gecom m uniceerd naar de om wonenden. De resultaten blij ven echter uit , o.a. 
door het  ontbreken van cont roles. Het  veegplan zorgt  er  m om enteel echter wel voor dat  
de hondenpoep op verhardingen voor een deel uit  het  st raatbeeld verdwijnt .  
 
Uit  recent  onderzoek van Testaankoop (eind 2003)  blij kt  dat  de reinheid van de stad 
zichtbaar is verbeterd. Dit  is overwegend het  gevolg van de intensieve 
opruim inspanningen van zwerfvuil. Bij kom ende inspanningen zijn nodig op het  v lak van 
toezicht  en handhaving en het  confronteren van de bevolk ing m et  deze problem at iek. 
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Knelpunten:  

• zwerfvuil in schoolom gevingen, rond glasbollen en text ielcontainers 
• de ‘wegwerp’m entaliteit  van som m ige burgers  
• vervolging van vaststellingen rond zwerfvuil is geen pr ior iteit  bij  het  parket  
• com m unicat ie naar de bevolk ing inzake zwerfvuil gebeurt  te ad hoc 
• huidige act ies inzake hondenpoep leveren weinig resultaat  op. 
• toezicht  en handhaving op de reglem enten m .b.t . zwerfvuil gebeurt  niet  efficiënt   
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• het  stelselm at ig opruim en van zwerfvuil zorgt  voor een verhoging van fract ie 
‘gem eentevuil’ in de afvalcij fers. 

 
 Opportunit eit en:  

• geactualiseerd veegplan 
• rondgang van de Karavaan 
• bet rokkenheid van de burgers v ia peterschappen/ st raatverantwoordelij ken 
• aandacht  voor f lankerende m aat regelen bij  opruim act ies (confronteren)  
• opr icht ing van de cel sluikstorten 
• zwerfvuilam btenaren en hulpagent  opgeleid inzake de zwerfvuilproblem at iek 
• Wet  van 13 m ei 1999 tot  invoer ing van gem eentelij ke adm inist rat ieve sanct ies. 
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Doelstelling:  het  voeren van een beleid dat  er op ger icht  is om  zwerfvuil op het  
grondgebied van de stad te voorkom en of tot  een m inim um  te beperken 
 

Act ie H_44:  verhogen van het  toezicht  en de handhaving inzake zwerfvuil 
(sluikstorten, sluikverbranden, sluikplakken,…)  
I nit iat iefnem er:  stadsreiniging 
Bet rokkenen:  polit ie,  m ilieudienst    
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_45:  verder ondersteunen van init iat ieven rond opruim act ies van zwerfvuil 
op het  grondgebied 
I nit iat iefnem er:  stadsreiniging 
Bet rokkenen:  dienst  wij k-  en dorpszaken, m ilieudienst , verenigingen, scholen   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake het  voorkom en of beperken van 
zwerfvuil 
 

Act ie_H_46:  verder uitbouwen van de cel sluikstorten 
I nit iat iefnem er:  stadsreiniging 
Bet rokkenen:  polit ie,  m ilieudienst    
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie H_47:  in kaart  brengen van de zwerfvuilproblem at iek op het  grondgebied van 
de stad (black points) . 
I nit iat iefnem er:  stadsreiniging 
Bet rokkenen:  dienst  wij k-  en dorpszaken, m ilieudienst    
Tim ing:  2006 
 
Act ie H_48:  verder uitvoering geven aan het  veegplan en de karavaan en bij sturen 
indien nodig 
I nit iat iefnem er:  stadsreiniging 
Bet rokkenen:  dienst  wij k-  en dorpszaken, m ilieudienst    
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake het  voorkom en of beperken van 
zwerfvuil 
 

Act ie H_49:  opm aak van een plan van aanpak voor het  voeren van een ger ichte 
com m unicat ie naar de doelgroepen (burger, scholen, verenigingen) inzake de 
zwerfvuilproblem at iek 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  wij k-  en dorpszaken, stadsreiniging,  inform at iedienst    
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Tim ing:  2005 
 
Act ie H_50:  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (bevolk ing, scholen, 
verenigingen)  inzake het  gevoerde beleid rond zwerfvuil m et  bij zondere aandacht  
voor het  verscherpt  t oezicht , de m aatschappelij ke gevolgen van zwerfvuil en het  
belang van sociale cont role. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  stadsreiniging, inform at iedienst    
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_51:  aandacht  hebben voor het  plaatsen van voldoende geschikte 
inzam elrecipiënten op het  openbaar dom ein vooral m .b.t .  de organisat ie van 
evenem enten 
I nit iat iefnem er:  stadsreiniging 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
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Het  m ilieucom part im ent  lucht  om vat  de onderste laag van de atm osfeer, nl. de 
t roposfeer (0 t ot  20 km  boven het  aardoppervlak) .  Veront reinigde lucht  is lucht  waarvan 
de sam enstelling, door de aanwezigheid van vreem de bestanddelen, zodanig afwij k t  van 
de norm ale sam enstelling, dat  er schade kan ontstaan voor het  welzij n of de gezondheid 
van de m ens, fauna en flora of voor m ater ialen.  
Wanneer de hinder ervaren door luchtveront reiniging wordt  vertaald naar geurhinder dan 
blij k t  uit  het  leefom gevingsonderzoek van het  Vlaam s Gewest  (2001) dat  19%  van de 
respondenten gehinderd werd door geur. Vele aspecten van luchtveront reiniging geven 
echter niet  onm iddellij k aanleiding tot  acute k lachten (zoals geur)  waardoor het  aantal 
gehinderden door luchtveront reiniging heel wat  hoger ligt .   
 
Verschillende ( lokale)  veront reinigingsbronnen dragen bij  tot  luchtveront reiniging. De 
effecten van luchtveront reiniging zij n m eestal ruim er en grensoverschr ijdend. De 
belangr ij kste fenom enen inzake luchtveront reiniging zij n:  

• verdunning van de st ratosferische ozonlaag (van ca. 20 km  tot  50 km  boven het  
aardoppervlak)  door som m ige chloor-  en broom houdende verbindingen die o.m . 
gebruikt  worden als dr ij fgassen en koelm iddelen. 

• verander ing van het  klim aat  door het  broeikaseffect  door t oenem ende 
concent rat ie in de atm osfeer van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2) ,  
m ethaan (CH4) ,  chloorf luorkoolwaterstoffen (CFK’s) , ozon (O3)  en lachgas (N2O). 
De belangr ij kste bronnen van broeikasgasem issies in Vlaanderen zij n de indust r ie 
(28%  van de CO2-em issies)  en de energiesector (26%  CO2-em issies) .  Verkeer en 
vervoer wordt  steeds prom inenter m et  in 2001 een aandeel van 19%  van de CO2-
em issies, gevolgd door de doelgroep bevolk ing m et  18% . 68%  van de 
m ethaanem issies in Vlaanderen wordt  toegewezen aan de landbouw. 
Lachgasem issies in Vlaanderen gebeuren voornam elij k door de 
salpeterzuurproduct ie en de landbouwsector.   

• veront reiniging door fotochem ische stoffen ( fotochem ische luchtveront reiniging) . 
Ozon is de best  bekende vertegenwoordiger van deze foto-oxidant ia en geeft  
aanleiding tot  zom ersm og. Fotochem ische stoffen ontstaan door de inwerking van 
zonlicht  op st ikstofoxiden en v lucht ige organische stoffen (o.a. solventen, 
koolwaterstofdam pen,…)  die onder m eer worden uitgestoten door het  verkeer 
(koolwaterstofdam pen) en indust r iële product ieprocessen (solventen). 

• verspreiding van m ilieugevaarlij ke stoffen zoals zware m etalen, 
best r ij dingsm iddelen, producten van onvolledige verbranding (dioxines, 
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polycyclische arom at ische koolwaterstoffen of PAK’s) . De indust r ie, verkeer en 
vervoer en de energiesector dragen het  m eest  bij  tot  de totale uitstoot  van zware 
m etalen in de lucht . Voor arseen, cadm ium  en zink is de non- ferro- indust r ie de 
belangr ij kste bron. Kwikuitstoot  is afkom st ig van de basischem ie.  Raffinader ijen 
staan in voor de belangrij kste uitstoot  van nikkel in de lucht .  68%  van de 
koperuitstoot  is afkom st ig van het  verkeer. Dioxines kom en hoofdzakelij k in het  
m ilieu terecht  door ongecont roleerde verbrandingsprocessen. Voor dioxines zijn 
de bijdragen vooral afkom st ig van de non- ferro- indust r ie (37% ) en kleinschalige 
afvalverbranding in tonnet j es en open vuren (25% ), gebouwenverwarm ing (14% )  
en grootschalige indust r iële afvalverbranding (16% ). PAK’s kom en vrij  in het  
m ilieu door onvolledige verbranding en door productgebruik. Het  wegt ransport ,  
het  gebruik van asfalt  en het  asfalt eren van wegen, de gebouwenverwarm ing en 
het  gebruik van houtverduurzam ingsm iddelen hebben het  belangr ij kste aandeel in 
de PAK’s uitstoot .  Best r ij dingsm iddelen zij n in het  m ilieu vooral van belang 
vanwege hun ecotoxicit eit , m ogelij ke bioaccum ulerende eigenschappen en 
horm oonverstorende effecten. Belangr ij ke hoeveelheden best r ij dingsm iddelen 
worden zowel door de landbouw, de huishoudens, de indust r ie als de overheid 
gebruikt . Asbestvezels zijn kankerverwekkend. De product ie van asbestcem ent  is 
in 1998 gestaakt . Nochtans is er  nog veel asbesthoudend m ateriaal aanwezig in 
de sam enleving. Zwevende stof in de lucht  kan een drager zij n van zware 
m etalen, PAK’s, best r ij dingsm iddelen en dioxines en kom t  v ia neerslag uit  de 
atm osfeer t erecht  in het  water, op de bodem  en in levende organism en. 

• verzuring door uitstoot  van zwaveldioxide (SO2) , st ikstofoxiden (NOX)en 
am m oniak (NH4) .  Veeteelt  en gebouwenverwarm ing op basis van fossiele 
brandstoffen zijn de voornaam ste bronnen van verzuring. 

 
I n Vlaanderen heeft  de Vlaam se m ilieum aatschappij  (VMM) een luchtkwaliteitm eetnet  
uitgebouwd. Het  m eetnet  heeft  als voornaam ste funct ie de opvolging van de algem ene 
luchtkwaliteit .  Het  m eetnet  telt  ongeveer een 40tal m eetstat ions.  
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Aangezien de aspecten van luchtveront reiniging m eestal een grensoverschrijdend en 
zelfs een m ondiaal probleem  zij n wordt  het  beleid t erzake vooral internat ionaal gestuurd.  
Ook de federale en gewestelij ke overheid nem en init iat ieven op dit  v lak. De 
bevoegdheden van de lokale overheden zijn eerder beperkt . 
 
Tijdens de eerste wereldtop over duurzam e ontwikkeling (Rio, 1992)  ondertekende België 
het  raam verdrag inzake klim aatsverandering. Met  dit  verdrag wordt  gest reefd naar een 
stabilisat ie van de broeikasgasem issies in de atm osfeer op een niveau waarbij  de 
gevaarlij ke ant ropogene verstoring van het  k lim aatsysteem  wordt  verm eden. Onder het  
protocol van Kyoto (1997)  hebben de lidstaten een eigen em issiereduct iedoelstelling 
toegewezen gekregen. Voor België betekende dit  dat  in de per iode 2008-2012 de totale 
broeikasgasem issies m et  7,5 %  dient  gereduceerd te worden ten opzichte van  het  
referent iejaar 1990. Om  deze doelstelling te realiseren werd een nat ionaal klim aatplan 
opgesteld en door de I nterm inisteriële Conferent ie voor Leefm ilieu ( I CL)  op 6 m aart  2002 
goedgekeurd. Ter ondersteuning van het  nat ionaal k lim aatplan en het  nat ionale 
klim aatbeleid werd een jur idisch kader opgesteld via een sam enwerkingsakkoord tussen 
de federale overheid en de gewesten bet reffende het  opstellen, het  uitvoeren en het  
opvolgen van het  nat ionaal klim aatplan, alsook het  rapporteren in het  kader van het  
raam verdrag van de Verenigde Nat ies inzake k lim aatverander ing en het  protocol van 
Kyoto. De doelstelling ervan is het  beheersen van de net to uitstoot  van koolstofdioxide 
en andere broeikasgassen, zoals overeengekom en in het  Protocol van Kyoto en in de 
beslissing van de Raad van de Europese Gem eenschap van 16 j uni 1998.  
De bouwstenen van het  actuele Vlaam se klim aatbeleid werden gelegd door het  
m ilieubeleidsplan en het  CO2/ REG-plan (1999) . I n antwoord op de hoge nood naar een 
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betere afstem m ing, werd de taskforce k lim aatbeleid Vlaanderen als 
bevoegdheidoverschr ijdend over legplat form  opger icht  in apr il 2001. Dit  plat form  lag aan 
de basis voor het  Vlaam s klim aatbeleidsplan 2002-2005 dat  door de Vlaam se reger ing op 
28 februar i 2003 werd goedgekeurd. Jaar lij ks wordt  een voortgangsrapport  opgem aakt  
Het  voortgangsrapport  m oet  instaan voor een analyse van de stand van zaken van het  
Vlaam se klim aatbeleid. Uit  het  j aarrapport  2003 blij kt  dat  de doelstellingen van het  
klim aatplan niet  gehaald worden. Het  halen van de Kyotodoelstelling voor Vlaanderen is 
nog ver weg. I n vergelij king m et  1990 zij n de em issies van broeikasgassen in 2001 
gestegen m et  14% .  
 
Reduct ieprogram m a’s voor m etalen, m etalloïden, best r ij dingsm iddelen, PAK’s, dioxines 
en organische  m icropolluenten werden opgem aakt  in uitvoering van I nternat ionale 
conferent ies (o.a. de Noordzeeconferent ies58)  en Europese r icht lij nen. Het  Vlaam se 
m ilieubeleidsplan 2003-2007 stelt  een aantal reduct iedoelstellingen op lange term ij n 
voorop inzake specif ieke m ilieugevaarlij ke stoffen (zie tabel) .  De afgelopen jaren zij n 
voor deze m ilieugevaarlij ke stoffen (m et  uitzonder ing van best r ij dingsm iddelen)  reduct ies 
gerealiseerd.  

 

Tabel 11:  plandoelstellingen inzake de reduct ie van m ilieugevaarlijke stoffen (Vlaams Miliebeleidsplan 2003-
2007)   �� ��b  �5¡�¢5������������  £��9�¥¤-�.¦�§ ¨�©B  ¤%¤x  ���n�x�'¡x�-��  ���5¦5��� ¤-�.��� �b ���¢
Metalen Doelstelling 2010:  70%  reduct ie tov 1995 ( lucht )  

Doelstelling 2010:  50%  reduct ie tov 1998 (water)  
Dioxines Doelstelling 2010:  maxim um  em issie van 100 g TEQ/ jaar 
PAK’s Doelstelling 2010:  maxim um  em issie van 192 ton/ jaar (= 75%  

reduct ie tov 1985)  
best r ijdingsm iddelen Doelstelling 2005:  reduct ie van 50%  verspreidingsequivalenten 

(Seq) best r ij dingsmiddelen tov 1990 
 
 
 
Deze doelstellingen vertalen zich in verschillende wetgevende init iat ieven op Vlaam s 
niveau, o.a.:  

• I m m isie-  en em issiewaarden in de Vlaam se reglem enter ing inzake de 
m ilieuvergunning (VLAREM) 

• Voorwaarden opgenom en in het  afvalstoffendecreet  en zijn uitvoer ingsbesluiten 
(VLAREA) 

• het  m estdecreet  en het  m estact ieplan 
• het  decreet  van 21 decem ber 2001 houdende het  verbod op het  gebruik van 

schadelij ke best r ij dingsm iddelen door openbare diensten. 
• Verwijder ingsplan voor asbest  en PCB’s 

 
De invoer ing van de solvent r icht lij n (99/ 13/ EG)  in 2001 is een van de belangr ij kste 
m aat regelen die de voorbij e jaren werd ingevoerd in het  kader van het  
em issiereduct iebeleid van VOS (v lucht ige organische stoffen) . Uitvoer ingsbepalingen 
hierom t rent  zijn in Vlaanderen opgenom en in de VLAREM regelgeving ( reduct ie 
solventgebruik, oplosm iddelenboekhouding,…)  
 
I n het  Vlaam s m ilieubeleidsplan 2003-2007 wordt  ext ra inspanningen vooropgesteld door 
het  Vlaam se Gewest  om  de vooropgestelde doelstellingen inzake m ilieugevaarlij ke 
stoffen te halen.  
 

                                           
58 Op deze conferent ies buigen de m inisters van Milieu van de aan de Noordzee palende landen en de 
ver tegenwoordigers van de Commissie en van internat ionale en niet- gouvernementele organisat ies zich over de 
problem en van de visserij ,  de marit ieme veront reiniging en de bescherming van soorten en ecosystemen.  
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Voor het  lokale bestuur is er een belangr ij ke rol weggelegd in het  kader van het  
vergunningsbeleid (VLAREM) en de toezicht  en handhaving van de bestaande 
regelgeving. Aandachtspunten hierbij  zij n o.a.:  

• het  onderhoud of het  buiten gebruik stellen van koel-  en klim aat regelingsinstallat ies  
• het  opvolgen van de kwaliteitsnorm en voor lucht  en verzurende deposit ies 
• algem ene en sectorale voorwaarden die van toepassing zijn op de ingedeelde 

inr icht ingen 
• de reglem enter ing rond de em issies van VOS 
• verbranding van afvalstoffen59 
• onderhoud en keur ing van verwarm ingsinstallat ies 
• asbestbeheersing 
• … 

 
I n het  kader van het  m obilit eitsconvenant  zijn er  voor de lokale besturen m ogelij kheden 
weggelegd om  m aat regelen te t reffen inzake de het  wegverkeer. 
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De om gevingslucht  te Mechelen is ten gevolge van het  drukke verkeer en indust r iële 
act ivit eiten veront reinigd. Zowel de stad, de aanwezige indust r ie en de bevolk ing hebben 
de afgelopen jaren inspanningen geleverd om  de luchtkwaliteit  t e verbeteren. De 
Vlaam se Milieum aatschappij  onderzoekt  sinds 2001 system at isch de luchtkwalit eit  in 
Mechelen aan de hand van vaste m eetstat ions:  

- Hom beeksesteenweg -Mechelen-Zuid (operat ioneel sinds 2001)  
- Lakenm akersst raat  – Nekkerspoel (operat ioneel sinds 2001)  
- Technopolis (operat ioneel sinds 2002) . 

 
Speciale aandacht  gaat  uit  naar de indust r iezone Mechelen-Zuid om dat  hier een aantal 
bedr ij ven zij n gevest igd m et  luchtveront reinigende act iv iteit en.  
Op basis van de resultaten van de m eetstat ions kan worden vastgesteld dat  in Mechelen-
Zuid alle norm en inzake luchtkwalit eit  gerespecteerd worden. De concent rat ies van veel 
polluenten worden sterk beïnvloed door het  wegverkeer. Wat  benzeen bet reft  levert  het  
stadsverkeer zelfs een beduidend hogere bij drage dan de drukke E19-autoweg.  De 
invloed van de indust r ie is terug te v inden in verhoogde concent rat ies van een aantal 
vlucht ige organische stoffen (ethylbenzeen, xyleen, tolueen).  De norm en vooropgesteld 
door de wereldgezondheidsorganisat ie worden niet  overschreden. 
 
Naar aanleiding van diverse redenen en problem en rond de I ndust r iezone Mechelen-Zuid 
werd een werkgroep lucht  opgericht . De bedoeling van de werkgroep is de dialoog tussen 
de bet rokkenen (overheid, indust r ie, om wonenden)  te bevorderen.  
I n deze werkgroep zetelen afgevaardigden van de grote indust r iële bedrij ven, 
vertegenwoordigers van de VMM en het  PI H, leden van de m ilieuraad, 
vertegenwoordigers van de leefm ilieugroep Mechelen-Zuid, een geneesheer en diverse 
adm inist rat ies. 
 
Verschillende aanvullende studies/ rapporten werden de afgelopen jaren uitgevoerd die 
een m eer gedetailleerd beeld geven de luchtkwaliteit  in de Mechelse regio:  

• screening Luchtvervuiling Mechelen (VI TO/ VMM m ei 2001) 
• luchtvervuiling Mechelen – aanvullende studie organische com ponenten 

(VI TO/ VMM februar i 2003)  
• t raff ic reated VOCs in Mechelen – assessm ent  of indoor and am bient  air  levels 

(VI TO/ VMM m aart  2002)  
• m et ingen PM2.5 in Vlaanderen 2001-2003 (UI A-VI TO-VMM) 
• gezondheidsonderzoeken (Mechelen-Zuid en Nekkerspoel, 1999)  
• j aarlij ks overzichtsrapport  “im m issiem et ingen te Mechelen” (VMM) 

                                           
59 zie ook hoofdstukken 6.2. Geurhinder en 6.5. Zwerfvuil. 
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I n opdracht  van de VMM werd door de Vlaam se I nstelling voor Technologisch onderzoek 
(VI TO)  in 2001 een screening van de luchtkwalit eit  in de Mechelse regio uitgevoerd.  
Tijdens twee opeenvolgende weken in de winter, lente en zom er werden op een 60- tal 
plaatsen de concent rat ies van verschillende polluenten gem eten.  Buiten een 
seizoensgebonden var iat ie ( in de winter m eer vervuiling dan in de zom er)  hebben nog 
andere factoren (zoals neerslag, windsterkte)  een invloed op de graad van vervuiling. De 
concent rat ies aan zwaveldioxide zijn in het  Mechelse, zoals elders in Vlaanderen, laag. 
St ikstofoxiden en benzeen, m aar ook tolueen en in m indere m ate ethylbenzeen, zij n 
polluenten die vnl. uitgestoten worden door het  verkeer. Dicht  bij  verkeersknooppunten 
worden de hoogste concent rat ies gem eten. De m eetposten opgesteld in het  
indust r iegebied, m eten hogere waarden voor n-buty lacetaat  en ethylbenzeen. 
Meetposten, die windafwaarts liggen van de indust r iezone vertonen ook een hogere 
concent rat ie aan n-buty lacetaat . I n de binnenstad en in de buurt  van drukke 
verkeerswegen wordt  m inder ozon gem eten dan op de landelij k gelegen m eetposten. Dit  
wordt  verk laard door het  feit  dat  een aantal polluenten (st ikstofm onoxide)  m et  de 
aanwezige ozon reageren. Tot  slot  wordt  vastgesteld dat  de m eeste stoffen die 
verantwoordelij k  zij n voor geurhinder in de om geving van de indust r ie door hun lage 
concent rat ies niet  detecteerbaar zij n m et  de beschikbare autom at ische m eetsystem en. 
 
Een algem ene verhoogde stofveront reiniging wordt  vastgesteld die toe te schr ij ven is aan 
de act iv it eiten gekoppeld aan een stedelij ke om geving (verkeer, indust r ie, 
verwarm ing,…) . Vaststellingen die ook voor andere regionaal stedelij ke gebieden gelden. 
Er zij n geen aanvullende lokale invloeden van verkeer of andere lokale pollut iebronnen 
m erkbaar. 
 
De afgelopen jaren was er  ongerustheid bij  de bewoners van Mechelen-Zuid. Zij  waren 
van m ening dat  er in hun buurt  m eer adem halingsproblem en waren en legden een 
verband m et  de aanwezige indust r ie. I n 1999 werd door het  PI H een 
vragenlij stonderzoek uitgevoerd. Hieruit  bleek dat  er  m eer k lachten over adem haling 
gerapporteerd werden bij  k inderen van Mechelen-Zuid dan een vergelij kbare 
leeft ij dsgroep uit  de wij k Nekkerspoel.  Het  stadsbestuur gaf daarop de opdracht  aan het  
PI H om  een vervolgonderzoek uit  te voeren. I n dit  onderzoek werd nagegaan of de 
verschillen in klachten tussen de twee groepen te wij ten kunnen zijn aan astm a en 
allergie, dan wel aan andere factoren. 1.234 lagere schoolk inderen uit  Mechelen-Zuid en 
Nekkerspoel werden bij  het  onderzoek bet rokken. Uit  de studie bleek dat  de verschillen 
in k lachten tussen de gebieden kennelij k niet  kunnen toegeschreven worden aan de 
invloed van de indust r ie m aar aan verschillen in r isicofactoren zoals 
woonom standigheden, allergieën, fam iliaal astm a, sport ,  m edicat ie,…   
 
 
Bij  k lachten inzake luchtveront reiniging worden de bevoegde overheden verwit t igd (AMI , 
VMM)  en wordt  een onderzoek uitgevoerd. De m ilieudienst  voert  zelf geen m et ingen uit  
m aar hecht  veel belang aan het  feit  of part iculieren en hinder lij ke inr icht ingen beschikken 
over de nodige keuringsat testen van (potent ieel)  luchtveront reinigende toestellen 
(o.a.verwarm ingsinstallat ies) . De burgers worden jaar lij ks v ia persber ichten en 
publicat ies in lokale infobladen her innerd aan hun verplicht ing om  hun 
verwarm ingsinstallat ie t e laten cont roleren. Om  luchtveront reiniging van hinderlij ke 
inricht ingen te voorkom en of te beperken wordt  bij  het  afleveren van m ilieuvergunningen 
bij zondere aandacht  geschonken aan de (potent iële)  luchtvervuilende act ivit eiten van de 
inricht ing. I ndien noodzakelij k worden aanvullende voorwaarden opgenom en in het  
vergunningsbesluit . 
 
Ook luchtveront reiniging binnenshuis is een aandachtspunt  voor de stad. hiertoe wordt  
sam engewerkt  m et  LOGO Mechelen, wat  staat  voor Lokaal Gezondheidsoverleg. De 
LOGO’s vorm en reeds m eerdere j aren een netwerk of sam enwerkingsverband van lokale 
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en regionale instant ies of organisat ies act ief op het  terrein van ziekteprevent ie en 
gezondheidsbevorder ing (zie hoofdstuk gebiedsger icht  beleid)  

�������.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• luchtveront reiniging door verkeer en indust r iële act ivit eiten 
• luchtveront reiniging door verwarm ing van gebouwen 
• luchtveront reiniging door sluikverbranden in het  buitengebied60 

 
Opportuniteit en:  

• de werkgroep lucht  die zorgt  voor over leg tussen de bet rokkenen  
• vaste m eetstat ions op het  grondgebied van de stad 
• terugkoppeling van de m eet resultaten door de VMM  
• sam enwerking m et  LOGO Mechelen 
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Doelstelling:  het  voeren van een beleid dat  er op ger icht  is om  de luchtveront reiniging op 
het  grondgebied terug te dr ingen 
 

Act ie H_52:  bij  vergunningsaanvragen voorwaarden opleggen om  
luchtveront reiniging te voorkom en of te beperken. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  bouwdienst    
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie H_53:  versterken van het  toezicht  en de handhaving inzake sluikverbranden 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  polit ie   
Tim ing:  2006 
 

Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake het  voorkom en en best r ij den van 
luchtveront reiniging 
 

Act ie H_54:  de diensten ondersteunen m et  advies inzake het  voorkom en en 
best r ij den van luchtveront reiniging.  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  onderzoeksinstellingen 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake het  voorkom en en de best r ij ding 
van luchtveront reiniging. 
 

Act ie H_55:  inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing en bedrij ven over de 
regelgeving en m aat regelen die kunnen worden genom en om  luchtveront reiniging 
te voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  inform at iedienst    
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_56:  inform eren van de bevolk ing over de jaar lij kse cont roles van 
verwarm ingsinstallat ies op v loeibare brandstoffen. 

                                           
60 zie thema geurhinder 
61 voor doelstellingen en act ies inzake luchtveront reiniging door  verkeer wordt  verwezen naar het  hoofdstuk 
mobiliteit .   
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I nit iat iefnem er:  m ilieudienst   
Bet rokkenen:  inform at iedienst  
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie H_57:  verder part iciperen aan de werkgroep lucht  en het  overleg m et  de 
bet rokkenen   
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  bedrij ven, burgers, andere overheidsadm inist rat ies   
Tim ing:  vanaf 2005 
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Dit  hoofdstuk heeft  als doel de sam enhang tussen m obiliteit  en m ilieu te versterken. 
Hierdoor kunnen m ilieuaspecten m eer worden geïntegreerd in het  m obiliteitsbeleid.  
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m obiliteitsbeleid waarbij  de druk op het  
leefm ilieu uitgeoefend door verkeer en vervoer wordt  t eruggedrongen 

�����%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Mobilit eit  wordt  gedefinieerd als zij nde de verplaatsingen van personen en goederen van 
oorsprong naar bestem m ing langs infrast ructuren.  Mobiliteit  heeft  tal van posit ieve 
effecten (vervoersgelij kheid, ontplooiingsm ogelij kheden, bereikbaarheid, sociale en 
econom ische ontwikkelingen) . Vanuit  m ilieuoogpunt  oefent  m obiliteit  een belangrij ke 
invloed uit  op m ilieuverstorende processen als verzuring, fotochem ische 
luchtveront reiniging, k lim aatswij ziging en gezondheidseffecten. De noodzakelij ke 
infrast ructuur veroorzaakt  versnipper ing, hinder (geluid, licht ) , veront reiniging en 
verstor ing van de om liggende (natuur)gebieden en verdroging, waardoor barr ière-
effecten ontstaan (versnipper ing) , de natuur aangetast  wordt  en biotoopver lies 
(biodiversiteit ) .  
 
Duurzam e m obilit eit  heeft  t ot  doel een beleid uit  te st ippelen waarbij  de draagkracht  van 
onze leefom geving niet  in het  gedrang wordt  gebracht  en de basism obiliteit  voor de 
bevolk ing gegarandeerd blij ft .  Deze doelstelling kan enkel worden bereikt  indien onze 
m anier van verplaatsen verandert .  Niet -gem otoriseerde en collect ieve vervoerswij zen 
m oeten geprom oot  worden en best  beschikbare technieken (BBT) m oeten worden ingezet  
om  de resterende externe effecten  tot  een m inim um  te beperken. 
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I n “Het  Europees vervoersbeleid tot  het  j aar 2010 :  t ij d om  te k iezen” wordt  een brede 
kij k op het  them a m obiliteit  bepleit .  Zo stelt  dit  Europese Witboek (2001)  dat  een 
m odern vervoerssysteem  duurzaam  m oet  zijn vanuit  zowel econom isch, sociaal als 
m ilieuoogpunt . 
 
Gelet  op de verwevenheid m et  tal van andere beleidsdom einen, werd het  
m obilit eitsbeleid in Vlaanderen tot  voor kort  volledig geïntegreerd in het  Ruim telij k 
St ructuurplan Vlaanderen (RSV, 1998) .  Hoofdzakelij k op basis van de select ie van 
wegen worden bevoegdheden, v isies en taken vastgelegd.  I n het  ver lengde van het  RSV 
start te de Vlaam se overheid onlangs m et  de opm aak van een autonoom  Mobiliteitsplan 
Vlaanderen.��Het  doel van het  Mobiliteitsplan Vlaanderen is als volgt :   

• de bereikbaarheid van steden en dorpen te garanderen 
• iedereen gelij kwaardige toegang tot  m obiliteit  te bieden 
• de verkeersveiligheid te vergroten 
• een m obiliteit  te realiseren die oog heeft  voor de leefbaarheid 
• m ilieuvervuiling terug te dr ingen 

 
I n de beleidsbrief Mobiliteit  en Openbare Werken 2002-2003 van de Vlaam se regering 
(2002)  kom t  de m ilieulink slechts zijdelings of onrechtst reeks aanbod. 
 
De rol van het  provinciale beleidsniveau inzake m obilit eit  zal in de toekom st  tot  een 
m inim um  worden beperkt  ( kerntakendebat , 2003) . De afspraak is dat  de provinciale 
overheid al de provinciale wegen zal overdragen aan het  Vlaam se Gewest  (2008) . Het  
Vlaam s Gewest  zal op zijn beurt  de reeds bestaande gewestwegen m et  lokale funct ie 
overdragen aan de lokale besturen.   
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Mobilit eit  blij ft  evenwel per definit ie een gem eentegrensoverschr ij dende problem at iek.  
De provincie Antwerpen neem t  in dit  verband wel de organisat ie op zich van de nieuwe 
over legfora verkeersveiligheid.  Verder staat  de provincie in voor de opm aak van 
ruim telij ke uitvoer ingsplannen (PRUP’s) . 
 
Wat  bet reft  het  lokale m obilit eitsbeleid heeft  het  lokale bestuur een grote autonom ie.  De 
m obilit eitsconvenant  laat  de gem eente im m ers toe om , in cont ractueel verband, m et  het  
Vlaam se Gewest  en de Vlaam se vervoerm aatschappij  De Lijn een lokaal m obilit eitsbeleid 
uit  te werken.  
 
I n het  ver leden werd uitgegaan van een voldoende integrat ie tussen m ilieu en verkeer 
binnen de m obiliteitsconvenant , doch in prakt ij k  blij kt  dit  eerste beleidsthem a 
st iefm oeder lij k  behandeld.  Opdat  verkeer, m ilieu en ruim telij ke ordening in de toekom st  
sam en aan bod zouden kom en bij  concrete dossiers, voorziet  de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 “Milieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling”  
dan ook in een afzonder lij ke cluster m obiliteit . 
 
De m inister iële om zendbrief OW 2001/ 3 van 20 decem ber 2001 voorziet  dat  de 
m ilieuam btenaar m ee zetelt  in de gem eentelij ke begeleidingscom m issie ( ifv  
m obilit eitsconvenant ) .  Anderzijds neem t  de m obilit eitsam btenaar deel aan het  am btelij k  
over leg ( ifv sam enwerkingsovereenkom st ) . Op deze wij ze wordt  de wisselwerking tussen 
beide diensten geopt im aliseerd. 
 
De integrat ie t ussen m ilieu en m obilit eit  op lokaal beleidsniveau m oet  o.a. ook blij ken uit  
het  jaar lij kse voortgangsrapport  van het  gem eentelij ke m obilit eitsplan.  Dit  per iodieke 
rapport  kent  een vaste inhoudstafel waarbij  de kruisbestuiv ing tussen de diverse 
diensten een aandachtspunt  is.  
 
De overheid kan van hogerhand m aat regelen opleggen (bv. brandstofheffingen, 
rekeningr ijden, em issienorm en voor wagens, aanleg f luisterasfalt ,…)  m aar daarnaast  is 
het  van belang een m aatschappelij k draagvlak te creëren zodat  ook een spontane 
m entalit eitswij ziging kan worden nagest reefd. Het  lokale bestuur vervult  hierbij  een 
belangr ij ke voorbeeldfunct ie. Verder kan zij  lokale init iat ieven init iëren of m ee 
ondersteunen.  �
�����%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
 
De stad Mechelen beschikt  over een goedgekeurd m obilit eitsplan. Dit  plan is het  resultaat  
van een procedure die werd vastgelegd bij  de afsluit ing van het  m obiliteitsconvenant  
tussen enerzijds de stad en anderzijds het  Vlaam se Gewest  in 1997.  De procedure 
voorziet  in verschillende fasen:  

- fase 1:  een or iëntat iefase (eindrapport  j uni 1997)  
- fase 2:  opbouw van het  plan (scenarioberekeningen – eindrapport  j uni 1998) 
- fase 3:  opm aak beleidsplan op basis van het  gekozen scenar io ( februari 2000, 

update apr il 2002)  
- fase 4:  evaluat iefase (m om enteel lopende -  jaar lij kse voortgangsevaluat ie, 

vij fj aarlij kse globale evaluat ie)  
 
I n het  kader van de opm aak van het  m obiliteit splan werden verschillende 
over legst ructuren opgericht .  De gem eentelij ke begeleidingscom m issie (GBC) is het  
over legforum  voor de voorbereiding en de besluitvorm ing rond het  m obiliteitsplan en 
begeleidt  tevens de voorbereiding van proj ectdossiers. Daarnaast  beschikt  de stad over 
een verkeerscom m issie. Deze com m issie kom t  m aandelij ks sam en en bespreekt  de 
opvolging van het  m obiliteitsvraagstuk binnen de stad Mechelen (adviserend orgaan naar 
het  college van burgem eester en schepenen).� Het  voorbereidende werk voor deze 
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com m issie wordt  verr icht  in de plangroep m obiliteit .  Kleinere verkeersproblem en, 
klachten en wegenisdossiers worden hier behandeld.   
 
Twee m obilit eitsdeskundigen zijn werkzaam  op de dienst  ruim telij ke planning en 
m obilit eit . Het  takenpakket  van deze personen kan als volgt  worden om schreven:  

• opvolging en uitvoering m obilit eitsplan 
• beleidsadviezen verschaffen 
• vragen/ k lachten van bewoners beantwoorden 
• opvolging projecten m et / van derden/ andere overheden 
• inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen 

 
Sinds de ondertekening van het  m obilit eitsconvenant  worden door de stad verschillende 
act ies ondernom en teneinde een verkeersleefbare en verkeersveilige om geving te 
creëren. Dit  door een globale aanpak voor alle vervoerm iddelen (m ult im odaal)  waarbij   
de afzonderlij ke vervoerswij zen com plem entair bekeken zodat  de som  van het  totale 
verkeerssysteem  sterker is dan zij n afzonder lij ke delen. De act ies zijn hoofdzakelij k 
ger icht  op het  afstem m en van m obilit eit  en stedenbouwkundige proj ecten, de heraanleg 
van veilige en com fortabele infrast ructuren voor alle vervoerswij zen (auto,  f iets, 
voetganger) ,  het  uitbouwen en st im uleren van het  openbaar vervoer, een ondersteunend 
parkeerbeleid, het  sensibiliseren door cam pagnes en ondersteunende handhaving.  
 
Volgende algem ene kracht lij nen uit  het  m obilit eitsplan kunnen gerelateerd worden aan 
m ilieu & natuur:  

• uitwerken van een fij nm azig fietsinfrast ructuur 
• opt im aliseren van het  openbaar vervoer 
• prom oten/ ondersteunen van de opm aak van bedrij fs-  of schoolvervoerplannen 
• opheffen van barr ièrewerking van infrast ructuur op natuur door het  uit voeren van 

ontsnipperingsm aat regelen en berm beheersm aat regelen langs verkeers,-  spoor-  
en waterwegen. 

• opstellen van sensibiliseringscam pagnes inzake m ilieuvr iendelij ke m obiliteit .  
 

I n 2003 werd een voortgangsrapport  opgem aakt . Een afgevaardigde van de m ilieudienst  
is bet rokken bij  de opm aak van dit  rapport . Om  m eer in detail na te gaan of het  
m obilit eitsplan voldoende rekening houdt  m et  de m ilieuaspecten ( leefbaarheid)  heeft  de 
stad, in het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004, in 2004 een 
screening uitgevoerd van het  plan aan de hand van een door het  Vlaam se Gewest  
opgestelde vragenlij st  (m ilieutoetsing) . Volgende m ilieuaspecten werden onderzocht :  
luchtvervuiling, energieverbruik en em issies van broeikasgassen, ruim telij ke planning, 
klachtenregist rat ies, stedelij ke luchtvervuiling. De resultaten (zie tabel)  zullen worden 
opgenom en in een analyserapport  dat  st rekt  t ot  de voorstelling van een coherent  
m aat regelenpakket  bestaande uit  aanvullende m ilieugerichte act ies.  
 

Tabel 12:  samenvat t ing van de m ilieuscreening van het  mobiliteit splan (2004)  aan de hand van de 
vooropgestelde vragenlijst  van het  Vlaamse Gewest . 
¬'�®5¯�° ±$°�²�³�°�´�µ�®�¶�°�· ¸�°x¹�º ®
Luchtvervuiling Uitbouw van een netwerk van bussen, f ietspaden 

en fietsstallingen.  
Cent rum =  zone 30 
Autoluw cent rum 
Derdebetalersysteem voor busgebruiker 
ROB cam pagne 
Fietsaanmoedingspremie personeel 
Fietspool eigen diensten 
Roet f ilt er op bussen 
Roet f ilt er op eigen vrachtwagen  

Energiegebruik en em issies 
broeikasgassen 

Autoluw cent rum maakt  meer ruim te voor 
voetgangers en f ietsers 
Uitbouw van het  f ietspadennetwerk 
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Fietsoverlegplat form (opmaak van een 
fietsact ieplan)  

Ruim telij ke planning Betalend parkeren in het  cent rum 
St rategische projecten (o.a. Arsenaalsite)  
Lussensysteem in de binnenstad 
I mpact  op de natuurwaarden:  ongekend 

Klachtenregist rat ie (m ilieueffecten 
verkeer)  

Aantal is beperkt  (2003:  3tal i.v.m . geur)  
Aandachtspunt :  t r illingen en geluid busverkeer 
Via ombudsdienst , loket , wij kraden 

Geluidshinder en t r illingen t .h.v.  verkeersdrem pels 
2003:  10tal k lachten i.v.m. geluid 

 
Uit  een studie van de Provinciale Hogeschool Lim burg62 (per iode 2000-2001) blij kt  dat  de 
m aat regelen die de stad de afgelopen jaren heeft  genom en een posit ief effect  hebben op 
de m odal split 63 in het  voordeel van het  openbaar vervoer en de fiets. 
 
Het  prom oten van m ilieuvriendelij ke vervoerswij zen is ook een steeds wederkerend 
aandachtspunt  binnen de werkgroep interne m ilieuzorg. De m obiliteitsam btenaar m aakt  
deel uit  van de werkgroep. 
 
De stad hecht  veel belang aan het  gebruik van de fiets als m ilieuvr iendelij k  
verplaatsingsm iddel voor kortere afstanden en onderneem t  of ondersteunt  verschillende 
init iat ieven (zie ook tabel) . 
 
De dienst  toerism e van de provincie Antwerpen (TPA)  staat  in voor de uitbouw van een 
recreat ief f ietsroutenetwerk. De provincie voorziet  in het  opstellen van een bovenlokaal 
fietsroutenetwerk. De realisat ie van dit  netwerk kan enkel m its de sam enwerking tussen 
een groot  aantal bet rokkenen,  waarvan de belangr ij ksten:  het  Vlaam se Gewest , de 
provincie,  de lokale besturen en de NMBS. De stad ondersteunt  de uitwerking van dit  
netwerk en speelt  hier  op in door lokaal (aansluitend)  onderzoek te verr ichten naar het  
opstellen van een fij nm azig netwerk van fietsroutes en wandelwegen. 
 
I n 2003 werd binnen de stad een fietsover legplat form  in het  leven geroepen.  Op dit  
plat form  worden diensten en organisat ies uitgenodigd dewelke raakvlakken hebben m et  
het  stedelij k f ietsbeleid (polit ie, interne dienst  voor prevent ie en bescherm ing, 
fietswacht , ruim telij ke planning, lokale fietsersbond, openbare werken, dienst  toer ism e, 
citym anager, m ilieudienst…) . De m ilieudienst  heeft  hierbij  vooral een ondersteunende 
taak. Dit  plat form  heeft  als doel de verschillende act iv it eiten op elkaar af te stem m en en 
een gezam enlij k f ietsact ieplan op te stellen. 
  
De stad kam pt  m et  een tekort  aan fietsstallingen. Dit  bevordert  het  gebruik van de fiets 
niet .  Fietsenstallingen in de binnenstad dienen verder stelselm at ig uitgebouwd te 
worden. De norm en opgenom en in de stallingswij zer64 kunnen hierbij  als r icht inggevend 
kader worden gebruikt . Er wordt  ook gezorgd voor veiligere fietsstallingen. Jaar lij ks 
worden er op de begrot ing m iddelen voorzien voor de verdere uitbouw ervan. 
 
Bij  de organisat ie van evenem enten wordt  ext ra aandacht  geschonken om  m ensen te 
m ot iveren om  m et  de fiets te kom en (o.a. voorzien in bewaakte fietsenstallingen) . Bij  
twee ondergrondse parkings in het  cent rum  kunnen m ensen die gebruik m aken van 
parking grat is gebruik m aken van een f iets om  hun t raj ect  in de binnenstad verder t e 
zet ten. De toer ist ische dienst  onderzoekt  de m ogelij kheid om  fietsen te voorzien voor 
toer isten.   
 

                                           
62 Provinciale Hogeschool Limburg, Onderzoek verplaatsingsgedrag in Vlaams-Brabant  (dec. 2000-dec. 2001) . 
Onderzoek in opdracht  van het  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ( LI N)  
63 Modal split  is de verdeling van de verplaatsingen over de vervoerwij zen. 
64 uitgegeven door  het  Vast  Secretariaat  voor het  Prevent iebeleid. 
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De afgelopen jaren werd ook vastgesteld dat  het  systeem  van de dienst fietsen niet  naar 
behoren funct ioneerde. I n 2003 werd binnen het  departem ent  Stedelij ke Ontwikkeling 
werk gem aakt  van een fietspool van een 8tal f ietsen. Alle personeelsleden van het  
departem ent  kunnen deze dienst fietsen gebruiken. Er wordt  overwogen om  dit  systeem  
uit  te breiden naar andere diensten.  

I n het  kader van het  natuurproj ect  Beneden-Dij levallei werd in 2004 een inventar isat ie 
opgestart  van de t rage wegen65. De opzet  is om  het  netwerk van t rage wegen te  
herwaarderen. De uitwerking van het  wandelnetwerk berust  enerzijds op de integrat ie en 
goede verbinding en/ of inr icht ing van de bestaande wandelroutes, de uitwerking van 
nieuwe wandelroutes en een herwaardering van voet - , kerk-  en buurtwegen. Voor de 
herwaarder ing van het  netwerk aan t rage wegen wordt  act ief sam engewerkt  m et  
vr ijw illigers uit  de regio. 

Het  proj ect  basism obilit eit  van de Lij n zal wordt  opgestart  in 2005. Hierdoor zal de 
bevolk ing m akkelij ker gebruik kunnen m aken van de bussen. Naast  een 
frequent ieverhoging van de r it t en zal ook door lopend aandacht  worden gevest igd op een 
betere doorst rom ing ervan in de binnenstad.  De stad past  ook het  derde betalersysteem  
toe bij  de 10- r it t enkaart  (Mechelkaart )  en geeft  33%  kort ing bij  abonnem enten ( -25 
jaar) . 
 
Autobussen zijn in het  stadscent rum  een belangrij k  aandachtspunt  voor 
luchtveront reiniging ( roetuitstoot ) .  De stad is reeds j aren vragende part ij  dat  de Lij n alle 
noodzakelij ke m aat regelen neem t  om  de hinder tot  een m inim um  te beperken (zuinig 
verbruik, verm inder ing van roetem issies,. . . ) . Stapsgewij s worden de bussen van de Lijn 
voorzien van roet filt ers indien dit  t echnisch haalbaar is. Mom enteel zij n een 50tal bussen 
(euro-2 m otoren)  uitgerust  m et  een roet f ilt er . Dikwij ls worden problem en vastgesteld 
m et  bussen die r ij den in onderaannem ing.    
 
I n het  kader van bedr ij fsvervoerplannen zijn er plannen opgem aakt  voor Mechelen Noord 
en Mechelen Zuid. Mom enteel ontbreken op Vlaam s niveau de nodige budget ten om  deze 
plannen tot  uitvoer ing te brengen. Op korte term ijn is het  belangr ij k  in eerste instant ie 
bedr ij ven hierom trent  t e inform eren en te sensibiliseren. I n het  kader van de 
voorbeeldfunct ie is de opzet  om  een bedr ij fsvervoerplan voor de stad uit  te werken. 
 
Mechelen is een sterk versnipperde gem eente. Ze wordt  doorkruist  door verschillende 
natuurlij ke st ructuren (water lopen) m aar ook door een aantal kunstm at ige st ructuren. 
Volgende kunstm at ige barr ières worden geïdent if iceerd:  

• op-  en afr it tencom plex E19-R6-N16 (superknoop -  Mechelen Noord)  
• spoorweg 
• kanaal Leuven-Dij le 
• grotere invalswegen (Leuvensesteenweg, Antwerpsesteeweg,…) . 
• bedr ij venterreinen I ndust r ie-Noord en –Zuid 

Ze hebben niet  alleen een belangr ij k  versnipperend effect  op de open ruim te (zie verder)  
m aar hebben ook een belangrij ke im pact  op de hinderaspecten inzake geluid, geur, licht  
en luchtveront reiniging (zie ook hoofdstuk hinder) .  Het  opheffen van ‘ecologische 
barr ières’ en het  uitbouwen van een ‘ecologische infrast ructuur ’ is een aandachtspunt  
voor de stad en vandaag de dag verankerd in verschillende (beleids)plannen:  

• het   gem eentelij k natuurontwikkelingsplan (GNOP, 1996)  
• het  groenst ructuurplan (1999)  
• het  m obiliteitsplan (2002)  
• prioritaire doelstelling binnen het  sam enwerkingsverband Beneden-Dij levallei  
• het  stedelij k ruim telij k st ructuurplan  

 
Volgende ecologische barr ières werden tot  op heden geïdent if iceerd (bron:  rapport  
intergem eentelij k natuurproj ect  Beneden-Dij levallei) :   

                                           
65 Zie ook het  hoofdstuk Gebiedsgericht  beleid 
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• de E19:   de belangrij kste knelpunten situeren zich ter hoogte van Bat tenbroek ( * )  
en de v ij ver van Walem  (* ) ,  Stuyvenberg en Vr ijbroekpark ( * )  en aan het  
com plex Mechelen-Zuid ( * ) . 

• het  kanaal Dij le – Leuven tussen het  Zennegat  en Bat tel.  De kunstm at ige oevers 
veroorzaken hier het  barr ière-effect  

• N16  (Gentse steenweg)  ter  hoogte van Thiebroek (* )  
• N1 (Em iel Engelsst raat ,  Walem ), bij  de doorsteek van de Netevallei en ter  hoogte 

van het  fort  van Walem  
• De Muizensteenweg (Muizen en Bonheiden) , t er hoogte van de Muizenhoek en het  

natuurreservaat  Mispeldonk ( * )  
• Rijm enam sesteenweg (Muizen) over het  grootste deel van hun lengte 
• De Molenbeekst raat  te Leest , t er  hoogte van de Molenbeek 
• Pastoor De Heuckst raat  te Leest , t raj ect  door de Zennevallei. 

 
Deze ecologische barr ières dienen nog vertaald te worden naar concrete act ies op het  
vlak van m ogelij ke aanpassingen aan de wegeninfrast ructuur66.  Voor act ies inzake het  
voorkom en van nieuwe en saneren van bestaande pr ior itaire versnipper ingseffecten van 
verkeersinfrast ructuren wordt  verwezen naar het  hoofdstuk natuurlij ke ent it eiten.  
 
De stad inform eert  en sensibiliseert  de verschillende doelgroepen over het  
m obilit eitsprobleem  en welke oplossingen hiervoor bestaan. Hiervoor worden 
verschillende inst rum enten gehanteerd:  

• part icipat ie aan de Vlaam se m obiliteitscam pagne “Rust ig Op de Baan”  
• j aarlij kse deelnam e aan de Car-Free-Day  en ‘de week van vervoer ing’ (najaar)  
• j aarlij kse deelnam e aan ‘de week van de zachte weggebruiker’ (voorjaar:  

autoluwe schooldag, m et  belger inkel naar de Winkel) . 
• de Mechelse fietsengordel ( i.s.m . Mefigo)  
• j aarlij kse organisat ie van een fietszoektocht  doorheen Mechelen  

  
Tijdens deze cam pagnes wordt  aandacht  besteed aan het  verspreiden van persber ichten, 
folders, affiches, brochures. Zo wordt  er ook een toelicht ingsbrochure opgem aakt  over 
het  m obiliteitsplan. 
 
De scholen zijn voor de stad een belangrij ke doelgroep. De stad voorziet  educat ief 
m ater iaal waarm ee de leerlingen in de k las of op school m ee aan de slag te gaan (o.a. 
m obilit eitskoffer) . Op term ij n wordt  voorzien in een uit leendienst  voor scholen 
(vest j es,…) .  Tot  voor kort  was de stad zeer sterk bet rokken bij  de opm aak van 
schoolvervoerplannen. De stad zetelde in de werkgroep van de school dewelke het  plan 
voorbereidde. Eind 2003 werd deze taak overgenom en door de Vlaam se St icht ing 
Verkeerskunde (VSV) . Tot  op heden hebben 3 scholen op het  grondgebied een 
schoolvervoerplan opgesteld (St .- Jan-Berchm ans, Colom a, Sint -Lam bertus) . Bij kom ende 
inspanningen kunnen worden geleverd om  de scholen verder t e ondersteunen en te 
st im uleren om  schoolvervoerplannen op te m aken. De opm aak van een stedelij k 
schoolvervoerplan kan als r icht inggevend kader dienen voor de indiv iduele 
schoolvervoerplannen.   
 
Naar aanleiding van de autoluwe schooldag van 2003  werd een werkgroep in het  leven 
geroepen bestaande uit  direct ies, oudercom ité’s en de stad. Deze werkgroep organiseert  
op regelm at ige t ij dst ippen inform at iem om enten om trent  actuele t hem a’s (o.a. f ietspool,  
schoolvervoerplannen,…) .  
 
Het  stadspersoneel wordt  ook aangem oedigd om  gebruik te m aken van het  openbaar 
vervoer of de fiets om  naar het  werk te kom en. De stad voorziet  hiertoe in:  

• een fietsaanm oedigingsprem ie 
• financiële t ussenkom st  in het  abonnem ent  voor het  openbaar vervoer. 

                                           
66 De met  ( * )  aangeduide knelpunten zijn ook opgenomen in de pr ior it eitenat las ontsnippering (Defloor et  al, 
2001) .  
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De stad heeft  de afgelopen j aren ook inspanningen gedaan om  de het  eigen 
voertuigenpark op een m ilieuvr iendelij ke m anier uit  te bouwen. Het  stedelij k  
voertuigenpark bestaat  uit  een 100tal voertuigen bestaande uit  personenwagens, k leine 
bestelwagens en vrachtwagens. Dagdagelij ks onderhoud wordt  uitgevoerd in de 
garagewerkplaats van de stad. Het  grootste deel van de voertuigen hebben diesel als 
brandstof. De stad beschikt  m om enteel over 10 kleine bestelwagens, 7 grote 
bestelwagens en 2 vrachtwagens die op aardgas r ij den (pilootproj ect  i.s.m . Elect rabel) .  
Het  zijn bestaande voertuigen die werden om gebouwd. Er worden echter heel wat  
technische problem en vastgesteld. De stad opteert  in de toekom st  voor voertuigen die 
reeds bij  const ruct ie hiervoor zijn uitgerust .   
De em issie-  en geluidsnorm en voor voertuigen worden steeds st renger. Het  is belangrij k 
dat  de aangekochte voertuigen hier aan voldoen. Mom enteel wordt  in het  bestek de 
EURO 3-norm  vooropgesteld. Dit  biedt  garant ies naar onder m eer de kwaliteit  van de 
uit laatgassen. Ook voertuigen m et  hybr ide m otoren of elekt r ische voertuigen en 
geluidsarm e banden dienen in overweging te worden genom en.  
 
VI TO ontwikkelde in 2002 een program m a “MilieuToets Voertuigenpark (MTV)” dat  zal 
gebruikt  worden om  het  eigen voertuigenpark te screenen.   
 
De stad heeft , i.s.m . I VAREM, geopteerd voor een m ilieuvriendelij k t ransport  van het  
ingezam elde huishoudelij k  restafval naar de afvalverwerkingsinstallat ie te Geel 
(spoorweg).  Dit  zal een aanzienlij ke daling van het  vrachtverkeer m et  zich m eebrengen 
en heeft  posit ieve gevolgen voor het  leefm ilieu. 
�
Er is ook aandacht  voor het  duurzaam  onderhoud van het  ‘begeleidend groen’.  Een 
berm beheersplan werd opgesteld waardoor m axim aal rekening wordt  gehouden m et  de 
natuurwaarden van de wegberm en. Ook het  beeldkwaliteitsplan zal aandacht  besteden 
aan begeleidend groen. Via het  reduct ieplan best r ij dingsm iddelen zal op term ij n ook het  
onderhoud van de verhardingen en half- verharde oppervlakken op een  m ilieuvriendelij ke 
m anier gebeuren. De stad heeft  ook aandacht  voor k leine landschapselem enten (KLE’s) .  
KLE’s kunnen een belangrij k  m igrat ie-elem ent  zijn waardoor versnipper ing wordt  
tegengewerkt .   De groenam btenaar wordt  steeds uitgenodigd op de technische 
werkgroep waar infrast ructuurwerken worden besproken. 
�
De laatste jaren worden binnen de stad m ilieuam btenaren, m obiliteitsam btenaren en 
ruim telij ke planners bewust  gem aakt  van de wederzijdse problem at iek en aangespoord 
om  te kom en tot  m eer sam enwerking tussen de verschillende diensten.  

�����.QHOSXQWHQ�HQ�RSSRUWXQLWHLWHQ�
 
Knelpunten:  

• de link m ilieu en m obilit eit  in het  m obilit eitsplan en voortgangsrapport  is 
onvoldoende ontwikkeld 

• ontbreken van een m ilieuscreening van het  stedelij ke voertuigenpark 
• de geïnventariseerde versnipper ingsknelpunten zijn nog niet  vertaald in act ies op 

het  niveau van de verkeersinfrast ructuur 
• verkeersscenar io’s wij zen op een verder t oenem end verkeer. 
• beperkte vertegenwoordiging van afgevaardigden van de m ilieudienst  in de 

over legorganen inzake m obilit eit . 
• de voorziene overdracht  van wegen naar de stad zal ongetwij feld personele en 

financiële gevolgen hebben voor de stad  
• de ontsluit ing van de indust r iezones Mechelen Noord en Zuid  
• logist ieke bedr ij ven op de indust r iezones zorgen voor een zware druk op de 

om geving 
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Opportuniteit en:  
• VI TO program m a “MilieuToets Voertuigenpark (MTV) ” 
• sam enwerking m ilieudienst  -  ruim telij ke planning inzake concrete m ilieu- en 

m obilit eitsdossiers 
• 2 m obilit eitsdeskundigen 
• afvaardiging van m obilit eitsdeskundigen op het  am btelij k  over leg en de 

werkgroep interne m ilieuzorg 
• goedgekeurd (geactualiseerd)  m obiliteitsplan 
• act ief f ietsbeleid en aandacht  voor ‘t rage wegen’ 
• boven-  of intergem eentelij ke init iat ieven inzake m ilieuvr iendelij ke m obiliteit  (De 

Lij n, Provincie, I GEMO)  
• aandacht  voor het  inform eren en sensibiliseren van de doelgroepen (bevolk ing, 

scholen, bedr ij ven)  
• het  opleggen van een m obilit eitseffect rapportering bij  vergunningsaanvragen 
• aandacht  om  kantoren te ontwikkelen in de buurt  van het  stat ion   

  
�����'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
 
Doelstelling:  versterken van de integrat ie van m ilieu- en natuuraspecten in de 
beleidsvoering en uitvoering van projecten rond m obilit eit  
�

Act ie M_1:  de m ilieutoetsing van het  m obilit eitsplan vertalen in een 
m aat regelenpakket  van m ilieuger ichte act ies voor het  m obilit eitsplan  
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning en m obiliteit  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  duurzam e ontwikkeling   
Tim ing:  2006 
 
Act ie M_2:  versterken van de link m et  m ilieu-  en natuur in het  jaar lij kse 
voortgangsrapport  van het  m obiliteitsplan 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning en m obiliteit  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  duurzam e ontwikkeling   
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie M_3:  bij  de actualisat ie van het  m obilit eitsplan ext ra aandacht  hebben voor 
het  luik m ilieu-  en natuur  
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning en m obiliteit  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  duurzam e ontwikkeling   
Tim ing:  2007 
 
Act ie M_4:  versterken van de bet rokkenheid van een afgevaardigde van de afdeling 
m ilieu-  en natuurontwikkeling bij  de over legplat form en inzake m obilit eit  
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning en m obiliteit   
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  dienst  duurzam e ontwikkeling   
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie M_5:  vaststellen van m obilit eitsindicatoren voor de m ilieubarom eter. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dient  ruim telij ke planning en m obilit eit  
Tim ing:  2005 
 
Act ie:  M_6:  bij  het  toekennen van bouw – en m ilieuvergunningen aandacht  hebben 
voor het  m obilit eitsaspect  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst , bouwdienst  
Bet rokkenen:  dienst  ruim telij ke planning 
Tim ing:  2006 
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Act ie M_7:  het  Vlaam s Gewest  en de provincie verzoeken om  bij  de overdracht  van 
wegen naar de stad te voorzien in aanvullende logist ieke en financiële m iddelen 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  dienst  wegen, Vlaam s Gewest ,  provincie 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie M_8:  bij  de aanleg van verkeersinfrast ructuren voorzien in begeleidend groen 
(veiligheid, natuur)  
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  dienst  natuur-  en groenontwikkeling, Vlaam s Gewest , provincie 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  

  
Doelstelling:  st im uleren van het  gebruik van m ilieuvr iendelij ke vervoerswij zen ( f iets, 
openbaar vervoer)  
 

Act ie M_9:  verder uitbouwen de lokale fij nm azige fietsinfrast ructuur op het  
grondgebied van de stad 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  fietsoverlegplat form , nabur ige gem eenten, NV Zeekanaal    
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie M_10:  herwaarderen van het  lokaal wandelnetwerk van t rage wegen op het  
grondgebied van de stad 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  I GEMO, nabur ige gem eenten, vzw Trage Wegen   
Tim ing:  planper iode 
 
Act ie M_11:  ondersteunen van de uitbouw van het  provinciaal f ietsnetwerk op het  
grondgebied van de stad 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  provincie, nabur ige gem eenten,  AWV, NV Zeekanaal 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie M_12:  verder prom oten en ondersteunen van het  gebruik van het  openbaar 
vervoer 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  De Lijn, NMBS 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie M_13:  verder uitbouwen van stedelij ke openbare infrast ructuur voor 
m ilieuvr iendelij ke vervoersm iddelen ( fietsstallingen, carpoolingszones,…) 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  fietsoverlegplat form , AWV  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 

Doelstelling:  st im uleren van m ilieuvriendelij ke vervoerswij zen bij  de eigen diensten  
 

Act ie M_14:  de diensten ondersteunen m et  advies inzake de pr incipes van 
natuurtechnische m ilieubouw (NTMB) bij  ontsnipper ingsm aat regelen. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  ruim telij ke planning, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie M_15:   uitvoeren van een m ilieutoetsing van het  gem eentelij ke 
voertuigenpark  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  uitvoer ingsdiensten 
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Tim ing:  2006 
 
Act ie M_16:  uitbreiden van de fietspool binnen het  departem ent  stedelij ke 
ontwikkeling naar andere departem enten. 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  andere stedelij ke departem enten 
Tim ing:  2009 
 
Act ie M_17:  bij  de aankoop of leasing van voertuigen opteren voor voertuigen 
voorzien van m aat regelen die schadelij ke uit laatgassen en de geluidsproduct ie  
beperken.   
I nit iat iefnem er:  uitvoer ingsdiensten 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie M_18:  opm aak van een bedr ij fsvervoerplan voor de stad m et  aandacht  voor 
m ilieu 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  m ilieudienst  
Tim ing:  2009 
�

Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake m ilieuvr iendelij ke m obilit eit  
 
Act ie M_19:  I nform eren en sensibiliseren van bedr ij ven over de opm aak van 
bedr ij fsvervoerplannen 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , dienst  lokale econom ie, Kam er van Koophandel,  
Mechelse bedr ij ven 
Tim ing:  2008 
 
Act ie M_20:  I nform eren, sensibiliseren en ondersteunen van scholen over de 
opm aak van schoolvervoersplannen 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  VSV, inform at iedienst , Mechelse scholen, Polit ie, Dienst  Prevent ie en 
veiligheid 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie M_21:  jaar lij ks deelnem en aan ‘de week van de vervoering’ en ‘de week van 
de zachte weggebruiker’ 
I nit iat iefnem er:  dienst  ruim telij ke planning 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , dienst  prevent ie en veiligheid, polit ie 
Tim ing:  jaar lij ks 
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Het  hoofdstuk energie bespreek de m aat regelen van het  stedelij k  energiebeleid die 
worden genom en om  het  m ilieu zo weinig m ogelij k t e belasten. Volgende deelaspecten 
kom en hierbij  aan bod:  het  regist reren en opvolgen van het  energieverbruik van het  
stedelij k  pat r im onium , het  nem en van m aat regelen om  dit  energieverbruik te 
verm inderen en waar m ogelij k hernieuwbare energie te int roduceren en het  st reven naar 
een breed m aatschappelij k draagvlak.   
�
Strategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid waarbij  de totale uitstoot  van 
CO2 wordt  terug gedrongen door toepassing van energiebesparende m aat regelen en de 
inzet  van hernieuwbare  energiebronnen. 

�����%HVFKULMYLQJ�WKHPD�
 
Energie en leefm ilieu zijn twee sterk verbonden begr ippen, en dit  zowel in posit ieve als 
negat ieve zin. Enerzijds zij n welvaart  en welzijn, de kwaliteit  van ons bestaan in hoge 
m ate afhankelij k  van de beschikbaarheid van energie (verwarm ing, elekt r iciteit , 
verlicht ing, vervoer,…) . De toenem ende technologische ontwikkelingen hebben er t oe 
geleid dat  het  energieverbruik in de geïndust r ialiseerde landen spectaculair is 
toegenom en. Het  steeds toenem ende energieverbruik heeft  nadelige gevolgen voor het  
m ilieu. De verbanding van fossiele brandstoffen (steenkool, pet roleum , aardgas)  voor 
energieopwekking (wagens, v liegtuigen, elekt r iciteitscent rales,…)  zorgt  voor een 
aantast ing van de atm osfeer (verzur ing, broeikasgassen) . De totale em issie van 
broeikasgassen is de afgelopen jaren toegenom en. 80%  van deze em issie is t oe te 
schrij ven aan koolstofdioxide (CO2) .  
 
Om  in de per iode 2008-2012 aan de internat ionale engagem enten bij  het  kaderverdrag 
inzake de k lim aatsverander ing (Rio, 1992)  en het  Protocol van Kyoto (Kyoto,  1997)  te 
kunnen voldoen67, m oet  Vlaanderen haar t otale broeikasgasem issies in 2005 stabiliseren 
op het  niveau van 1990. De em issies van broeikasgassen zijn in Vlaanderen tussen 1990 
en 1999 echter m et  10 procent  gestegen. Deze t rend m oet  dr ingend om gebogen worden.  
Het  protocol stelt  im m ers dat  België in de per iode 20008-2012 haar totale 
broeikasgasem issies m et  gem iddeld 7.5%  m oet  ver lagen. Om  deze doelstelling te 
realiseren werd in 2002 het  Nat ionaal Klim aatplan opgesteld. De doelstelling ervan is het  
beheersen van de net to uitstoot  van koolstofdioxide en andere broeikasgassen.  
 
Het  is duidelij k dat  om  deze doelstelling te realiseren elke schakel in de m aatschappij  een 
belangr ij ke rol speelt . De realisat ie van energie-efficiënt ie en energiebesparing blij kt  in 
de prakt ij k  echter niet  eenvoudig. I n het  verleden hebben heel wat  goed bedoelde 
init iat ieven weinig effecten gerealiseerd of ver loren energiebesparende m aat regelen na 
enige t ij d hun effect .  De hoge energiepr ij zen en de hieruit  resulterende 
energiebesparingsact iv it eiten in de eerste helft  van de j aren tacht ig leidde bij  heel wat  
ondernem ingen tot  een daling van het  energieverbruik. Door een daling van de 
energieprij zen in de tweede helft  van de jaren tacht ig verm inderde in heel wat  
ondernem ingen de aandacht  voor energiebespar ing waardoor een groot  gedeelte van de 
gerealiseerde bespar ingen verdween.  
 
Via het  opzet ten van een energiezorgsysteem  kan het  bespar ingseffect  behouden en zelfs 
versterkt  worden. 
 
Het  realiseren van een energiezorgsysteem  gaat  gepaard m et  de investering in m iddelen 
en m ensen.  De voordelen van energiezorg overt reffen in de m eeste gevallen de erm ee 
gepaard gaande kosten. De algem ene voordelen van energiezorg zijn:  

• besparing op de energiekosten 
                                           
67 Zie ook hoofdstuk 6 hinder – 6.6. lucht veront reiniging  



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

Energie   189 

• in stand houden van de besparing op energie 
• energiebesparende m aat regelen gaan dikwij ls gepaard m et  een hoger com fort  
• posit ieve m aatschappelij k uitst raling als lokale overheid (voorbeeldfunct ie)  
• beter inzicht  in de energiest rom en en energieverbruiken leidt  dikwij ls tot  beter 

inzicht  in bedrij fsvoer ing en m anagem ent . 
• Via een duurzaam  gem eentelij k energiebeleid kan een invloed worden uitgeoefend 

op de energie-efficient ie van de doelgroepen (subsidiereglem enten,  
vergunningenbeleid,…)  

 
Een duurzaam  energiebeleid verzoent  het  econom ische en sociale belang van energie 
m et  de eindigheid van fossiele brandstoffen en de draagkracht  van alle 
m ilieucom part im enten. Binnen deze evenwichtsoefening focust  het  Vlaam s energiebeleid 
zich op de vr ijm aking van de energiem arkten (elekt r icit eit  en aardgas)  en op het  
st im uleren van een duurzam e energiehuishouding (verm inderen uitstoot  van CO2) .  
 
Aangezien de oneindige beschikbaarheid van energie en energiebronnen niet  langer 
vanzelfsprekend is,  is het  belangrij k  om  enerzij ds zuinig om  te springen m et  energie en 
anderzijds om  zoveel m ogelij k hernieuwbare energie te gebruiken, zonder dat  dit  leidt  tot  
een daling van het  com fortniveau. Vooral op het  niveau van bouwprojecten dient  
rekening te worden gehouden m et  basisprincipes die hun weerslag hebben op het  
energieverbruik van het  gebouw (verwarm ing, verlicht ing, gebouworiëntat ie, isolat ie, 
vent ilat ie, geïnstalleerde toestellen,…)   

�����%HVFKULMYLQJ�EHOHLGVNDGHU�
�
Om  de am bit ieuze doelstellingen uit  het  Kyoto-protocol te kunnen realiseren voorzien 
verschillende beleidsniveaus heel wat  m aat regelen inzake energiebesparing,  recuperat ie 
van energie en om schakeling naar hernieuwbare energiebronnen. Naast  het  European 
Clim ate Change Program m e (EU, 2001) , heeft  de federale overheid, sam en m et  de 
gewesten een Nat ionaal Klim aatplan 2002-2012 opgesteld. Dit  pan bevat  o.a. volgende 
m aat regelen:  

• bevorder ing van rat ioneel energiegebruik en hernieuwbare energie door o.a. de 
beheersing van de energievraag, verbeter ing van de energie-eff iciënt ie van 
elekt r ische apparatuur, daling van BTW voor energiezuinige producten en 
diensten, inzet  van groenst room cert if icaten68 

• een verschuiv ing van het  wegverkeer naar het  spoor en waterwegen en een 
verm indering van de CO2 uitstoot  van voertuigen. 

 
Het  Europees parlem ent  heeft  in 2004 een ontwerp van r icht lij n opgesteld waarbij  de 
lidstaten verplicht  zouden worden om  energie t e gaan besparen. De r icht lij n voorziet  dat  
overheden in de periode 2006-2012 verplicht  zullen worden om  hun energieverbruik m et  
1.5%  per jaar t e laten afnem en. 
 
De basisdoelstellingen van het  Vlaam se energiebeleid (beleidsnota 2000-2004)  zijn de 
volgende:  

• st im uler ing van het  rat ioneel energiegebruik (REG) door een verm inder ing van het  
energieverbruik in de resident iële sector  in 2004 t .o.v. 1998 en een toenam e van 
de energie-efficiënt ie in de indust r ie en de dienstensector in 2004 t .o.v. 1998 

• verhoging van de m ilieuvr iendelij ke product ie van energie in de globale 
energievoorziening 

• opt im ale energiedienstver lening tegen correcte en sociaal aanvaardbare pr ij zen 
voor alle m aatschappelij ke groepen. 

�

                                           
68 ’Groene st room ’ is elektr iciteit  opgewekt  uit  hernieuwbare energiebronnen. Energieproducten die st room 
halen uit  hernieuwbare energiebronnen bekomen hiervoor  ‘groene stroom cert ificaten’ 
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Tegen 2010 wil de Vlaam se overheid 6%  van de in Vlaanderen verhandelde elekt r icit eit  
zien voort kom en uit  hernieuwbare energiebronnen. 
 
De Vlaam se bevoegdheden inzake energie bevinden zich hoofdzakelij k op het  niveau van 
de eindgebruikers en sit ueren zich op volgende 3  terreinen:   

• gas-  en elekt r icit eitsdist r ibut ie 
• de aanm oediging van het  rat ioneel energiegebruik  
• de uitbouw van decent rale energieproduct ie v ia hernieuwbare energiebronnen en 

warm tekrachtkoppeling. 
 
Het  elekt r icit eitsdecreet  van 17 j uli 2000 en het  aardgasdecreet  van 6 j uli 2001 liggen 
aan de basis van het  feit  dat  vanaf 1 j uli 2003 elke Vlaam se gas-  en 
elekt r icit eitsgebruiker vrij  in de keuze van zij n leverancier . De vr ijm aking van de 
energiem arkt  is een com plexe m aterie. Verschillende wetgevers op Europees, Belgisch en  
en Vlaam s niveau spelen hierbij  een rol.  Aan de basis van de vr ijm aking van de 
elekt r icit eits-  en gasm arkt  liggen twee Europese r icht lij nen:  een voor elekt r iciteit  en een 
voor aardgas. De liberalisering slaat  op de product ie of de invoer van gas en/ of 
elekt r icit eit , en op de verkoop ervan aan eindgebruikers. Voor t ransport  en dist r ibut ie is 
geen vr ijm aking voorzien. Dit  houdt  in dat  niem and een tweede elekt r iciteitskabel of 
gasleiding kan aanleggen, om dat  de bestaande leidingen en net ten hun m onopolie 
behouden.  De liberaliser ing heeft  een toenem ende concurrent iedruk tot  gevolg in de 
energiesector waardoor de aandacht  voor rat ioneel energiegebruik en m ilieuvr iendelij ke 
energieproduct ie op de achtergrond dreigt  t e geraken. Voor de lokale besturen heeft  de 
liberaliser ing vooral een kostenverhogend effect  (verhoogde energiepr ij s, verlies van 
div idenden van de energie- intercom m unales) .  
 
I n het  kader van het  Vlaam s klim aatbeleidsplan zal het  Vlaam s energiebeleid 
verschillende act ieprogram m a’s m oeten uitwerken en invoeren inzake 

• st im uleren van CO2-arm e elekt r iciteitsproduct ie 
• st im uleren van rat ioneel energiegebruik in de indust r ie 
• st im uleren van rat ioneel energiegebruik bij  de gezinnen 
• st im uleren van rat ioneel energiegebruik in de tert iaire sector ( voorbeeldfunct ie)   

 
Enkele van de reeds genom en init iat ieven zij n:  

• belast ingsverm inder ing bij  het  uitvoeren van energiebesparende m aat regelen 
• de verplichte act ieplannen inzake rat ioneel energiegebruik van de netbeheerders 

(o.a. prem ies voor energiebespar ingsm aat regelen)  
• de website www.energiesparen.be 
• het  jaar lij ks organiseren van de m aand van de energie “ ’t  is oktober hou het  

sober” 
 
Het  verbeteren van de energieprestat ies van de Vlaam se gebouwen vorm t  een 
belangr ij ke m aat regel om  de vooropgestelde CO2- redcut ie te halen. Op 16 decem ber 
2002 is de Europese r icht lij n bet reffende de energieprestat ie van gebouwen aangenom en 
(EPD, 2002/ 91/ EG). De Vlaam se reger ing keurde op haar beurt  op 26 m aart  2004 het  
ontwerp van besluit  tot  vaststelling van de eisen op het  v lak van de energieprestat ies en 
het  binnenklim aat  pr incipieel goed. Het  besluit  zal in werking t reden op 1 j anuar i 2006. 
Het  energiebesluit  legt  in principe eisen op aan alle nieuwe gebouwen en aan alle 
bestaande gebouwen die verbouwd, uitgebreid,… worden. Bij  overt redingen van de 
energieprestat ie-eisen zal een boete uitgeschreven worden. I n dit  kader zal het  lokale 
bestuur een energieprestat iedatabank m oeten bijhouden. Het  Vlaam s Gewest  dient  
hierom t rent  nog de nodige r icht lij nen te geven.  
 
Het  besluit  van de Vlaam se reger ing tot  vaststelling van de openbare 
dienstverplicht ingen, opgelegd aan de netbeheerders m et  bet rekking tot  de openbare 
verlicht ing werd vastgesteld op 26 m aart  2004. Dit  besluit  houdt  o.a. in dat  de 
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netbeheerder verplicht  is tot  het  v ij fj aar lij ks uit voeren van een grat is energieaudit  m et  
bet rekking tot  de openbare ver licht ing. De eerste audit  zou uitgevoerd worden in 2005.  

I n januar i 2004 keurde de Vlaam se regering het  ontwerp van het  REG-decreet  def init ief 
goed. Het  ontwerpdecreet  wil het  rat ioneel energiegebruik (REG) en het  gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Dit  decreet  m oet  de basis vorm en om  
concrete m aat regelen uit  te werken, op m aat  van diverse doelgroepen, die het  rat ioneel 
energiegebruik en het  gebruik van hernieuwbare energiebronnen st im uleren. Zo zullen 
ondernem ingen een energiebeleidsovereenkom st  m et  de Vlaam se regering kunnen 
afsluit en. Hier in engageren zij  zich om  binnen een afgesproken term ij n hun energie-
eff iciënt ie t e verbeteren (benchm arkingconvenants)  Voor de k leinere energie- intensieve 
ondernem ingen wordt  een audit convenant  uitgewerkt . Voor ondernem ingen die geen 
energiebeleidsovereenkom st  afsluit en of de overeenkom st  niet  correct  naleven, biedt  het  
ontwerpdecreet  de m ogelij kheid om  m inim ale energie-efficiënt ieverplicht ingen op te 
leggen. Met  de brandstofleveranciers zal een over leg worden opgestart  over het  
aanbieden van een energiebespar ingsprogram m a aan hun k lanten. Als het  over leg niet  
tot  de gewenste resultaten leidt , kunnen de brandstofleveranciers worden verplicht  om  
bepaalde bespar ingsact ies te ondersteunen. Verder wordt  in het  decreet  een algem ene 
basis gelegd voor subsidieprogram m a's voor verschillende doelgroepen (huishoudens, 
ondernem ingen, scholen, ziekenhuizen, vzw's, gem eenten,.) .   

Opt ie 7 van gem eentelij k m ilieuconvenant  2000-2001 voorzag voor het  eerst  een luik 
‘zuinig energiegebruik’.  Het  act ieplan dat  in dit  kader door de gem eente diende 
opgem aakt  te worden m oest  volgende elem enten bevat ten:  

• opstarten van een energieboekhouding 
• uitvoeren van energieaudits 
• uitvoeren van een act ieve sensibilisering i.v.m . zuinig energiegebruik. 
 

De sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 ‘m ilieu als opstap naar duurzam e 
ontwikkeling’ zet te deze t rend verder en verplicht  het  bij houden van een 
energieboekhouding en het  opzet ten van een energiezorgsysteem . Voor de gem eenten 
die niveau 2 ondertekenden wordt  verwacht  dat  zij  ook aandacht  hebben voor 
hernieuwbare energie en in lastenboeken voor renovat iewerken en nieuwbouw rekening 
houden m et  de pr incipes van een duurzaam  energiebeleid. Aangezien het  
energieverbruik door de openbare verlicht ing een belangr ij k deel uitm aakt  van het  
jaarlij ks energieverbruik van de gem eente is het  aangewezen ook hieraan speciale 
aandacht  t e besteden. 

�����%HVFKULMYLQJ�EHVWDDQGH�WRHVWDQG�
�
De stad heeft  in het  ver leden veel aandacht  besteed aan het  energieverbruik van de 
eigen gebouwen. De energieverbruiken van alle gem eentelij ke verbruikspunten (aardgas, 
stookolie, elekt r icit eit )  worden sinds begin jaren 80 bij gehouden in een databank (op 
basis van facturat iegegevens) . Hiertoe werd nauw sam engewerkt  m et  VI TO en 
Elect rabel.  Deze gegevens worden toegevoegd aan de jaar lij kse begrot ing onder de vorm  
van een energienota.  De stad was één van de eerste gem eenten in Vlaanderen die 
beschikte over een dergelij ke energienota. Jaarlij ks worden de energieverbruiken van de 
verbruikspunten ook vergeleken m et  het  verbruik van het  j aar ervoor. Significante 
afwij k ingen in m eerverbruik worden verder onderzocht  en gesaneerd. 
 
Tijdens het  m ilieuconvenant  2000–2001 werd het  energieverbruik in een aantal 
geselecteerde gebouwen m eer in detail opgevolgd (energieboekhouding). Hierbij  werd 
uitgegaan van een select ie van gebouwen die het  belangrij kste aandeel van het  
energieverbruik voor hun rekening nem en (adm inist rat ieve gebouwen, recreat ieve 
gebouwen, scholen) .  



Milieubeleidsplan 2005-2009  Stad Mechelen 

Energie   192 

Op 8 oktober 2002 ondertekende het  college van burgem eester in het  kader van de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 een intent ieverklar ing om  het  stedelij k   
energiezorgsysteem  verder uit  t e bouwen. Hiertoe werd voorzien in volgende onderdelen:  

• de aanstelling van een energiecoördinator en gebouwverantwoordelij ken 
• het  regist reren en opvolgen van het  energieverbruik van gebouwen (zie tabel)  
• het  nem en van m aat regelen om  dit  energieverbruik te verm inderen en waar 

m ogelij k hernieuwbare energie t e int roduceren 
• st reven naar een breed m aatschappelij k draagvlak ( intern en extern)    

 
$DQVWHOOLQJ�YDQ�HHQ�HQHUJLHFR|UGLQDWRU�HQ�JHERXZYHUDQWZRRUGHOLMNHQ�
 
I n 2002 werd een energiecoördinator  aangeworven binnen de dienst  gebouwen. De 
energiecoördinator is verantwoordelij k  voor de coördinat ie van diverse energieproj ecten 
en het  opvolgen van het  energiezorgsysteem . Zijn coördinat ie rol is cruciaal voor het  
welslagen van het  energiezorgsysteem . I n het  najaar van 2003 werd een over leg 
opgestart  m et  de personeelsleden bet rokken bij  de technische opvolging van de 
geselecteerde gebouwen (energiewatchers) .  Begin 2004 werd aanvang genom en m et  het  
uitwerken van een funct ieprof iel voor de aanstelling van de gebouwverantwoordelij ken. 
Deze personen (een 20tal)  zullen in eerste instant ie als aanspreekpunt  fungeren inzake 
arbeidsveiligheid m aar op term ij n ook inzake m ilieuaangelegenheden (o.a. energie) .  
�
5HJLVWUHUHQ�HQ�RSYROJHQ�YDQ�KHW�HQHUJLHYHUEUXLN�YDQ�JHPHHQWHOLMNH�JHERXZHQ�
 
Twint ig 20 gebouwen werden geselecteerd om  stapsgewij s een energiezorgsysteem  rond 
uit  te bouwen (zie tabel) . Deze geselecteerde grootverbruikers worden stapsgewij s 
opgenom en in het  zorgsysteem . Het  doel van het  zorgsysteem  is te kom en tot  een 
cont inue opvolging en opt im alisat ie van de energie-efficiënt ie van deze gebouwen. Een 
aantal gebouwen beschikken reeds van bij  de const ruct ie over een geautom at iseerd 
beheerssysteem  van de verwarm ing. 
 

Tabel 13:  overzicht  van de fasering van de uitbouw van het  energieboekhouding en zorgsysteem. De  
gebouwen aangeduid met  *  beschikken reeds van bij  de const ruct ie over  een beheerssysteem van de 
stookplaats. 

Fasering Gebouw 
Sportcent rum  Leliest raat  (zwem bad)*  
Stadsmagazijn Grote Nieuwendij k 
Cultureel Cent rum Minderbroederskerk 
Stadhuis 
Conservatorium*  
ABK 

FASE 1:  operat ioneel in 2003 

Cultureel Cent rum Administ rat ie 
Administ rat ie Maurits Sabbest raat  
Brandweerkazerne*  
Bibliotheek*  
Museum Busleyden 
Feestzaal botermarkt  
Kinderkr ibbe Dennenst raat  

FASE 2:  operat ioneel in 2004 

Polit iecent rum 
Sporthal Winketkaai 
Kruidtuin 
Schouwburg Keizerst raat *  
Kinderboederij  Tivoli 
Kinderkr ibbe Antwerpsesteenweg 
Administ rat ie Zeeridder*  

FAZE 3:  operat ioneel in 2005 e.v.  

Musem  Schepenhuis 
�

De stad opteerde voor een webgebaseerd energieboekhoudsysteem  m et  een 
gecom bineerde handm at ige en telem et r ische opvolging van de energie-  en 
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waterverbruiken. Eind 2002 besliste het  stadsbestuur voor het  leveren, plaatsen, 
aansluiten en indienststellen van een energiezorgsysteem  beroep te doen op het  
studiebureau Cenergie. De opstart  van het  systeem  heeft  te kam pen gehad m et  de 
nodige technische en procedurele problem en. I n het   najaar van 2003 werd het  systeem  
operat ioneel voor een eerste set  van 7 gebouwen. Eind 2004 wordt  voorzien in 6 ext ra 
gebouwen (zie tabel) . 
�
Het  regist rat iesysteem  van de grootverbruikers en de jaar lij kse regist rat ie van de 
verbruikspunten op basis van de facturat iegegevens zij n onvoldoende op elkaar 
afgestem d. Het  creëren van een synergie t ussen beide init iat ieven kan een belangrij ke 
m eerwaarde betekenen inzake de uitbouw van globaal energiezorgsysteem . Hiertoe 
dienen een aantal randvoorwaarden verder te worden onderzocht  (personele m iddelen, 
softwareaanpassingen,…) . De verschillende beheerssystem en van de stookplaatsen 
dienen voorzien te worden van een gecent raliseerd beheer.    
 
1HPHQ�YDQ�PDDWUHJHOHQ�RP�KHW�HQHUJLHYHUEUXLN�WH�YHUPLQGHUHQ�HQ�ZDDU�
PRJHOLMN�KHUQLHXZEDUH�HQHUJLH�WH�LQWURGXFHUHQ�
 
De afgelopen jaren zij n er  heel wat  energiebesparende m aat regelen uit gevoerd in het  
kader van renovat ie of nieuwbouwprojecten. Om  zicht  t e kr ij gen op de 
energiebesparende m aat regelen die m ogelij k zij n, worden veelal voorafgaandelij ke 
studies (audits)  uitgevoerd in opdracht  van de stad. Zo werden de afgelopen jaren o.a. 
audits uitgevoerd in volgende proj ecten:  

• Kinderkr ibbe Dennenst raat  (verlicht ing en verwarm ing) ;  
• Polit iecent rum  (verlicht ing) ;  
• ABK (verlicht ing, verwarm ing) ;   
• Stadhuis (ver licht ing, verwarm ing) ;  
• Zwem bad Geerdegem vaart   (ver licht ing, verwarm ing) ;  
• Oude stadsfeestzaal (verwarm ing) ;  
• Oud Moederhuis M. Sabbestaat  (verwarm ing) ;  
• Audit  stuurparam eters  gebouwenbeheersysteem  (herparam et risat ie) ;  
• Oude Toer ist ische Dienst  stadhuis ( ver licht ing) .  
 

Door vervolgens deze concrete technieken toe te passen wordt  het  rat ioneel 
energiebeleid gerealiseerd. Deze m aat regelen variëren van k leinere ingrepen zoals het  
vervangen van kranen tot  m eer uitgebreide ingrepen (vernieuwing stookinstallat ie of 
verlicht ing) . Het  com bineren van verschillende energiezuinige technieken is belangr ij k 
om  een significante energiebesparing te realiseren. Hierbij  wordt  steeds een afweging 
gem aakt  t ussen het  technisch haalbare, het  econom ische en het  vooropgestelde com fort .  
Jaarlij ks worden t ientallen van dergelij k m aat regelen doorgevoerd, waaronder:  

• het  renoveren en isoleren van warm waterleidingen;  
• plaatsen van therm ostat ische kranen;  
• vervangen van oude verwarm ingsketels door energiezuinigere types;  
• plaatsen van nieuwe,  energiezuinige ver licht ing (ballasten, arm aturen) ;  
• opt im aliseren van de verlicht ingssterkte;  
• voorzien in daglichtafhankelij ke regeling;  
• plaatsen van dubbele beglazing;  
• isoleren van gebouwonderdelen (o.a.  zolders, daken) .���

Bij  het  uitvoeren van m aat regelen heeft  de stad ook aandacht  voor m ater iaalrecuperat ie. 
�
Voor het  relight ingproject  van het  stedelij ke zwem bad (Leliest raat )  heeft  de stad in 2004  
het  Greenlight - label bekom en69.  

                                           
69 I n het  kader  van het  beperken van broeikasgassen heeft  de Europese Commissie het  GreenLight  Label in 
leven geroepen. Het  is een heel program ma waar de Europese Commissie st reeft  naar  het  besparen van 
elekt r ische energie en dit  zeer specifiek via ver licht ingsinstallat ies in bestaande gebouwen. Het  init iat ief biedt  
de mogelij kheid aan bedrijven, scholen, organisat ies enz...om deel te nemen aan dit  programma. 
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Bij  de aanvang van nieuwe proj ecten of bij  renovat ies wordt  er aandacht  besteed aan het  
opnem en van energie-efficiënte m aat regelen in lastenboeken.  Bij  het  opstellen van 
bestekken wordt  niet  uit gegaan van een standaard bestek m aar worden voor iedere 
situat ie de m ilieuvr iendelij ke energiebesparende m aat regelen onderzocht . Ook bij  het  
aanstellen van externe bureaus wordt  opdracht  gegeven rekening te houden m et  
energie-eff iciënte oplossingen. Wanneer het  de plaatsing van een nieuwe installat ie 
bet reft  wordt ,  indien relevant , in het  bestek voorzien dat  bij  de oplever ing de 
stadstechniekers en gebruikers een opleiding krij gen m .b.t . het  gebruik en de bediening 
van de nieuwe installat ie. De stad opteert  ook voor een afbouw van 
verwarm ingsinstallat ies die gebruik m aken van steenkool of stookolie en over t e 
schakelen op aardgas. 
 
Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biom assa en zelfs 
kleinschalige waterkracht  zullen in de toekom st  een steeds belangrij kere rol gaan 
vervullen in de energieproduct ie. Hierbij  m oet  o.a. aandacht  worden geschonken aan een 
goede ruim telij ke inplant ing. Door hernieuwbare energie op het  grondgebied te 
onderzoeken en te im plem enteren kan de stad een belangr ij ke voorbeeldfunct ie vervullen 
naar de bevolk ing. Enkele voorbeelden binnen de stad zij n:  

• plaatsing zonneboiler bij  de brandweer;   
• onderzoek naar een inplant ingsplaats voor windm olens (Aquafin) ;  
• parkingm eters in de binnenstad die werken op basis van zonne-energie;  
• de bouw van waterkrachtcent rales (sluis Zennegat , sluis Bat tel) .  

�
De stad zal projecten inzake hernieuwbare energie m axim aal ondersteunen. Het  gebruik 
van hernieuwbare energie wordt  door de stad sinds 1999 gest im uleerd via het  
prem iereglem ent  voor het  plaatsen van een installat ie voor het  gebruik van zonne-
energie (zonneboilers, fotovoltaïsche cellen) .  Het  aantal aanvragen op j aarbasis is 
beperkt  m aar in st ij gende lij n (2000: 1;  2001:  9;  2002:  5;  2003;  10) . Het  
subsidiereglem ent  wordt  via verschillende com m unicat iekanalen geprom oot . De stad 
werkt  ook aan een subsidiereglem ent  voor renovat iewerken aan lokalen van 
verenigingen. Wanneer bij  deze renovat iewerken rekening wordt  gehouden m et  
energiezuinige m aat regelen bekom en deze projecten een hogere prior iteit . 
 
Tot  eind 2003 voerde de stad zij n huishoudelij ke afvalstoffen af  naar de 
intergem eentelij ke stortplaats van I VAREM. Deze stortplaats is voorzien van een act ieve 
stortgasont t rekking. Het  stortgas wordt  v ia gasm otoren om gezet  in warm te en 
elekt r icit eit . De elekt r iciteit  wordt  als groene st room  op het  net  geplaatst . Dit  leverde 
I VAREM en de stad in 2003 m eer dan tweeduizend groene st room cert if icaten op. De 
stortgasproduct ie zal nog verschillende jaren doorgaan. De nieuwe alternat ieve 
verwerkingsinstallat ie (biologisch drogen – m echanisch scheiden)  in Geel zal een groot  
deel van de nog aanwezige energie in het  ingezam elde huishoudelij k afval om zet ten in 
een hoogcalor ische energiedrager (Refuse-Der ived Fuel)  die therm isch kan worden benut  
door derden in plaats van fossiele brandstoffen (verm eden em issies) .     
 
Openbare ver licht ing is eveneens een aandachtspunt  voor de stad, zowel op het  v lak van 
lichthinder (zie cluster  hinder)  als op het  v lak van energieverbruik. Bij  het  veranderen 
van de arm aturen wordt  door de stad aandacht  geschonken aan energiezuinige en 
ger ichte ver licht ing. Het  gem iddelde lam pverm ogen van de openbare verlicht ing 
bedraagt  m om enteel 95wat t / lam p. De aanpassingen worden hoofdzakelij k uitgevoerd 
door de energie- intercom m unale. De verplicht ing van de netbeheerder tot  het  v ij f j aar lij ks  
uitvoeren van een grat is energieaudit  m et  bet rekking tot  de openbare verlicht ing70 biedt  
aan de stad de m ogelij kheid om  de energie-efficiënt ie van de openbare verlicht ing in 
kaart  t e brengen. I nzake openbare ver licht ing zij n er nog verschillende rat ionele 
                                           
70 Bepaald in het  besluit  van de Vlaamse regering tot  vaststelling van de openbare dienstverplicht ingen, 
opgelegd aan de netbeheerders met  bet rekking tot  de openbare verlicht ing (26 maart  2004) .  
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energiem aat regelen te onderzoeken, o.a. het  sectoraal dim m en. Hierbij  dient  rekening 
gehouden te worden m et  andere aspecten zoals veiligheid.  
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De afgelopen jaren besteed de stad m eer aandacht  aan het  creëren van een 
m aatschappelij k draagvlak ( intern, extern)  inzake energie. Hierbij  wordt  enerzij ds de 
gem eentelij ke voorbeeldfunct ie in de k ij ker geplaatst  en anderzijds wordt  de burger 
gesensibiliseerd over de m ogelij kheden om  zelf aan rat ioneel energiegebruik te doen. 
I ndien de opportuniteit en zich aanbieden wordt  er  ook sam engewerkt  m et  derden 
(andere overheden, studiebureaus,…) .  
 
,QWHUQH�GUDDJYODN�XLWERXZHQ  
 
Bij  uitbouw van een stedelij k  energiezorgsysteem  is het  belangr ij k dat  de resultaten  
worden teruggekoppeld naar de bet rokkenen. I n het  ver leden is hier m inder aandacht  
aan besteed. I n 2003 werden volgende init iat ieven opgestart  om  hieraan te verhelpen:  

• over leg m et  de ‘energywatchers’ (zie boven) 
• aanstelling van gebouwverantwoordelij ken 
• overschrijdings-  en besparingsrapporten bij  de m aandelij kse 

m eteropnam eform ulieren.  
 
De stad beschikt  sinds 2000 over een interne werkgroep Duurzaam  Bouwen (DuBo) . 
Deze werkgroep kom t  tweem aandelij ks sam en en is sam engesteld uit  afgevaardigden 
van verschillende gem eentelij ke diensten ( leefm ilieu, ruim telij ke planning, 
stadsgebouwen, stadsvernieuwing,…) . Binnen deze werkgroep wordt  de uitbouw van het  
energiezorgsysteem  opgevolgd (planning, t im ing, com m unicat ie)  en worden ook concrete 
projecten besproken.  
  
De personeelsleden worden ook geïnform eerd en gesensibiliseerd inzake het  
gem eentelij ke energiebeleid alsook over de rol die ze zelf hier in vervullen als ‘gebruiker’ 
van de gebouwen via verschillende interne com m unicat iekanalen (o.a. personeelsblad) . 
Ext ra inspanningen dienen op dit  v lak nog worden ondernom en . 
 
([WHUQ�GUDDJYODN�XLWERXZHQ  
 
Onder im puls van de opeenvolgende gem eentelij ke m ilieuconvenanten m et  het  Vlaam se 
Gewest  heeft  de stad de afgelopen jaren verschillende doelgroepen geïnform eerd en 
gesensibiliseerd over de inspanningen die de stad levert  inzake rat ioneel energiegebruik 
alsook over de m ogelij kheden om  zelf aan rat ioneel energiegebruik te doen. Hierbij  wordt  
ook aandacht  besteed aan energiezuinig bouwen en wonen en hernieuwbare 
energiebronnen. Volgende com m unicat iem iddelen worden hierbij  ingezet :  

• persm om enten;  
• tentoonstellingen (o.a. in het  kader van de m aand van de energie) ;  
• folders en brochures over rat ioneel energiegebruik en hernieuwbare energie;  
• art ikels in lokale/ regionale infobladen;  
• infom om enten/ infoavonden. 
• lokaal versterken van bovengem eentelij ke cam pagnes 

 
I n het  kader van de m aand van de energie organiseert  de stad init iat ieven die specif iek 
ger icht  zij n naar de verschillende doelgroepen (vorm ingsm om enten, excursies,…) 
 
Ook naar de scholen toe worden, i.s.m . I GEMO, verschillende act ies opgezet  waaronder 
het  ter beschikking stellen van een energiekoffer, de theaterproduct ie ‘stop!contact ’, enz. 
Scholen worden ook aangespoord om  deel te nem en aan de act iv iteit en in het  kader van 
de m aand van de energiebespar ing. 
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Een andere belangr ij ke doelgroep voor de stad zij n archit ecten en bouwheren. Eind 2003 
werd in sam enwerking m et  nabur ige gem eenten en I GEMO een studienam iddag 
georganiseerd om t rent  duurzaam  bouwen,  waarbij  ook het  them a energie werd 
behandeld.  
 
Begin 2004 besliste de stad om  te part iciperen aan het  project  k lim aatwij ken-
energiem eesters in sam enwerking m et  I GEMO. De k lim aatwij k  is een wij k, een 
vereniging, …. die zich engageert  om  via een weddenschap m et  de stad 8%  energie t e 
sparen gedurende één stookseizoen. Deze groepen staan er  niet  alleen voor, m aar 
worden bij gestaan door de gem eente, I GEMO, de netbeheerder, de Bond Beter 
Leefm ilieu en Dialoog. Eveneens belangr ij k is de ondersteuning door de energiem eester. 
Dit  is een opgeleide vr ij williger, die rat ioneel energiegebruik bij  de deelnem ende 
klim aatwij ken prom oot .  
 
Met  de vr ijm aking van de energiem arkt  dient  ook de stad een energieleverancier t e 
kiezen. Mom enteel werkt  de stad sam en m et  Elect rabel (Elect rabel Custom er Solut ions 
nv) .  GeDis71 heeft  het  aanbod gedaan om  de openbare aanbesteding te organiseren voor 
de stad. Het  cr iter ium  voor de keuze van de energieleverancier is echter in hoofdzaak de 
kostpr ij s.  De stad heeft  geopteerd om  dit  zelf  te bekij ken en aan te besteden en ook 
rekening te houden m et  ecologische en sociale criter ia.  
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Knelpunten:  

• liberaliser ing van de energiem arkt  en de bij horende herst ructurering van 
Elect rabel hebben een kostenverhogend effect  voor de stad 

• liberaliser ing van de energiem arkt  en de bij horende herst ructurering zorgt  voor 
m inder inkom sten voor de stad 

• technische en procedurele problem en bij  de uit bouw van het  geautom at iseerd 
zorgsysteem . 

• beperkte integrat ie t ussen de bestaande ‘energieregist rat iesystem en’ 
• de energiecoördinator kan onvoldoende t ij d vr ijm aken om  het  energiezorgsysteem  

op te volgen en verder uit  te bouwen 
• onvoldoende f inanciële m iddelen beschikbaar om  het  energiezorgsysteem  op een 

eff iciënte wij ze verder uit  te bouwen 
• inform eren en sensibiliseren van de personeelsleden inzak REG is beperkt   

 
Opportuniteit en:  

• aanstelling van een energiecoördinator 
• gem eentelij ke en bovengem eentelij ke subsidiereglem enten 
• werkgroep Duurzaam  Bouwen 
• per iodiek over leg m et  de ‘energywatchers’ 
• aanstelling van gebouwverantwoordelij ken 
• de jaar lij kse init iat ieven van hogere overheden en andere instant ies inzake REG 
• opm aak van een jaar lij kse energienota 
• j aarlij ks oplij sten en vergelij ken van de energieverbruikspunten  
• goedgekeurd energiecharter 
• m aandelij kse overschr ijdings-  en bespar ingsrapporten bij  de 

m eteropnam eform ulieren 

�����'RHOVWHOOLQJHQ�HQ�DFWLHV�
�
Doelstelling:  het  voeren van een beleid dat  erop gericht  is om  het  energiezorgsysteem  
voor de stedelij ke gebouwen verder uit  t e bouwen  
                                           
71 GeDIS, een Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Dist ribut ienetbeheer, is een t otaal nieuwe organisat ie 
in het  Vlaam se energielandschap. Zij n ontstaan heeft  alles te maken met  de vr ijmaking van de energiemarkt . 
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Act ie E_1:  het  bestuur verzoeken om  aanvullende financiële en personele m iddelen 
vrij  te m aken voor de verdere uitbouw van het  stedelij k  energiezorgsysteem  
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  energiecoördinator,  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Tim ing:  2005 
 
Act ie E_2:  verder ( laten)  uitvoeren van energiestudies/ audits bij  nieuwbouw-  en 
renovat ieproj ecten indien relevant  
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  GEDI S,  studiebureaus, energiecoördinator  
Tim ing:  planper iode 
 
Act ie E_3:  uitwerken van een voorbeeldproj ect  inzake hernieuwbare energie  
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  energiecoördinator,  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2009 
 
Act ie E_4:  opnem en van energiezuinige m aat regelen in lastenboeken 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  energiecoördinator 
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie E_5:  vaststellen van een j aar lij ks reduct iepercentage van het  energieverbruik 
van de stedelij ke gebouwen 
I nit iat iefnem er:  energiecoördinator 
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  2006 
 
Act ie E_6:  vaststellen van energie- indicatoren voor de m ilieubarom eter. 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, energiecoördinator 
Tim ing:  2005 
 
Act ie E_7:  bij  het  plaatsen of renoveren van de openbare ver licht ing aandacht  
schenken aan energiezuinige en ger ichte verlicht ing. 
I nit iat iefnem er:  dept . stedelij ke infrast ructuur 
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,  energiecoördinator   
Tim ing:  doorlopend aandachtspunt  
 
Act ie E_8:  beter  op elkaar afstem m en van de bestaande regist rat iesystem en inzake 
energie m et  het  oog op de realisat ie van een globaal intern regist rat iesysteem .  
I nit iat iefnem er:  energiecoördinator 
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen, dienst  pat r im onium beheer  
Tim ing:  2009 
   
Act ie E_9:  bij houden van de energieprestat iedatabank   
I nit iat iefnem er:  bouwdienst  
Bet rokkenen:  Vlaam s Gewest , m ilieudienst , energiecoördinator,   
Tim ing:  vanaf 2006 
 
Act ie E_10:  onderzoeken of sectoraal dim m en van een deel van de openbare 
verlicht ing tot  de m ogelij kheden behoort  
I nit iat iefnem er:  energiecoördinator 
Bet rokkenen:   m ilieudienst , veiligheidscoördinator,  dept .  stedelij ke infrast ructuur, 
AWV, netbeheerder. 
Tim ing:  2007 
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Act ie E_11:  uitbouwen van een cent raal beheersysteem  van de stookplaatsen 
I nit iat iefnem er :  energiecoördinator  
Bet rokkenen:  dienst  gebouwen 
Tim ing:  2009 
 
Act ie E_12:  de netbeheerder verzoeken tot  het  uitvoeren van een energieaudit  van 
de openbare ver licht ing op het  grondgebied van de stad. 
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling,  energiecoördinator,  dienst  wegen 
Tim ing:  2005 
 
Act ie E_13:  onderzoeken welke aanpassingen nodig zij n aan de stedelij ke 
gebouwen i.f.v.  de energieprestat ieregelgeving (EPR) en uitvoeren van de pr ior itaire 
aanpassingswerken. 
I nit iat iefnem er:  dienst  gebouwen 
Bet rokkenen:  energiecoördinator 
Tim ing:  vanaf 2006 
  

 
Doelstelling:  creëren van een intern draagvlak inzake rat ioneel energiegebruik en 
hernieuwbare energiebronnen 
 

Act ies E_14:  I nform eren en sensibiliseren van het  personeel inzake rat ioneel 
energiegebruik op de werkplaats   
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , energiecoördinator 
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ies E_15:  verder zet ten en versterken van het  over leg m et  de ‘energywatchers’ 
I nit iat iefnem er:  energiecoördinator 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  vanaf 2005 
 
Act ie E_16:  bespreking van de energienota op de werkgroep Duurzaam  Bouwen 
I nit iat iefnem er:  energiecoördinator 
Bet rokkenen:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie E_17:  verder ij veren bij  het  bestuur t ot  de aanstelling van 
gebouwverantwoordelij ken en hun inschakeling als aanspreekpunt  inzake energie 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling  
Bet rokkenen:  m ilieudienst ,�energiecoördinator  
Tim ing:  vanaf 2005 

 
Doelstelling:  creëren van een extern draagvlak inzake rat ioneel energiegebruik en 
hernieuwbare energiebronnen 
 

Act ie E_18:  I nform eren en sensibiliseren van de doelgroepen inzake de m aat regelen 
die kunnen worden genom en om  aan rat ioneel energiegebruik t e doen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , energiecoördinator 
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie E_19:  I nform eren en sensibiliseren van de doelgroepen inzake de toepassing 
van hernieuwbare energiebronnen en de voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
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Bet rokkenen :  inform at iedienst , energiecoördinator 
Tim ing:  jaar lij ks 
 
Act ie E_20:  inform eren van de doelgroepen over de bestaande subsidieregelingen 
inzake rat ioneel energiegebruik en hernieuwbare energie 
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  inform at iedienst , energiecoördinator 
Tim ing:  jaar lij ks 
  
Act ie E_21:  ondersteunen van init iat ieven inzake hernieuwbare energie op het  
grondgebied van de stad  
I nit iat iefnem er:  m ilieudienst  
Bet rokkenen:  energiecoördinator,  andere overheidsadm inist rat ies, studiebureaus  
Tim ing:  planper iode  
 
Act ie E_22:  bevolk ing act ief bet rekken bij  het  uitvoeren van energiebesparende 
m aat regelen door deelnam e van de stad aan het  proj ect  ‘k lim aatwij ken’’  
I nit iat iefnem er:  dienst  duurzam e ontwikkeling 
Bet rokkenen:  dienst  wij k-  en dorpszaken, I GEMO  
Tim ing:  vanaf 2005  
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Om wille van de clusterm at ige opbouw van het  m ilieubeleidsplan kom en de m eeste act ies 
in dit  hoofdstuk reeds elders in dit  plan aan bod. Daarom  werd geopteerd om  in dit  
hoofdstuk een select ie t e m aken van init iat ieven die om wille van hun ruim e integrat ie 
aan them a’s of om vang van het  gebied ext ra benadrukt  kunnen worden in het  kader van 
een gebiedsger icht  beleid. De geselecteerde init iat ieven zijn aangeduid als ‘projecten’. 
Voor specifieke act ies gekoppeld aan deze projecten wordt  verwezen naar de 
respect ievelij ke them at ische hoofdstukken. Deze projecten zullen in de planper iode 
verder worden uitgewerkt . Ze zij n vooral bedoeld als hefboom  om  de doelstellingen uit  
het  plan te realiseren.  
 
St rategische doelstelling:  de stad voert  een m ilieubeleid door het  versterken en 
verbeteren van de m ilieukwalit eit  en ruim telij ke kwaliteit  in specifieke gebieden door een 
gedifferent ieerde aanpak van m ilieuproblem en en m aatwerk op niveau van het  gebied. 
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Cent raal in het  gebiedsgericht  m ilieubeleid staat  de relat ie tussen de diverse funct ies van 
een gebied ( leven, wonen, werken, natuur,…)  en de vereiste m ilieukwaliteit .  
Gebiedsger icht  beleid heeft  tot  doel op een geïntegreerde m anier  de potent ies en 
knelpunten van een specifiek gebied aan te pakken. Aspecten van natuur, m obilit eit , 
water  bodem ,… worden in sam enhang op niveau van het  gebied bekeken. 
 
Gezien kansen en problem en veelal sam enhangen m et  st ructurele kenm erken van de 
om geving (bv. een valleigebied, stedelij k gebied,…)  vallen de afgebakende gebieden 
zelden sam en m et  adm inist rat ieve grenzen van de stad. Op lokaal v lak is een 
gebiedsger icht  beleid zo goed als nooit  gebiedsdekkend m aar veelal 
gem eentegrensoverschrijdend waardoor sam enwerking m et  nabur ige gem eenten wordt  
gest im uleerd. 
 
Binnen het  gebiedsger icht  beleid wordt  er een onderscheid gem aakt  t ussen enerzijds 
sectoraal en anderzij ds geïntegreerd gebiedsger icht  beleid. I n het  sectoraal 
gebiedsger icht  beleid kom t  slechts één them a (water, energie,…)  aan bod waarbij  m en 
een zeer specifieke m ilieukwaliteit  wenst  na te st reven. I n het  geïntegreerd 
gebiedsger icht  beleid daarentegen beoogt  m en de algem ene kwalit eit  van de 
leefom geving te verhogen door aandacht  te schenken aan verschillende m ilieuthem a’s. 
Het  gebied dat  in het  kader van een gebiedsger icht  beleid wordt  afgebakend, kan zeer 
uiteenlopend zij n van dim ensie.  Sectorale proj ecten zij n m eestal grootschalig en 
grensoverschrijdend, dit  in t egenstelling tot  geïntegreerde projecten, die door hun 
com plexiteit  eerder beperkt  zij n van oppervlakte.   
 
Een geïntegreerd gebiedsgericht  beleid is voor openbare besturen de ideale opstap naar 
“am bit ieniveau 3” projecten in het  kader van de sam enwerkingsovereenkom st  “m ilieu als 
opstap naar duurzam e ontwikkeling”. 
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De uitvoer ing van een gebiedsgericht  beleid ligt  vaak op lokaal niveau, om dat  er 
uiteindelij k  een vertaling m oet  kom en naar het  gem eentelij k m ilieu-  of ruim telij k  
ordeningsbeleid. Om wille van het  verschil in om vang tussen beide vorm en van 
gebiedsger icht  beleid, is de rol van de lokale overheid sterk verschillend:  

• bij  een sectoraal gebiedsgericht  beleid ligt  de decretale bevoegdheid m eestal niet  
bij  het  lokale bestuur, m aar wel bij  de gewestelij ke en/ of provinciale overheid. De 
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rol van de lokale besturen is dan eerder beperkt  tot  inhoudelij k advies, invulling 
en uitvoer ing van de kr ij t lij nen die op hoger niveau worden uitgezet .   

• wat  bet reft  het  geïntegreerd gebiedsbeleid heeft  het  lokale bestuur dan weer wel 
een zeer ruim  init iat iefrecht .    

 
Op Europees niveau wint  gebiedsgericht  beleid steeds m eer aan belang.  Vooral op het  
vlak van regelgeving en jur idische inst rum enten werd de afgelopen jaren m eer 
ondersteuning geboden.  Een aantal voorbeelden hiervan zijn de EU-Kaderr icht lij nen 
Water en Luchtkwaliteit ,  de ontwikkeling van een Europees ecologisch netwerk en de 
koerswij zigingen in het  Europese landbouwbeleid waarbij  duurzam e 
plat telandsontwikkeling m eer aandacht  kr ij gt .  
 
I n het  Vlaam s Milieubeleidsplan 2003-2007 worden de pr ioriteit en inzake gebiedsgericht  
beleid gelegd bij  het  inr icht ingsinst rum entarium  voor het  buitengebied, de verdere 
uitbouw van een plat telandsbeleid, de Vlaam se grondbank en het  opstarten van concrete 
voorbeeldprojecten rond stedelij k  m ilieubeleid   
 
Op provinciaal niveau wordt  er  vooral aandacht  geschonken aan andere specifieke 
init iat ieven zoals integraal waterbeleid (st room gebieden) , st iltegebieden, bosgroepen, 
een regionaal f ietsroutenetwerk, m ilieu & gezondheid, enz. Het  provinciaal gebiedsger icht  
beleid biedt  ook ( in)directe gebiedsger ichte ondersteuning aan lokale besturen door de 
opm aak van sectorale ruim telij ke uit voer ingsplannen en de ondersteuning van de MI NA-
werkers.   
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Door een onderscheid te m aken tussen sectoraal versus geïntegreerd gebiedsgericht  
beleid enerzij ds en grootschalig versus k leinschalig beleid anderzijds, kunnen de 
bestaande en toekom st ige beleidspunten en act ies onderverdeeld worden in volgende 
categor iën:   

• Sectoraal gebiedsger icht  beleid (grootschalig -  grensoverschrijdend) 
• Sectoraal gebiedsger icht  beleid (k leinschalig – gem eentespecif iek)  
• Geïntegreerd gebiedsgericht  beleid (grootschalig – grensoverschr ij dend)  
• Geïntegreerd gebiedsgericht  beleid (k leinschalig – gem eentespecifiek)  

�
3URMHFW����%HNNHQEHKHHUSODQQHQ72�»9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�Ê�Ã Àf¼�Ë Ç�¿_Ì�¼TÀkÇ�½
È ÀVÅ ÍnÆ�¼�Ë-Æ�Î
Om  tegem oet  t e kom en aan een integrale en gebiedsger ichte, planm at ige aanpak van 
het  watersysteem  worden beheerplannen opgem aakt  voor de 11 Vlaam se hydrografische 
bekkens. De Vlaam se bekkencom ités die verantwoordelij k zij n voor de opm aak van de 
bekkenbeheerplannen (BBP)  werden opger icht  in het  begin van de jaren ’90. De 
bekkenbeheerplannen m oeten, volgens het  Vlaam se decreet  bet reffende het  integraal 
waterbeleid, ten laatste op 22 decem ber 2006 voor het  eerst  worden vastgesteld en 
bekend gem aakt , waarna zij  ten m inste om  de zes jaar worden getoetst  en eventueel 
herzien. De stad behoort  tot  de bekkens van Dij le/ Zenne, Beneden-Schelde en Nete. De 
opm aak van deze plannen wordt  van nabij  opgevolgd en de stad part icipeert  aan de 
werkgroep vergader ingen. Bij  de dienst  duurzam e ontwikkeling en de dienst  wegen en 
werd een verantwoordelij ke aangesteld om  dit  van nabij  op te volgen. Zij  worden  
ondersteund door de intergem eentelij ke waterdeskundige van I GEMO. 

3URMHFW����'HHOEHNNHQEHKHHUSODQQHQ Ï�Ð   »9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�Ê�Ã Àf¼�Ë Ç�¿_Ì�¼TÀkÇ�½
È ÀVÅ ÍnÆ�¼�Ë-Æ�Î

                                           
72 zie ook hoofdstuk 4 – Integraal waterbeheer  
73 zie ook hoofdstuk 4 – I ntegraal waterbeheer  
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Een deelbekkenbeheerplan of DuLo-waterplan is een act ieplan op deelbekkenniveau. De 
aanpak op deelbekkenniveau zorgt  ervoor dat  het  werkingsgebied enerzijds voldoende 
klein is om  de lokale bet rokkenheid te verzekeren en anderzij ds voldoende groot  is om  
de verschillende besturen op m aat  van het  watersysteem  te laten sam enwerken en 
brongerichte oplossingen te zoeken. Op het  grondgebied van de stad bevinden zich 5 
deelbekkens. Op het  niveau van de deelbekkens speelt  de stad een act ieve rol om  haar 
visies en aandachtspunten inzake een lokaal duurzaam  integraal waterbeheer t e 
integreren in de deelbekkenbeheerplannen. De opm aak en coördinat ie van deze plannen 
gebeurt  door de provincies Antwerpen en Vlaam s-Brabant . Binnen de werkgroep 
I ntegraal waterbeheer van de stad worden de evolut ies en invulling van de  
deelbekkenplannen opgevolgd en besproken.    

3URMHFW����%RVXLWEUHLGLQJVSURMHFW�UHJLR�0HFKHOHQ�/LHU Ï.Ñ �»9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�Ê�Ã Àf¼�Ë Ç�¿_Ì�¼TÀkÇ�½
È ÀVÅ ÍnÆ�¼�Ë-Æ�Î
I n het  st reven naar bosuitbreiding op Vlaam s niveau werd door AMI NAL Afdeling Bos & 
Groen de taakstelling voor de regio Mechelen voor lopig vastgesteld op ca. 220 ha 
bestem m ingswij ziging voor de afbakening van bij kom ende bos-  of bosuit -
breidingsgebieden en 540 ha effect ief t e realiseren bosuitbreiding. Hoewel bosuitbreiding 
een them a is dat  op gewestelij k niveau gerealiseerd dient  te worden, werd in overleg m et  
de Afdeling Bos & Groen voor de realisat ie ervan in het  arrondissem ent  Mechelen een 
over legplat form  opger icht . Dit  plat form  biedt  de lokale besturen de gelegenheid om  op 
een act ieve wij ze bet rokken te worden bij  de realisat ie van de vooropgestelde 
taakstelling.Het  over legplat form  werd eind 2003 opgestart  in het  kader van het  
intergem eentelij ke natuurproj ect  Beneden-Dij levallei, m aar groeide uit  tot  een ruim er en 
apart  bosuitbreidingsproject  regio Mechelen-Lier. Vanuit  de stad is de m ilieuam btenaar in 
het  over legplat form  bosuitbreiding afgevaardigd. De studie, m et  als doel het  aanduiden 
van kerngebieden waar bosuitbreiding m ogelij k is, loopt  van januar i 2004 tot  decem ber 
2004. Na de aanduiding van de locat ies kan worden overgegaan tot  de effect ieve  
inr icht ing van de gebieden in sam enspraak m et  eigenaars en hogere overheden. 

3URMHFW����6WDGVUDQGERV�.DXZHQGDHO� Ï�Ò   »9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�Ê�Ã Àf¼�Ë Ç�¿_Ì�¼TÀkÇ�½
È ÀVÅ ÍnÆ�¼�Ë-Æ�Î
Als tegengewicht  voor de steeds toenem ende verstedelij k ing werkt  de stad in overleg 
m et  AMI NAL Afdeling Bos & Groen en de gem eente Sint -Kateilj ne-Waver aan de realisat ie 
van een stadsbos. Het  bos zal zich uitst rekken in een voor lopig afgebakend gebied rond 
drie kasteeldom einen (Kauwendaal, Zorgvliet  en Sint -Michiels) , waar ook plaats voor 
open ruim te zal zij n en aandacht  voor de aansluit ing m et  de aangrenzende bebouwing. 
Na de opm aak van een inr icht ingsplan in de loop van 2004, zal het  Vlaam s Gewest  
starten m et  de opm aak van een ruim telij k  uitvoer ingsplan.   

3URMHFW�����.OLPDDWZLMNHQ�HQHUJLHPHHVWHUV Ï ª �»9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉVÓTÂ ¼�Å Ë_Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�ÔuÃ%¼TÕe¼T¼TË%¾b¼$ÇnÖ ¼�½nÅ × Å ¼TÓ�Î
De stad start  in 2004 m et  het  proj ect  klim aatwij ken-energiem eesters in sam enwerking 
m et  de intergem eentelij ke vereniging I GEMO. De k lim aatwij k is een wij k/ instelling/  
organisat ie die zich engageert  om  via een weddenschap m et  haar gem eente 8%  energie 
te sparen gedurende één stookseizoen. Ze worden begeleid door energiem eester en 
bijgestaan door de stad, I GEMO, de netbeheerder, de Bond Beter Leefm ilieu en Dialoog.  
De energiem eester is een opgeleide vr ijw illiger die rat ioneel energiegebruik bij  de 
deelnem ende k lim aatwij ken prom oot . Via een m ix aan sensibiliserende inst rum enten 
worden de groepen geïnform eerd en gesensibiliseerd inzake rat ioneel energiegebruik. De 
wervingscam pagne voor geïnteresseerden is opgestart  in j uni 2004. De cam pagne loopt  
van oktober 2004 tot  juni 2005.  

                                           
74 zie ook hoofdstuk 5 -  Natuurlij ke ent it eiten (onderdeel Bos en groen)  
75 zie ook hoofdstuk 5 -  Natuurlij ke ent it eiten (onderdeel bos en groen)  
76 zie ook hoofdstuk 8 -  Energie 
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3URMHFW����GHHOSURMHFW�LQ]DNH�GH�UHGXFWLH�YDQ�EHVWULMGLQJVPLGGHOHQ� Ï�Ï � »9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉVÓTÂ ¼�Å Ë_Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�ÔuÃ%¼TÕe¼T¼TË%¾b¼$ÇnÖ ¼�½nÅ × Å ¼TÓ�Î
I n uitvoering van het  decreet  van 21 decem ber 2001 houdende de verm inder ing van het  
gebruik van best r ij dingsm iddelen door openbare diensten in het  Vlaam se Gewest  besliste 
de stad op 22 m ei 2003 om  een afwij k ing aan te vragen op het  nulgebruik vanaf 1 
januar i 2004. De stad engageerde zich om  haar best r ij dingsm iddelenverbruik verder af te 
bouwen, zodat  uiterlij k  tegen 2015 een volledig nulgebruik bereikt  wordt .  I n het  kader 
van de opm aak van het  reduct ieprogram m a voor best r ij dingsm iddelen bakende de stad 
begin 2004 een projectgebied af ter hoogte van het  cent rum  en de deelgem eente 
Hom beek.Vanaf 1 januari 2005 zal het  groen in deze zone zonder chem ische 
best r ij dingsm iddelen beheerd. Op de verhardingen zal het  gebruik van chem ische 
best r ij dingsm iddelen tegen het  einde van het  deelproj ect  (2008)  volledig afgebouwd 
worden. Het  deelproject  zal bovendien gepaard gaan m et  een uitgebreide sensibilisat ie 
van de burger. 

3URMHFW����EURZQILHOGSURMHFW�KHW�=HJHO 78 »9¼�½.¾�¿TÀkÁ�Á�Â�Ã ¼TÄ�Å ¼�ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾�Ä ¼�Â ¼TÅ ÆoÉVÓTÂ ¼�Å Ë_Ç�½nÈ Á�Â Å Ã�ÔuÃ%¼TÕe¼T¼TË%¾b¼$ÇnÖ ¼�½nÅ × Å ¼TÓ�Î
 

De Vlaam se reger ing kondigde op 8 m ei 2003 een nieuw subsidiekanaal aan waarop 
lokale besturen zich kunnen beroepen voor de herontwikkeling van brownfields. 
Brownfield zijn ver laten en vervuilde indust r iële com plexen. Gelet  op de steeds schaarser 
wordende open ruim te is het  belangr ij k dergelij ke sites te saneren en te herontwikkelen 
voor nieuwe funct ies die rekening houden m et  de ruim e om geving.  De site “Het  Zegel” 
om vat  een voorm alige postzegeldrukker ij  en wordt  gekenm erkt  door een zware 
histor ische veront reiniging van bodem  en grondwater. De sit e is m om enteel eigendom  
van De Post . Er bestaat  geen concreet  zicht  op de effect ieve sanering en herontwikkeling.  
Ook de beschikbaarheid van de nodige financiële m iddelen vorm t  nog onduidelij kheid en 
is m ogelij k een ext ra knelpunt  dat  de saner ing in de weg kan staan. Via deze regeling 
wenst  de stad het  dossier “Het  Zegel” nieuw leven in te blazen zodat  de site op 
m iddenlange term ijn effect ief herontwikkeld wordt . De stad werkt  hiertoe nauw sam en 
m et  I GEMO (brownfieldm anager) ,  OVAM (cel brownfields) , Afdeling Monum enten en 
Landschappen, De Post  en Belgacom . 

 
3URMHFW����UHJLRQDDO�GXXU]DDPKHLGVSODWIRUP�WHU�LQWURGXFWLH�HQ�UHDOLVDWLH�YDQ�
HHQ�GXXU]DDPKHLGVNDDUW�
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��JURRWVFKDOLJ�±�JUHQVRYHUVFKULMGHQG��
 
Dit  regionaal project  wordt  uitgevoerd in sam enwerking m et  de gem eenten Ber laar, 
Bonheiden, Bornem , Duffel,  Sint -Am ands en Willebroek. Het  gaat  hier om  een 
pilootproject  in Vlaanderen dat  f inanciële ondersteuning kr ij gt  van de Vlaam se overheid 
en de koning Boudewij n St icht ing.  Doel van dit  project  is het  responsabiliseren en 
sensibiliseren van doelgroepen tot  een duurzaam  gedrag en handelen. Om  dit  te 
realiseren worden volgende doelstellingen nagest reefd:  

• het  realiseren van een regionaal netwerk van geresponsabiliseerde en 
gesensibiliseerde m aatschappelij ke actoren en interm ediairs (het  regionaal 
duurzaam heidsplat form )    

• Het  init iëren, ontwikkelen en realiseren door het  regionaal 
duurzaam heidsplat form  van een beloningsysteem  voor duurzaam  gedrag en 
handelen (de duurzaam heidskaart ) .  

 
Om  deze bij zonder m oeilij ke en om vat tende opdracht  ( responsabiliseren en 
sensibiliseren)  te realiseren, is ‘netwerking’ een absolute vereiste. Dit  netwerk bestaat  uit  

                                           
77 zie ook hoofdstuk 3 – Vaste stoffen (onderdeel milieuverantwoord productgebruik)  
78 zie ook hoofdstuk 6 -   Hinder ( onderdeel bodem )  
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alle m aatschappelij ke actoren en interm ediairs die een (doel)groep vertegenwoordigen of 
alleszins m et  een (doel)groep com m uniceren. De uitwerking van het  proj ect  gebeurd in 
verschillende fasen:  
 

Tabel 14:  fasering van het  project  “regionaal duurzaamheidsplat form  ter int roduct ie en 
realisat ie van een duurzaamheidskaart”  Ø�ÙwÙ9Ú�Û�Ü9Ý�Ù-Þ�ß à�á-â-â9Ú%ã�ä�äxÝ�å�âwâwæèç-Ù9ß ã9é_ê9Ú â%ëfì�à�Ý
æ
FASE 1 Oplijsten bet rokken maatschappelij ke actoren en intermediairs Maart-april 2004 

FASE 2 Overleg met  intermediairs en actoren Mei-september  2004 

FASE 3 Bevraging van de bevolking over duurzaam gedrag en handelen 
(enquête)  

Oktober-decem ber 2004 

FASE 4 Verwerking enquêtegegevens Januari-mei 2005 

FASE 5 Organisat ie van een duurzaamheidshappening en burger formum  

FASE 6 Opm aak van een eindrapport  en redact ie van een plat form tekst  Juni 2005 

FASE 7 Evaluat ie van deel 1 van het  project  en eventueel besluit  tot  
uit voering van deel 2 

Juli-augustus 2005 

Ø�ÙwÙ9Úwí�Ü9ä�ß ë�î�Ù9Ý
ï_Ù9áoð9â9á�Ù%Ù9árñwÙ9Ú à�á�ß áwÞ9éTé�ò9é�ë
Ù-Ùwæ
FASE 1 Keuze van het  concept  van het  beloningssysteem September  2005 

FASE 2 Vaststelling van de verdienlij st   en verzilver lijst , opmaak van een  
communicat ieplan 

Oktober-decem ber 2005 

FASE 3 Afspraken met  handelaars, organisat ies en instellingen  Januari-mei 2006 

FASE 4 Bedeling van de infrast ructuur voor  handelaars, promot ie en 
communicat ie naar  bevolking 

Juni-augustus 2006 

FASE 5 Star t  van het  beloningssysteem September  2006 

FASE 6 Pilootproject  voor  Vlaanderen:  studiedag +  rappor ter ing  September-december 2006 

FASE 7 Opvolging van het  beloningssysteem Vanaf j anuari 2007 

 
3URMHFW����,QWHUJHPHHQWHOLMN�QDWXXUSURMHFW�%HQHGHQ�'LMOHYDOOHL� Ï�ó ��
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��JURRWVFKDOLJ�±�JUHQVRYHUVFKULMGHQG��
Sinds 1 m ei 2001 part icipeert  de stad aan het  intergem eentelij k natuurproject  Beneden-
Dij levallei,  een sam enwerkingsverband tussen de gem eenten Sint -Katelij ne-Waver, 
Willebroek, Mechelen, en Bonheiden, de vzw Natuurpunt  en de intergem eentelij ke 
vereniging I GEMO als uitvoerende partner. Dit  intergem eentelij ke natuurproj ect  is 
gegroeid vanuit  een gezam enlij ke bekom m ernis van de verschillende partners om trent  
het  behoud en bescherm ing van de aanwezige natuurwaarden in de Beneden-Dij levallei. 
Van bij  aanvang werd vooropgesteld dat  het  proj ect  m eer m oest  worden dan alleen een 
natuurproject  en werden een aantal t hem a’s afgebakend die bij  de verdere v isievorm ing 
en act ies ook bet rokken m oeten worden. Naast  de them a’s natuurbehoud en 
landschapszorg kom en daarom  ook groenvoorziening, bosbeheer, landbouw, 
waterbeheer, m obilit eit ,  recreat ie en sociale tewerkstelling aan bod. Het  proj ectgebied 
om vat  het  valleigebied van de Beneden-Dij le en het  sam envloeiingsgebied van Dij le, 
Zenne en Nete. Meer inform at ie over de concrete act ies binnen dit  intergem eentelij ke 
natuurproject  is opgenom en in het  hoofdstuk natuur lij ke ent iteit en 

3URMHFW�����7UDJH�ZHJHQ� ôTõ �
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��JURRWVFKDOLJ�±�JUHQVRYHUVFKULMGHQG��
Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet  gem otor iseerd verkeer. I n 
tegenstelling tot  “snelle” autowegen, zij n t rage wegen in bedoeld voor wandelaars en 
fietsers. Er zijn verschillende soorten t rage wegen (buurtwegen, wandelwegen in bossen 
en natuurgebieden, vroegere t rein-  of t ram beddingen, dij kpaden in beheer van polders 
en water ingen,…) . Verder zij n er t rage wegen die spontaan gegroeid zij n door het  
gebruik en onder geen enkel jur idisch statuut  vallen. Vaak gaat  het  om  spontaan 

                                           
79 zie ook hoofdstuk 5 – Natuurlijke ent iteit en 
80 zie ook hoofdstuk 8 -   Mobiliteit  
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gegroeide verbindingen tussen officiële buurtwegen. De wij zigende leef- , woon-  en 
m obilit eitspat ronen van de voorbij e decennia zij n verantwoordelij k  voor het  verdwij nen 
van een groot  deel van het  t rage wegenpat r im onium  (verstedelij k ing, schaalvergrot ing in 
de landbouw, inschakeling in het  gewone wegennet ,…) . Ondertussen zijn die pat ronen 
geëvolueerd en ligt  de nadruk m eer en m eer op levenskwaliteit ,  onthaast ing, 
landschapsbeleving en natuurbehoud,… Door deze m aatschappelij ke evolut ies kunnen de 
aloude voet -  en landwegen nieuwe behoeften en funct ies invullen. Tragen wegen kunnen 
worden opgenom en in een f iets-  of wandelroute of een veilige verbinding verzekeren 
voor voetgangers en f ietsers tussen woonkernen onder ling of t ussen een woonkern en 
een belangr ij ke openbare bestem m ing (zoals een stat ion of een school) .  Trage wegen 
hebben ook potent ies voor natuurverbinding (bij voorbeeld tussen twee natuurreservaten)  
en hebben m ogelij kheden voor landschapsontwikkeling (bom enr ij en, hagen,.. .) .  

De stad wenste het  netwerk aan t rage wegen op het  grondgebied te  herwaarderen. I n 
het  kader van het  natuurproject  Beneden-Dij levallei werd in 2004 gestart  m et  een 
inventar isat ie. Hierbij  wordt  act ief sam engewerkt  m et  vrijw illigers uit  de regio. De opzet  
is de uitwerking van het  wandelnetwerk berust  enerzijds op de integrat ie en goede 
verbinding en/ of inr icht ing van de bestaande wandelroutes, de uitwerking van nieuwe 
wandelroutes en een herwaardering van voet - ,  kerk-  en buurtwegen.  

3URMHFW�����/RNDDO�*H]RQGKHLGVRYHUOHJ��/2*2¶V��
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��JURRWVFKDOLJ�±�JUHQVRYHUVFKULMGHQG��
Het  Lokaal Gezondheidsover leg (LOGO) is een nieuw init iat ief van de Vlaam se 
gem eenschap inzake ziekteprevent ie en gezondheidsprom ot ie. Voorm alig Vlaam s 
m inister van volksgezondheid Wivina De Meester acht te het  noodzakelij k dat  Vlaanderen 
de t rend die in de Wereld Gezondheidsorganisat ie heerst , volgt . Deze t rend houdt  in dat  
prevent ie beter op een regionaal niveau georganiseerd wordt , m et  verschillende 
partners, dit  wil zeggen intersectoraal.  Als opdracht  heeft  logo in Vlaanderen de 
im plem entat ie van v ij f Vlaam se gezondheidsdoelstellingen:  

• Daling van het  aantal rokers ( tabaksprevent iecam pagnes)  
• De consum pt ie van vet r ij ke voeding laten dalen (prom ot ie gezonde voeding)  
• Prevent ie inzake borstkanker verbeteren 
• Aantal dodelij ke ongevallen in de pr ivé-sfeer en in het  verkeer laten afnem en 
• de prevent ie van infect ieziekten verbeteren (gezondheidsprom ot ie)  

LOGO  vertaalt  deze algem ene richt lij nen in concrete act ies. Het  accent  ligt  vooral op 
lokale act ies, netwerking en het  op elkaar afstem m en van organisat ies. Niet  alleen de 
gezondheidssector,  m aar ook de lokale besturen, de OCMW’s, de welzijns- , de sociale-
cult urele en de onderwij ssector worden hier in bet rokken. De stad Mechelen behoort  t ot  
het  werkingsgebied van LOGO Mechelen. 

Sinds kort  werden er m edisch-m ilieukundigen (MMK's) toegewezen aan de Vlaam se 
Logo’s.  De MMK’s m aken deel uit  van het  Vlaam s Medisch Milieukundig Netwerk. Ze zij n 
een laagdrem pelig onafhankelij k  aanspreekpunt  voor vragen of klachten rond m ilieu en 
gezondheid voor de bevolk ing of interm ediairen (huisartsen, m ilieuam btenaren,…).  Een 
duidelij ke taakom schr ij v ing naar de lokale besturen toe m oet  nog opgem aakt  worden.  
I ndien de stad k lachten of vragen ontvangt  waaraan een gezondheidsapsect  is verbonden 
wordt  contact  opgenom en m et  de m edisch-m ilieukundige bij  LOGO. 
 
3URMHFW�����RSPDDN�YDQ�ODQGVFKDSVRQWZHUSHQ�HQ�UXLPWHOLMNH�
XLWYRHULQJVSODQQHQ��583¶V��
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��NOHLQVFKDOLJ�±�JHPHHQWH�VSHFLILHN���
Bij  de opm aak van ruim telij ke uitvoer ingsplannen (RUP’s)  en landschapsontwerpplannen 
heeft  de stad aandacht  voor de integrat ie van de verschillende them a’s (m obilit eit , 
duurzaam  bouwen, rat ioneel ruim tegebruik,… Deze gebeurt  zowel in het  plangedeelte 
(vb. voorzien van buffers rond hinder lij ke act ivit eiten, zone voor waterberging,…)  als in 
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de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften (vb. voorschr iften qua m ater iaalgebruik, 
aanleg van beplant ingen, lozing afvalwaters, enz.) .  

Voor het  stedelij k gebied Mechelen werden een aantal groene verbindingen (v ingers)  
vooropgesteld in het  ruim telij k  st ructuurplan.  Eén van de bindende bepalingen was het  
opstellen van een landschapsontwerp voor de vallei van de Vrouwvliet  en het  gebied 
Kauwendaal.  Deze vallei vorm t  een nog relat ief open lint  doorheen de stadsrand van 
Mechelen m et  verbindingen naar het  Mechels Broek, het  Tivolipark, Kauwendaal op de 
grens m et  Sint -Katelij ne-Waver en de Dij levallei st room afwaarts van Mechelen. Het  
landschapsontwerp werd in de per iode 2002 opgem aakt .  Vanuit  het  landschapsontwerp 
volgen aanbevelingen ten aanzien van te wij zigen grondbestem m ingen, vast  te leggen in 
ruim telij ke uitvoer ingsplannen.  
 
Het  RUP Bonduelle past  in de landschapsstudie voor de vallei van de Vrouwvliet .  Het  
gebied ‘Bonduelle’ wordt  beschouwd als st rategische plaats binnen deze vallei,  en 
daarom  werd beslist  om  prior it air t e starten m et  de opm aak van een RUP voor het  
gebied.  Voorwerp van het  RUP is de om zet t ing van delen indust r iegebied naar 
woongebied, ruim te creëren voor de herlocalisat ie van zonevreem de bedrij ven en 
rekening te houden m et  de ontwikkeling van het  valleigebied van de Vrouwvliet . 
De v isie van het  gebied berust  op zes basisprincipes:   

• verweving:  om  de harde grens tussen het  sterk verharde gedeelte en het  open 
ruim te-gebied te verzachten dienen deze twee gehelen in elkaar verweven te 
worden.  

• m ix van woontypologieën:  binnen het  t otaalconcept  dient  een different iat ie te 
ontstaan van verschillende woontypologieën ger icht  op opt im ale woonkwaliteit  

• opt im ale recreat ieve st ructuur:  vanuit  andere studies is reeds gebleken dat  de 
Vrouwvliet  als drager dient  t e fungeren voor een grootschalig uitgebouwde 
recreat ieve infrast ructuur. De stuw kan in het  studiegebied een ankerplaats zij n 
binnen recreat ieve lij nen.  

• duurzaam heid:  de principes van duurzaam heid dienen toegepast  t e worden zowel 
voor de bebouwing als voor de publieke ruim te.  

• aandacht  voor het  elem ent  water:  het  elem ent  water m oet  in het  t otale concept  
een bepalende rol kr ij gen. Hierbij  zal aandacht  besteed worden aan de Vrouwvliet  
m aar ook aan de waterbekkens.  

• opt im ale ontsluit ing m et  m inim ale infrast ructuur:  een gerichte plaatsing van de 
woningen gekoppeld aan een opt im ale bundeling zorgt  voor een m inim ale 
infrast ructuur last  m et  bewaking van het  goed funct ioneren. 

 
Boerenkr ijgst raat  is gelegen in het  noordoosten van Mechelen en sluit  aan bij  de wij k 
Nekkerspoel en de Vrouwvlietvallei.  I n het  ruim telij k  st ructuurplan van de stad en in het  
voorstel van afbakening van het  regionaalstedelij k gebied Mechelen, is het  agrar isch deel 
van het  gebied geselecteerd als locat ie waar bij kom ende woongelegenheden gerealiseerd 
kunnen worden. Zoals bij  de sit e Bonduelle m oet  ook hier enerzij ds het  valleigebied van 
de Vrouwvliet  gerespecteerd worden en voorzien worden in een hoogwaardige inricht ing,  
woningtypologieën en architectuur. Een ext ra randvoorwaarde bij  het  opstellen van het  
RUP Boerenkr ijgst raat  is de relat ie m et  het  nabij gelegen woongebied “Bonduelle”. Hierbij  
dient  bij zondere aandacht  te gaan naar de m obiliteitsaspecten (parkeren, ontsluit ing, 
fiets-  en voetgangersrelat ies,… ) . De stad wenst  de zone Boerenkr ij gst raat  te 
ontwikkelen tot  een m ilieuvriendelij ke woonom geving. De opzet  is om  het  plangebied als 
voorbeeldproject  voor duurzam e stedenbouw in Vlaanderen te ontwikkelen. Voor de 
ontwikkeling van het  gebied werkt  de stad nauw sam en m et  I GEMO. 
 
Andere RUP’s in planning of opm aak zij n:  
- RUP’s Stuivenberg (woongebied – gepland)  
- RUP Spreeuwenhoek-Venne (woongebied -  gepland)  
- RUP Bealieu (woongebied, kantoor-   en dienstenzone – gepland) 
- RUP Populierendreef (woongebied – in opm aak)  
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- RUP Guldendal (woongebied – opgem aakt )  
- RUP Zonevreem de woningen (wordt  opgesplit st  in 5 aparte RUP’s – gepland) 
- RUP Mechelen-Noord (Vlaam s Gewest  – in opm aak)  
 

I n de m ate van het  m ogelij ke wenst  de stad bij  de verder opm aak van 
landschapsontwerpen en ruim telij ke uitvoer ingsplannen de basisprincipes inzake m ilieu-  
en duurzam e ontwikkeling verder te integreren, dit  zowel voor de bebouwing als voor de 
publieke ruim te.  

3URMHFW����GXXU]DDP�ERXZHQ�ELM�VWHGHOLMNH�QLHXZERXZ��RI�UHQRYDWLHSURMHFWHQ� ö ÷ �
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��NOHLQVFKDOLJ�±�JHPHHQWH�VSHFLILHN���
 
De stad Mechelen beheerd een ruim  pat r im onium  aan gebouwen. I n funct ie van de 
behoeften breidt  het  gebouwenpat r im onium  stelselm at ig uit  door aankoop van bestaande 
gebouwen of het  voorzien in een nieuwbouw. De afgelopen j aren heeft  de stad m eer 
aandacht  gevest igd om  bij  renovat ie of nieuwbouwprojecten rekening te houden m et  
duurzaam  bouwen. Deze om vat ten:  

• rat ioneel ruim tegebruik 
• rat ioneel energiegebruik 
• rat ioneel watergebruik 
• rat ioneel en m ilieuvr iendelij k  m ateriaalgebruik. 

 
Hiertoe zijn in het  ver leden in verschillende gebouwen tal van ‘duurzam e ingrepen’ 
uitgevoerd82. De stad zal in de toekom st  m eer aandacht  hebben voor m ilieuvr iendelij ke 
en duurzam e ingrepen bij  renovat ie of nieuwbouwprojecten. 
 
3URMHFW������KHW�EHHOGNZDOLWHLWSODQ��
*HwQWHJUHHUG�JHELHGVJHULFKW�EHOHLG��NOHLQVFKDOLJ�±�JHPHHQWH�VSHFLILHN���
 
Het  beeldkwaliteitplan geeft  een v isie op gebruik van st raatm eubilair , 
verhardingsm ater ialen, wegprof iel, groenaanplant ingen (bom en ed.) , kunst , ver licht ing, 
reclam e,.. . Twee gebieden werden geselecteerd:  de binnenstad en de stat ionsbuurt .   
De opm aak van het  beeldkwalit eitplan zorgt  voor het  kader waarbinnen deelproj ecten 
kunnen worden uitgevoerd. Het  doel van dergelij ke planning is het  versterken van de 
heldere st ructuur van een histor isch gegroeide binnenstad, die op heldere m anier de 
hedendaagse vereisten, verander ingen, proj ecten in zich opneem t . Ze beschr ij ft  de 
gewenste ruim telij ke st ructuur m et  volum es, oppervlaktes, program m a’s. Eind 2003 
werd een studiebureau aangesteld om  het  beeldkwalit eitsplan op te m aken. Om dat  de 
publieke ruim te door iedereen gebruikt  wordt  is de opzet  om  zoveel m ogelij k 
verschillende sectoren te bet rekken bij  de opm aak van het  beeldkwalit eitplan (o.a. 
bewoners, handel, horeca, toerism e, m arkten, stadsdiensten,.. .) . Bij  de opm aak van het  
plan wordt  rekening gehouden m et  de basispr incipes van een duurzaam  en 
m ilieuvr iendelij ke aanleg, inr icht ing en onderhoud van het  openbaar dom ein (o.a. 
rat ioneel energiegebruik, m ilieuvriendelij k onderhoud van het  openbaar dom ein, 
aandacht  voor st ructuurbepalend groen, …) . Het  beeldkwaliteitsplan m oet  in de loop van 
2005 afgewerkt  zij n en zal als leidraad dienen voor toekom st ige inr icht ingsprojecten.

                                           
81 zie ook hoofdstuk 3 – Vaste stoffen (onderdeel milieuverantwoord productgebruik) ;  hoofdstuk 4 – I ntegraal 
Waterbeleid (onderdeel rat ioneel watergebruik) ;  hoofdstuk 8 – Energie.   
82 Voor voorbeelden wordt  verwezen naar de hoofdstukken Vaste stoffen, I ntegraal Waterbeleid en Energie.   
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Dit  hoofdstuk geeft  een beeld van de personele en financiële im plicat ies van de 
uitvoering van het  m ilieubeleidsplan 2005-2009 

������)LQDQFLsOH�LPSOLFDWLHV�
 
Gelet  op de keuze van de stad voor een gedetailleerd plan is het  m aken van een 
sim ulat ie van de kostprij s prakt isch niet  realiseerbaar. Bij  de opm aak van het  plan 
engageert  de stad zich om  j aarlij ks v ia de begrot ing en de opm aak van het  
m ilieujaarprogram m a de nodige budget ten te voorzien voor de uitvoer ing van het  plan. 
Bij stur ing van de financiële m iddelen is jaar lij ks m ogelij k  in funct ie van de 
noodwendigheden. 
 
Om  een idee te kr ij gen van de budget ten per cluster  werden de kredieten voorzien op de 
begrot ing van 2004 bij  wij ze van oefening toegewezen aan de verschillende clusters (zie 
figuur) .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit  bet reft  enkel de verdeling van de begrot ing van de m ilieudienst , dienst  duurzam e 
ontwikkeling en dienst  planning en m obilit eit  (deel m obiliteit )  voor 2004.  
 
I n totaal bet reft  het  een jaarbudget  van ongeveer 450.000,00 euro. Een deel van  
deze kosten worden gerecupereerd v ia toelagen vanwege het  Vlaam se Gewest  
Gezien de hoeveelheid en de uitgebreidheid van de act ies in het  m ilieubeleidsplan 2005-
2009 m oet  dit  budget  jaarlij ks m instens behouden blij ven.  
 
Vele belangr ij ke kosten waaronder ophaal-  en stortkosten van afvalstoffen, kosten voor 
aanleg r ioler ing en de kosten voor energiezorg zit ten niet  in bovenstaand diagram  
vervat . De uitvoer ing van deze taken valt  dan ook niet  onder de m ilieudienst , dienst  
duurzam e ontwikkeling of de dienst  planning en m obilit eit  (deel m obilit eit ) . 
 

Figuur  17:  procentuele toewijzing van de begrot ingsposten van de m ilieudienst , dienst  duurzame 
ontwikkeling en dienst  planning en mobiliteit  aan de themat ische clusters  
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De Stad Mechelen zal in funct ie van het  m ilieubeleidsplan 2005-2009 en de specifieke 
noodwendigheden jaar lij ks de nodige budget ten voorzien binnen de financiële 
m ogelij kheden. 

�
������3HUVRQHOH�LPSOLFDWLHV�
 
Zoals uit  de act ies bij  de verschillende them a’s blij kt  zij n vooral de diensten van de 
afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling de voornaam ste init iat iefnem ers zij n.  Deze 
afdeling heeft  heden een personeelsbezet t ing van 19 personeelsleden.  

Als bet rokkenen v inden we ook andere departem enten, afdelingen en diensten terug.  Bij  
som m ige act ies zijn ook externen bet rokken part ij .  
 
De m eest  voorkom ende LQWHUQH�EHWURNNHQHQ zij n:  
 ø

Departem ent  Stedelij ke Ontwikkeling 
• Afdeling m ilieu en natuurontwikkeling 

- Milieudienst  
- Dienst  duurzam e ontwikkeling 
- Dienst  natuur-  en groenontwikkeling 
- Dienst  m ilieu-educat ie 

• Afdeling ruim telij ke ontwikkeling 
- Bouwdienst  
- Dienst  m onum entenzorg 
- Dienst  wonen 
- Dienst  ruim telij ke planning en m obiliteit  

• Afdeling econom ische ontwikkeling en grondbeleid 
- Dienst  lokale econom ie ø

Departem ent  Stedelij ke I nfrast ructuur 
• Afdeling gebouwen 

- Gebouwenbureau 
• Afdeling openbaar dom ein 

- Wegenbureau 
• Uitvoer ingsdiensten 

- Team  groen 

Pe r s o n e e ls b e s t a n d  A f d e l in g  M i l i e u  e n  N a t u u r o n t w ik k e l i n g
( d e p a r t e m e n t  S t e d e l i j k e  O n t w ik k e l i n g )

Dienst natuur- en groenontwikkeling
Diensthoofd + 1 medewerker

Milieudienst
Diensthoofd + 4 medewerkers

Dienst Milieu-educatie
Diensthoofd + 9 medewerkers

Dienst duurzame ontwikkeling
Duurzaamheidscoördinator +

samenwerking met
intergemeentelijke vereniging IGEMO

Afdeling milieu- en natuurontwikkeling
Afdelingshoofd

Figuur 18:  verdeling van de personeelsleden van de afdeling m ilieu-  en natuurontwikkeling 
over de verschillende diensten 
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- Stadsreiniging ø
Departem ent  algem ene zaken 
• Cent rale aankoopdienst  
• Afdeling j uridische zaken 
• Afdeling com m unicat iebeleid 
• Afdeling I CT (oa. inform at ica, GI S)  ø
Departem ent  sam enleving 
• Afdeling sport ,  onderwij s en vr ij e t ij d 

- Dienst  onderwij sondersteuning 
- Dienst  jeugd 
- Dienst  sport  

• Afdeling burgerzaken 
- Dienst  begraafplaatsen 

• Afdeling welzijn 
- Dienst  sociale t ewerkstelling 
- Dienst  diversiteit  
- Dienst  prevent ie en veiligheid 
- Dienst  ontwikkelingssam enwerking 

• Afdeling wij k-  en dorpszaken 
- Dienst  wij k-  en dorpszaken ø

Werkgroepen interne m ilieuzorg, duurzaam  bouwen, intergraal waterbeheer, reduct ie 
best r ij dingsm iddelen, energiezorg, am btelij k over legorgaan duurzam e ontwikkeling ø
Polit ie 

 
De m eest  voorkom ende H[WHUQH�EHWURNNHQHQ zij n:  
 ø

Overheden 
- Federale overheid 
- Vlaam se overheid  
- Provincie Antwerpen (Provinciaal I nst it uut  voor Hygiëne, dienst  waterbeleid, …)  
- Provincie Vlaam s Brabant  
- Naburige gem eenten  ø
I ntergem eentelij ke verenigingen 
- I GEMO 
- I VAREM ø
Organisat ies 
- Vlaam se m ilieum aatschappij  (VMM) 
- Vlaam se landm aatschappij  (VLM)  
- Openbare Vlaam se afvalstoffenm aatschappij  (OVAM)  
- Vlaam se com postorganisat ie (VLACO)  
- Vereniging voor steden en gem eenten (VVSG)  
- Bond Beter Leefm ilieu (BBL)  
- Vereniging voor sterrenkunde (VVS)  
- Polders en wateringen 
- Natuurpunt  vzw  
- Stedelij ke adviesraden ø
Doelgroepen 
- Burgers 
- Landbouwers 
- Horeca 
- Scholen  
- Verenigingen ø
Parket  ø
I nterpolit iezone Mechelen ø
Studiebureaus 
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Wat  de personeelsbehoefte bet reft  voor de uitvoer ing van het  plan gaat  de stad er van 
uit  dat  het  bestaande personeelsbestand voldoende garant ies m oet  bieden om  het  
m ilieubeleidsplan uit  te voeren. De diensten van de afdeling Milieu en Natuurontwikkeling 
zijn de belangr ij kste katalysatoren en init iatoren van de voor liggende act ies. Op term ijn 
zullen naast  de m ilieudienst  en de dienst  duurzam e ontwikkeling ook de diensten m ilieu-
educat ie en natuur-  en groenontwikkeling een grotere rol opnem en bij  de uitvoer ing van 
het  m ilieubeleidsplan. Voor tal van act ies ligt  het  init iat iefrecht  bij  andere 
departem enten, afdelingen en diensten.  Bij  som m ige act ies zijn ook externen bet rokken 
part ij . 
 
Een v lot te ( interne en externe)  sam enwerking is dan ook een basisvoorwaarde is om  het  
m ilieubeleidsplan 2005-2009 goed te kunnen uitvoeren. Via de interne werkgroepen 
beschikt  de Stad Mechelen over een intern netwerk om  alle stadsdiensten m axim aal bij  
de uitwerking van het  plan te bet rekken. Bij  de m eeste stadsdiensten werd reeds een 
contactpersoon aangeduid. Via adviesraden en een goed contact  m et  andere 
overheidsinstant ies beschikt  de stad ook over een goed extern netwerk.
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Bij lage 1:  evaluat ie m ilieubeleidsplan 1999-2003 
Bij lage 2:  globaal act ieplan m ilieubeleidsplan 2005-2009 
Bij lage 3:  evolut ie afvalcij fers stad Mechelen (1997-2002)  
Bij lage 4:  berekening afvalscenario planperiode 2005-2009 
Bij lage 5:  GNOP evaluat ie 
Bij lage 6:  overwegingsdocum ent  
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een st r iktere cont role -  binnen de bevoegdheden van een lokaal 
bestuur -uitvoeren op zowel illegale, als vergunde lozingen. 

Niet  uitgevoerd Te weinig personeel om  
cont roles uit  te voeren 

Act ie W_9 


 ù� � � � �

nieuwe r ioler ingen bij  voorkeur volgens het  gescheiden 
systeem  aanleggen;  hiertoe zal het  lastenboek voor advies aan 
de m ilieudienst  voorgelegd worden. 

Deels uitgevoerd Gescheiden r ioler ingen 
worden aangelegd waar 
m ogelij k. Het  aandeel  
gescheiden r ioler ingen t .o.v. 
t otaal is beperkt  

Act ie W_38 


 ù� � � � 

een geïntegreerde gem eentelij ke verordening -  naar VMM-
model -  opm aken waarin zowel de lozing van huishoudelij k 
afvalwater,  de aansluit ing op openbare r ioler ing,  als de 
afkoppeling van hemelwater worden gereglem enteerd.  

Uit gevoerd Opmaak stedelij ke 
verordening geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid. Gepubliceerd 
in 2004 

Act ie W_16  


 ù� � � � �

via een bouwverordening bij  nieuwe woningen een gescheiden 
afvoer van enerzij ds afvalwater en anderzij ds hemelwater 
opleggen,  ongeacht  de aard van de al dan niet  aanwezige 
r ioler ing.  

Uit gevoerd Stedelij ke verordening 
geïntegreerd r ioler ingsbeleid. 
Gepubliceerd in 2004 

Act ie W_16 


 ù� �� � �

ervoor zorgen dat  tussen dit  en het  jaar 2009 r ioler ing wordt  
aangelegd op de plaatsen waar dit  volgens de afbakening van 
de zuiveringszones nodig is. Dit  zal gebeuren met  een 
maximale ontkoppeling van hem elwater.  

Uit gevoerd Rioler ingstelsel van de stad 
is verder uitgebouwd. 
Huidige zuiveringsgraad 
(68,7)  ligt  nog onder de 
gewestelij ke doelstelling van 
80%    

Act ie W_28 


 ù� �� � �

op plaatsen waar nooit  r ioler ing kan kom en, via een 
bouwverordening een verplicht ing tot  aanleg van een degelij k  
k leinschalig waterzuiver ingssysteem opleggen bij  nieuwbouw. 
De naleving hiervan zal intensief opgevolgd worden. 

Uit gevoerd Stedelij ke verordening 
geïntegreerd  
r ioler ingsbeleid. Gepubliceerd 
in 2004 
Wordt  opgelegd via de 
stedenbouwvergunning 

Act ie W_29 


 ù� �� � 

een beleidsplan ‘Afvalwaterzuivering in de Stad Mechelen’ Niet  uitgevoerd Geen beleidsv isie inzake Act ie W_29 
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opstellen. afvalwaterzuivering 
opgemaakt  

Act ie W_37 


 ù� �� � �

de opdracht  geven het  bestaande TRP aan te passen en 
maximaal te koppelen aan enerzijds de nieuwe inzichten rond 
kleinschalige afvalwaterzuivering en regenwateropvang en 
anderzij ds aan de plannen van VMM en AQUAFI N. 

Niet  uitgevoerd TRP wordt  niet  
geactualiseerd.  
Hydronautstudies per 
afwateringsbekken worden 
opgesteld 
Afbakening buitengebied 
door Aquafin nog niet  
afgerond 

Act ie W_33 


 ù� �� � �

aan de opmaak van een nieuw TRP een inventaris van de 
r iooloverstorten koppelen. 

Deels uitgevoerd I nformat ie over 
r iooloverstorten is 
fragm entarisch 

Act ie W_32 


 ù� �� � �

j aarlij ks de benodigde budget ten voorzien voor monitor ing van 
het  oppervlaktewater en voor systemat ische cont roles. Hierbij  
zal vooral aandacht  worden geschonken aan de waterlopen van 
3de categorie. 

Niet  uitgevoerd Periodieke m onitor ing 
water lopen stopgezet . Er 
wordt  gebruik gemaakt  van 
beschikbare informat ie van 
VMM 

Act ie W_17 


 ù� ��� � �

een per iodieke slibinventarisat ie opstarten bij  de waterlopen 
van 3de categorie en de result aten hiervan toetsen aan de 
VLAREA-normen. Hierbij  dient  een select ie gemaakt  te worden 
van die veront reinigingen die ecologische effecten teweeg 
kunnen brengen en die derhalve een dringende sanering 
vragen. Een sam enwerking met  het  provinciebestuur en 
AMI NAL is hierbij  ten zeerste aangewezen. 

Uit gevoerd Vanaf 2003 worden 
voorafgaand aan slib 
ruim ingen slibstalen 
geanalyseerd 

Act ie W_42 
Act ie W_43 


 ù� ��� � �

een pilootproject  opstarten rond bepaalde waterlopen waar een 
louter natuurvriendelij k ruim ingsbeheer zal gevoerd worden. 

Niet  uitgevoerd Geen pilootproject  opgestart  
Bestek voor ruim ingen in 
aangepast  om 
m ilieuvriendelij k te ruimen 

Act ie W_47 


 ù� �� � �

een inventaris opmaken van lozingspunten op de Binnen-Dij le 
en hieraan de nodige maatregelen koppelen.  

Uit gevoerd I nventaris opgemaakt . 
Afkoppeling gebeurt  in 
funct ie van de 
opportuniteiten 

 


 ù� �� � �

een studie laten opmaken die de ecologische en 
maatschappelij ke potent ies van de Binnen-Dij le m oet  
uitwerken. 

Niet  uitgevoerd Ecologische en 
m aatschappelij ke potent ies 
van de Binnen-Dij le worden 
voldoende erkend in 
bestaande 
beleidsdokum enten en 
projecten  
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� � � � � � � � �
� � �

 


 ù� ��� � �

in sam enwerking met  de bevoegde instant ies een ant i-
verdrogingsbeleid -  met  inbegrip van inf ilt rat ie- init iat ieven -  
voeren. Aan de basis hiervan dient  een beleidsdocument te 
liggen dat  door de m ilieudienst  opgesteld zal worden in nauwe 
samenspraak m et de afdeling water van AMI NAL. 

Uit gevoerd Geen apart  beleidsdocum ent 
‘ant i-verdroging’ opgesteld.  
Het  ant i-verdrogingsbeleid 
worden voldoende erkend in 
de bestaande 
beleidsdocumenten en 
projecten 

Act ie W_51 
Act ie W_52 


 ù� �� � �

een inventaris opmaken van bestaande peilput ten op het  
grondgebied van Mechelen die gebruikt  kunnen worden voor 
zowel een kwalitat ieve monitor ing, als een kwant itat ieve. Het  
bestaande netwerk van peilput ten zal, waar mogelij k , 
aangevuld m et nieuwe peilput ten. Dit  netwerk zal ook gebruik t  
kunnen worden voor een kwant itat ieve opvolging. 

Niet  uitgevoerd Ext ra peilput ten bijgeplaatst  
in het  kader van het  MAP-
m eetnet  
Onvolledige informat ie over 
de grondwaterkwaliteit  en –
kwaliteit  op het  grondgebied 

Act ie W_49 

� ý û � û � � � �ý � û� � ÿ �ý ÿ � �ý � û� � �
 ù� � � ü � de afdeling water van AMI NAL de bekkencom ités verder uit  te 
bouwen om over de administ rat ieve grenzen heen oplossingen 
voor te kunnen stellen voor de slechte 
oppervlaktewaterkwaliteit .     

Uit gevoerd Part icipat ie aan de opmaak 
van  de bekken-plannen en   
deelbekkenplannen 

Act ie W_1 
Act ie W_2 


 ù� �� ü � de VMM zo snel m ogelij k de afbakening van de zuiveringszones 
over te maken aan het  stadsbestuur, zodat  ze haar 
afvalwaterzuiveringsbeleid hierop kan afstemmen. 

Uit gevoerd Voorlopige afbakening is 
besproken en wordt  
t oegepast . 
Nieuwe studie van het  
buit engebied (Aquafin)  is 
lopende 

Act ie W_33 


 ù� �� ü � de bewoners van meer landelij ke gebieden het  bestaande 
toelagereglem ent  rond KWZI ’s ten volle te benut ten. Hiertoe 
zal het  reglement op gepaste wij ze herhaalde malen onder de 
aandacht  worden gebracht .  

Uit gevoerd Toelagereglem ent  wordt  ruim  
bekend gemaakt  

W_41 


 ù� ��� ü � de Prov incie Antwerpen en het  Vlaam se Gewest  m et aandrang 
een grootschalige oplossing te zoeken voor het  
slibruim ingsprobleem in het  algemeen en meer bepaald voor de 
waterlopen waarvoor ze zelf bevoegd zij n. 

Uit gevoerd Stad heeft  de hogere 
overheden verzocht  een 
oplossing uit  te werken 
Tussenkom st  heeft  tot  op 
heden niet  geleid tot  een 
globale oplossing 
 

 
 


 ù� �� ü � de afdeling Zeeschelde van AMI NAL bij  het  beheer van de 
waterloop in nauw overleg m et  de Stad Mechelen de 
maat regelen die voorgesteld worden in de in WA.6.a2 vermelde 
studie uit  te werken.  

Niet  uitgevoerd Geen studie inzake de 
Binnen-Dij le opgemaakt  
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� � � � � � � � �
� � �

 


 ù� ��� ü � de prov inciale overheid zo snel m ogelij k werk te maken van de 
opricht ing van de prov inciale grondwatercomm issie,  teneinde 
een inst rum ent ter beschikking te hebben dat  voldoende 
onderlegd is om de lokale besturen te ondersteunen bij  hun 
ant i-verdrogingsbeleid. 

Niet  uitgevoerd Geen provinciale 
grondwatercom m issie 
opgericht  

 


 ù� ��� ü � de gebruikers van ondiep grondwater jaarlij ks een 
kwalit eitscont role te laten uitvoeren. Een periodieke 
sensibilisat iecam pagne m oet  de bevolking duidelij k  maken dat  
een dergelij ke regelmat ige cont role noodzakelij k  is. Hierbij  zal 
voor de meest  voorkom ende oorzaken eveneens een oplossing 
vermeld worden (bv. loden buizen vervangen, regelmat ig 
reinigen van f ilters,. . .) .  

Uit gevoerd Jaarlij ks worden de 
gebruikers geïnform eerd om  
analyses te laten uitvoeren 
door VMM 

Act ie W_52 
Act ie W_53 
 

�
0LOLHXYHUVWRULQJ�LQ�GH�DWPRVIHHU�
�� � ý û � û� � � �ý � û� � ÿ � � �	� � ��� � � � � �

bij  nieuwe vergunningsaanvragen in de mate van het  m ogelij ke 
‘best  beschikbare technologieën’ opleggen om bijkomende 
veront reiniging absoluut  te verm ij den.  

Uit gevoerd Aandachtspunt  bij  het  
verlenen van vergunningen 

Act ie H_33 
Act ie H_50 

�� � � � � �

bij  gegronde klachten, steeds de bevoegde overheden 
verwit t igen en m instens een beperkt  onderzoek ( laten)  
uitvoeren.  

Uit gevoerd Klachtenbehandeling en 
uitvoeren van (beperkte)  
onderzoeken 

 

�� � � � � 

in de toekom st  rekening houden met  de m ilieuhygiënische 
draagkracht  bij  beslissingen om trent  nieuwe indust r ieterreinen 
of nieuwe woonzones.  Het  st ructuurplan Mechelen dient  
hiervoor aangewend te worden.  

Uit gevoerd Een aantal projecten worden 
als pilootproject  inzake 
duurzaam heid uitgewerkt  
(o.a.  Boerenkrij g)  

Gebiedsgericht  
beleid – projecten 
12 en  13 

�� � � � � �

in de mate van het  m ogelij ke het  eigen wagenpark meer en 
meer op aardgas laten r ijden. 

Niet  uitgevoerd Aardgasproject  is stopgezet . 
Geen nieuwe wagens 
aangekocht  op aardgas 
 

Act ie M_18 

�� � �� � �

periodieke cont roles uitvoeren op de toepassing van de diverse 
wetgev ingen die cont roles opleggen op verwarm ingsinstallat ies.  

Uit gevoerd Er  worden geen cont roles 
uitgevoerd door de 
m ilieudienst . Doelgroepen 
worden geïnform eerd over de 
wet telij ke verplicht ingen.  
Bij  cont roles worden 
beschikbare at testen 
opgevraagd 

 

�� � �� � �

een ger ichte m onitor ing van de luchtkwaliteit  uitvoeren indien 
zich concrete problem en voordoen nabij  bv. indust r iegebieden, 

Uit gevoerd Luchtkwaliteit  wordt  
opgevolgd door VMM en 

Act ie H_55 
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� � � � � � � � �
� � �

 

verkeerswegen en tuinbouwbedrijven. besproken.  
Cont inue monitor ing gebeurt  
v ia de m eetstat ions.  �� � �� � �

de nalev ing van de reglementering inzake het  verbranden van 
afval in open lucht  en het  gebruik van allesbranders st renger 
cont roleren. 

Deels uitgevoerd  
Prevent ieve cont roles 
ontbreken. Bij  k lachten 
worden steeds maat regelen 
genom en  (polit ie)  
Toezicht  kan worden 
versterkt   

Act ie H_51 

�� � ��� � �

de nodige init iat ieven nemen om alle ingezamelde koel-  of 
vr iestoestellen v ia een kr ingloopcent rum  of een andere legale 
manier op een verantwoorde manier t e laten ontmantelen of te 
laten hergebruiken. 

 +  
I nzameling via 
containerparken ( I VAREM) of 
kr ingloopcent ra 

 

� �� � � � �

een m eetcam pagne opstarten langsheen de belangrijkste 
invalswegen teneinde een hindergeluidskaart  te kunnen 
opmaken van de belangr ij kste knelpunten. 

Niet  uitgevoerd Geen geluidsm et ingen 
opgestar t  
Geluidshinderkaart  op basis 
van klachten 
 

 
Act ie H_10 

� �� �� � �

een m eetcam pagne opstarten langsheen de belangrijkste 
spoorwegen teneinde een hindergeluidskaart  te kunnen 
opmaken van de belangr ij kste knelpunten. 

Niet  uitgevoerd Geen geluidsm et ingen 
opgestar t  
Geluidshinderkaart  op basis 
van klachten 
 

Act ie H_10 

� �� �� � �

in sam enwerking met  de polit ionele diensten een nieuwe 
globale polit ieverordening opmaken aangaande geluidshinder 
die buiten de reglem entering van het  VLAREM valt ,  m et  een 
consequente cont role op de naleving ervan.   

Niet  uitgevoerd Geen nieuwe 
polit iereglem entering 
opgemaakt .  

Act ie I _25 
Act ie H_12 

� �� �� � �

in nauw overleg m et  de hogere bevoegde overheid het  stand-
st ill-pr incipe hanteren om indust r iële of comm erciële 
act iv iteiten een halt  toe te roepen of bij komende verplicht ingen 
of exploitat ievoorwaarden op te leggen.  Hierbij  zullen geregeld 
gerichte geluidsm et ingen uitgevoerd worden. 

Deels uitgevoerd Aandacht  voor geluid bij  
verlenen vergunningen 
Geluidsmet ingen worden 
enkel uitgevoerd op basis 
van klachten 

Act ie H_13 
Act ie H_14 

�� � � � � �

een act ieplan uitwerken binnen de term ij n van het  
m ilieubeleidsplan dat  moet  leiden tot  een aanzienlij ke 
verm indering van de licht intensiteit  in Mechelen;  dit  echter 
zonder een gevoel van onveiligheid t e creëren of comm erciële 
belangen te benadelen.    

Deels uitgevoerd Ontwerp van beleidsnota 
opgemaakt . 
Studies voor het  in kaart  
brengen van de lichthinder 
zijn lopende.  
Moratorium op nieuwe 
projecten tot  het  

Act ie H_23 
Act ie H_24 
Act ie H_25 
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� � �

 

beeldkwaliteitsplan is 
opgemaakt . �� � � � � �

effect ieve cont role op de naleving van de van kracht  zijnde 
wetgev ing en verordeningen.  Hierbij  zal speciale aandacht  
worden besteed aan hinder in de buffergebieden. 

Niet  uitgevoerd Geen prevent ieve cont roles 
op het  t errein.  
Aandacht  voor lichthinder bij  
het  toekennen van 
m ilieuvergunningen. 

Act ie I _27 
 
 

� ý û � û � � � �ý � û� � ÿ �ý ÿ � �ý � û� � �  �� � � � ü � De Lijn een oplossing uit  te werken voor de 
luchtveront reiniging veroorzaakt  door autobussen.  

Uit gevoerd verschillende autobussen 
uitgerust  met  roet filter  

 
 �� � �� ü � de burgers jaarlij ks hun volledige verwarm ingsinstallat ie te 

laten cont roleren. Deze cont roles zullen jaarlij ks onder de 
aandacht  worden gebracht  bij  de bevolk ing. 

Uit gevoerd burgers worden jaarlij ks 
geïnformeerd 

Act ie H_48 
Act ie H_53 
Act ie H_54 
 �� � �� ü � de VMM het  ‘telem et r isch m eetnet  luchtkwaliteit ’ uit  t e breiden, 

in overleg met de m ilieudienst  van de stad Mechelen,  met een 
meetstat ion op het  grondgebied van Mechelen.   

Uit gevoerd 3 meetstat ions act ief op het  
grondgebied 

 

�� � �� ü � de burgers hun verantwoordelij kheden te nemen omt rent  de 
verbranding van alle afval en om trent  het  gebruik  van 
allesbranders. Hiertoe zullen jaarlij ks, bij  het  begin van de 
herfst ,  de nodige sensibilisat ie- init iat ieven worden genom en. 

Uit gevoerd sensibilisat ie wordt  
uitgevoerd 

Act ie H_54 

�� � ��� ü � de burgers rekening te houden met de nieuwe regels 
aangaande de aanvaardingsplicht  inzake niet  m eer gebruikte 
koel-  of vr iestoestellen.  Hiertoe zullen in sam enwerk ing met 
het  Kringloopcent rum  de nodige sensibilisat ie-act ies 
ondernom en worden.   

Uit gevoerd com municat ie inzake 
m ilieuhygiënische  
verwij dering van koel-  of 
vr iestoestellen uitgevoerd 

 

� �� � � ü � de bevoegde instant ies de nodige aandacht  te blij ven besteden 
aan de geluidshinder langsheen de E19 en langsheen de 
diverse invalswegen.  

Niet  uitgevoerd geen ext ra maat regelen 
genom en door het  Vlaam s 
Gewest  inzake de  
geluidsoverlast  E19 of 
belangrij ke invalswegen 

Act ie H_11 

� �� �� ü � de NMBS de nodige maat regelen te nemen teneinde 
geluidshinder van vooral nachtelij k  goederent ransport  en in de 
nabij e t oekomst de TGV te m inim aliseren. 

Niet  uitgevoerd geen ext ra maat regelen 
genom en door NMBS 
 

 
 

�� � � � ü � de burgers zuinig om te springen m et  lichtbronnen. Prakt ische 
t ips zullen v ia de geij kte kanalen aangereik t  worden. Daarbij  
aansluitend zullen de Vlarem-bepalingen zo concreet  mogelij k 
ver taald worden. 

Uit gevoerd Doelgroepen worden 
geïnformeerd en 
gesensibiliseerd inzake de 
lichthinderproblemat iek 

Act ie H_30 
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0LOLHXYHUVWRULQJ�DDQ�KHW�ERGHPRSSHUYODN�
 � ý û � û � � � �ý � û� � ÿ � � �	� � � �� ��� � � � �

een subsidiereglem ent  opstellen dat  burgers met  een niet  m eer 
gebruikte stookolietank er toe moet  aanzet ten deze volgens de 
regels van de kunst  onschadelij k  te laten m aken. 

Uit gevoerd subsidiereglement  is 
opgesteld 

 

� ��� � � � �

binnen de eigen infrast ructuur alle nog aanwezige 
ondergrondse stookolietanks -  al dan niet  in gebruik -  saneren 
en vervangen door visueel cont roleerbare tanks of  
overschakelen op aan andere energiebron. 

Uit gevoerd verschillende houders 
gesaneerd. 
Resterende houders 
onderworpen aan VLAREM 
keuring  

Act ie H_36 

� ��� �� � �

op alle -  al dan niet  -  potent ieel veront reinigde eigendom men 
waarvan de juiste veront reinigingsgraad nog niet  is 
achterhaald, een onderzoek laten uitvoeren.  

Deels uitgevoerd sam enwerking met OVAM 
inzake veront reinigde 
woonpercelen 

 

� ��� �� � �

de nodige init iat ieven nemen om de door het  
bodemsaneringsdecreet  opgelegde inventaris van r isico-
gronden t ijdig klaar te kr ijgen, zonder dat  hierdoor andere 
taken van de m ilieudienst  verwaar loosd zouden worden. 

Uit gevoerd I nventaris van veront reinigde 
sites  
Potent ieel veront reinigde sit e 
(studie PI H 1995)  

 

� ý û � û � � � �ý � û� � ÿ �ý ÿ � �ý � û� � � �� ��� � � ü � de eigenaars van part iculiere stookolietanks hun verplicht ingen 
aangaande de opslag van stookolie na te kom en en hun 
verantwoordelij kheden terzake te nemen. Ter ondersteuning 
hiervan zal een sensibilisat ie-act ie uitgewerkt  worden om de 
bewoners in te lichten. 

Uit gevoerd Subsidiereglem ent  voor 
verwij deren van houders. 
Sensibilisat ie naar bevolk ing 

 

� ��� �� ü � de VLM om regelmat ig vorm ing te organiseren om de m ilieu-
am btenaren beter op de hoogte te houden van de wijzigingen 
in de wetgev ing rond de mestproblem at iek en de bijhorende 
cont rolemogelij kheden voor gemeentelij ke am btenaren.   

Uitgevoerd I nit iat ieven vanuit  de VLM 
inzake het  MAP in 
ondersteuning van de 
gemeenten zijn schaars 

 

�
�
9HUOLHV�YDQ�ELRGLYHUVLWHLW�
� � ý û � û� � � �ý � û� � ÿ � � �	� � �� � ��� � � � �

bij  de aankoop van natuurgebieden de nodige aandacht  
schenken aan verbindingsgebieden en bufferzones.  

Uit gevoerd Doorlopend aandachtspunt  
bij  het  aankoopbeleid 

 

� � ��� � � � �

een overlegst ructuur uitbouwen om het  beheer en het  
aankoopbeleid van natuurgebieden van de diverse instant ies en 
verenigingen op mekaar af t e stemm en en te coördineren. 

Uit gevoerd Samenwerk ingsverband 
Beneden-Dij levallei 

Act ie N_2 
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� � ��� �� � �

een aantal zones afbakenen waar k leinschalige 
landschapselem enten zelf  aangelegd en/ of onderhouden 
kunnen worden. Het  bedrag voor de aanleg en/ of het  
onderhoud hiervan zal m instens gelij k zij n aan het  bedrag dat  
het  jaar ervoor niet  opgenomen is van de in de begrot ing 
voorziene som  ter uitvoer ing van het  bet rokken 
subsidiereglem ent . 

Niet  uitgevoerd Geen specifieke zones 
afgebakend.  
Jaarlij kse budget ten voorzien 

 

� � ��� �� � �

in sam enwerking met  de verschillende natuurverenigingen en 
Monumentenzorg jaarlij ks een bedreigde diersoort  uitk iezen, 
waarrond vooral wat  nestgelegenheden bet reft  act ie zal worden 
gevoerd (kerkuil,  alle inheemse zwaluwsoorten,  sommige 
vleermuizensoorten, .. .) .  

Uit gevoerd Jaarlij ks worden init iat ieven 
genom en inzake specif ieke 
diersoorten (zwaluwen, 
m ussen, vleermuizen, 
kerkuilen,…)  

Act ie N_32 

� � ��� �� � �

de nodige budget ten uit t rekken om de m igrat iem ogelij kheden 
tussen de diverse natuurgebieden van de verschillende 
beheerders uit  te werken. 

Uit gevoerd Problem at iek wordt  
opgevolgd binnen het  
sam enwerkingsverband 
Beneden-Dij levallei 
(groen netwerk,  
ontsnippering)  

 

� � ��� �� � �

voor de bermen op het  grondgebied van de stad Mechelen een 
gedetailleerd bermbeheersplan laten opstellen.   

Uit gevoerd Bermbeheersplan werd 
opgesteld 

 

� � ��� �� � �

de uitvoering van het  aangepaste bermbeheer voortdurend 
laten evalueren in proefvakken. 

Niet  uitgevoerd Sinds 2004 wordt  gemaaid 
conform het  
berm beheersplan. Nog geen 
evaluat ie d.m.v. 
proefvlakken 

Act ie N_49 

� � ��� �� � 

bij  de groenvoorziening maxim aal inheem s plantgoed 
aanwenden. 

Uit gevoerd Aandacht  voor inheems 
plantgoed bij  nieuwe 
aanplant ingen 

 

� � ��� ��� � �

de bestaande kapverordening evalueren en afstemmen op de 
nieuwe natuurvergunning. 

Deels uitgevoerd Ontwerp van kapreglem ent  
opgesteld. Moet  nog verf ijnd 
worden 

Act ie N_11 

� � ��� ��� � �

indien opportuun een am btenaar van de m ilieudienst  aanstellen 
om  toezicht  uit  te oefenen op de uitvoering van het  
natuurdecreet  en m eer in het  bij zonder op de 
natuurvergunning.  

Niet  uitgevoerd Geen am btenaar aangesteld.  
 

Act ie N_9  

 � ý û � û � � � �ý � û� � ÿ �ý ÿ � �ý � û� � �� � ��� � � ü � de hogere overheid de Dij levallei op te nem en in het  VEN.   Uit gevoerd Grote delen van de Dij levallei 
zijn opgenom en in de VEN 
afbakening 1ste fase 

Act ie N_5 
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� � ��� �� ü � de bewoners van Mechelen, op wiens eigendom  kleine 
landschapselem enten voorkom en, er  zorg voor te dragen dat  
deze belangrij ke natuurelem enten regelm at ig onderhouden 
worden. Hiervoor kunnen ze beroep doen op het  
subsidiereglem ent . Om dit  reglem ent beter onder de aandacht  
te brengen, zal een gerichte sensibilisat ie-aanpak uitgewerkt  
worden. 

Deels uitgevoerd Subsidiereglem ent  KLE 
Sensibilisat iecampagne is 
niet  uitgewerkt  

Act ie N_25 

� � ��� �� ü � de hogere overheden, en in het  bij zonder de OVAM, een 
oplossing aan te r ij ken voor het  tekort  aan 
verwerk ingscapaciteit  voor het  berm maaisel.  

Uit gevoerd Bermmaaisel kan worden 
aangevoerd bij  I VAREM 

 

� � ��� ��� ü � de burgers rekening te houden met de bestaande 
natuurvergunning.  Hiertoe zal elk  jaar in het  najaar een 
sensibilisat ie-act ie uitgevoerd worden naar de bevolking. Er zal 
een beloning in het  leven worden geroepen voor elk init iat ief 
vanuit  de bevolking dat  bedreigde landschapselementen redt .  

Deels uitgevoerd Com municat ie gebeurt  
eerder ad hoc 
Geen beloningssysteem 
uitgewerkt   

Act ie N_43 

�
$IYDOEHOHLG�
� � ý û � û� � � �ý � û� � ÿ � � �	� � �ù� � � � � �

de eigen init iat ieven rond afvalprevent ie maximaal verder laten 
lopen en in de mate van het   mogelij ke nieuwe init iat ieven 
opstar ten.  

Uit gevoerd I nit iat ieven werden 
ontwikkeld in het  kader van 
het  afvalprevent ieproject  
( interne m ilieuzorg)  

Act ie AS_9 
Act ie AS_20 

ù� � � � � �

de nodige init iat ieven nemen om de ingezam elde hoeveelheden 
aan recupereerbare afvalfract ies te laten st ijgen. 

Uit gevoerd Opt im aliseren 
containerparken 
Promoten Kringloopatelj ee 

 

ù� � �� � �

een act ieplan opmaken in sam enwerking met I GEMO om 
specif iek het  probleem van GFT aan te pakken.  

Uit gevoerd Act ieplan opgemaakt  in 1999 
en in uit voering 

 

ù� � �� � �

het  thuiscomposteren act ief blij ven st im uleren door:  
    -  sensibilisat ie thuisverwerking van GFT 
    -  subsidiër ing compostvaten 
    -  werking com postm eesters verder ondersteunen 
Hierbij  zal eveneens de mogelij ke inplant ing van 
compostpavilj oenen ondersteund worden. 

Uit gevoerd Uitbouw netwerk 
com postm eesters,  verkoop 
com postvaten en promoten 
thuiscom posteren 

Act ie AS_5 
Act ie AS_12 
Act ie AS_13 

ù� � �� � �

bij  elke melding van sluikstorten onmiddellij k het  sluikstort  
verwijderen. Daders zullen indien m ogelij k onverwij ld 
geverbaliseerd worden. Bovendien zal aan de polit ie opdracht  
worden gegeven prevent ief op te t reden door regelmat ig t e 
pat rouilleren en repressief op te t reden bij  vast stelling van 
sluikstorten.  Burgers zullen op de hoogte worden gehouden van 

Uitgevoerd Ext ra maat regelen genomen 
om sluikstor ten te 
verwij deren. Aanstelling 
zwerfvuilam btenaren.  
Belast ingsreglem ent op het  
ambthalve opruim en 

Act ie H_44 
Act ie H_46 
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de, op hun aangeven, ondernomen akt ies.    Com municat ie ad hoc ù� � �� � �

een nieuwe polit ieverordening inzake verwijdering van 
afvalstoffen opmaken conform  de r icht lijnen van OVAM, met 
inbegr ip van een regeling inzake de bedeling van 
reclam edrukwerk. 

Uit gevoerd Polit ieverordening inzake 
verwij dering afvalstoffen 
(1999) +  
belast ingsreglem ent  op 
reclam edrukwerk 

Act ie I _25 
Act ie AS_8 

ù� � ��� � �

voor nog nader te bepalen fract ies zal een ret r ibut ie geheven 
worden op het  aanbieden van grotere hoeveelheden of op 
fract ies die verm ij dbaar zijn.  

Uit gevoerd Ret r ibut ies werden ingevoerd 
voor grofvuil 
Verder toepassen van het  
principe ‘de vervuiler betaalt ’ 

Act ie AS_30 
Act ie AS_31 
Act ie AS_40 
 
 ù� � ��� � �

de bepalingen uit  het  VLAREA aangaande het  sorteren van wit  
goed en bruin goed zo snel m ogelij k  laten uitvoeren in de 
containerparken op Mechels grondgebied. 

Uit gevoerd Containerparken werden 
geopt im aliseerd inzake 
inzam eling van wit -  en 
bruingoed 

Act ie AS_29 

ù� � ��� � 

het  gebruik van com post  en gerecycleerde producten in 
bestekken maxim aal st im uleren. Hiertoe zullen alle bestekken 
die hiervoor in aanm erk ing komen voor advies aan de 
m ilieudienst  voorgelegd worden.  

Deels uitgevoerd Com post  wordt  gebruikt  in 
het  groenonderhoud van het  
openbaar domein. 

 

ù� � ��� � �

voor alle scholen prevent ieact ies (zoals het  bedelen van 
brooddozen, installat ie van drinkwaterkraant jes, e.d. )  
coördineren en subsidiëren. Aan elke school zal gevraagd 
worden een contactpersoon aan te duiden. 

Uit gevoerd Opmaak van educat ief 
m ateriaal 
Opmaak subsidiereglem ent  

Act ie AS_17 
Act ie AS_18 

ù� � ��� � �

bij  elke aanvraag tot  organisat ie van een manifestat ie of 
evenem ent  st r ikte voorwaarden opleggen inzake 
afvalvoorkom ing en -ophaling.  

Niet  uitgevoerd Onvoldoende aandacht  voor 
afvalarme evenementen 

Act ie AS_4 

� ý û � û � � � �ý � û� � ÿ �ý ÿ � �ý � û� � �ù� � � � ü � I GEMO het  lopende prevent ieproject  langer te laten lopen dan 
oorspronkelij k  gepland (einde voorzien in mei 1999). 

Uit gevoerd Afvalprevent ieproject  werd 
verder gezet  

Act ie AS_9 

ù� � � � ü � de burgers d.m.v. van een cont inue sensibilisat ie-act ie de 
principes van prevent ie en recuperat ie nauwgezet  toe te passen 
teneinde zowel een verm inder ing van het  afvalaanbod te 
verkrijgen en een kwalitat ieve verbeter ing van de select ieve 
inzameling te bekomen.    

Uit gevoerd Bevolking werd hierover 
gesensibiliseerd 
(afvalprevent ieproject , 
opt imalisering werking 
containerparken)  

Act ie AS_19 
Act ie AS_32 

ù� � �� ü � de burgers hun verantwoordelij kheden te nemen, zowel wat  
het  m elden van sluikstort ingen bet reft , als het  verwijderen van 
het  huishoudelij k afval. Sensibilisat ieact ies zijn hiervoor het  
aangewezen m iddel. Hierbij  is fotografisch materiaal de 
aangewezen m ethode om  de publieke opinie m ee te kr ij gen.    

Uit gevoerd Via verschillende kanalen 
kunnen de burgers 
sluikstorten m elden.  
Sensibilisat ie gebeurt  ad hoc 
Maat regelen genomen om 

Act ie H_48 
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het  opruim en te versnellen.  ù� � �� ü � het  Vlaam se Gewest  en de federale overheid een consequenter  
en krachtdadiger afvalbeleid -  vooral inzake verpakk ingsafval -  
te voeren.  

Deels uitgevoerd I nit iat ieven inzake het  
voorkomen van 
verpakkingsafval werden 
vooral uitgevoerd door de 
stad.  
Gewestelij ke en federale 
init iat ieven eerder beperkt  

Act ie AS_10 
Act ie AS_11 

�
5XLPWHOLMN�EHOHLG�
� � ý û � û� � � �ý � û� � ÿ � � �	� � � � � � � � �

de m ilieudienst  bet rekken bij  de verschillende stappen die 
zullen worden gezet  om de gewenste ruim telij ke st ructuur te 
realiseren. 

Uit gevoerd Samenwerk ing tussen de 
dienst  ruim telij k planning en 
m ilieudienst  

 

 � � � � � �

in ruim telij ke ontwikkelingsplannen en uitvoeringsplannen 
bufferzones vast leggen en de vr ijwaring van deze zones beter 
cont roleren. 

Deels uitgevoerd Aandacht  voor bufferzones 
bestaat  

Act ie H_1 

 � � �� � �

een act ief ruim telij k  beleid voeren ter bescherm ing en 
ontwikkeling van de belangrij ke natuurlij ke en landschappelij ke 
waarden.  

Uit gevoerd Verschillende RUP’S en 
landschapontwerpen houden 
rekening m et m ilieu-  en 
natuur 
Specif iek aandacht  voor het  
vr ijwaren van het  
valleigebied van Zenne en 
Dij le. 
Samenwerk ingsverband 
Beneden-Dij levallei 
VEN-gebieden en 
ankerplaatsen Landschap 

Act ies Natuur en 
Landschap 

 
'XXU]DDP�JHPHHQWHOLMN�EHOHLG�

! �� � een beleidsdocum ent opmaken rond bedrij fsinterne m ilieuzorg 
binnen de gem eentelij ke diensten.  

Uit gevoerd 
 

Werkgroep I MZ als interne 
draaischij f 
CBS wordt  regelmat ig 
geïnformeerd over I MZ-
m aat regelen 
Opmaak act ieplan I MZ 

Act ie I _19 
Act ie I _20 

! �� � enkele locat ies uitk iezen in eigendom van het  stadsbestuur  Uit gevoerd Een aantal projecten worden Act ies Rat ioneel 
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waar geleidelij k aan de nodige st ructurele aanpassingen -  
passend binnen de duurzam e principes -  aangebracht  kunnen 
worden en waar regelmat ig educat ieve projecten plaats kunnen 
vinden.  

als voorbeeldproject  
uitgewerkt  (Brandweer,  Huis 
van de Mechelaar, …)  

watergebruik  en 
Energie  

! ��  de werk ing van ECO-Teams ondersteunen. Uit gevoerd ECO-teams werd 
georganiseerd in de periode 
2000-2001 

 

! �� � een inventaris opstellen van aangekochte producten,  gekoppeld 
aan de afvalst rom en. 

Niet  uitgevoerd Het  aankoopbeleid in 
verspreid over verschillende 
diensten. Aankoop is moeilij k 
in kaart  t e brengen 
( fragm entarisch) .  
Oprichten cent rale 
aankoopdienst  wordt  
onderzocht  

Act ie MV_2 

! �� � een permanente overlegstructuur rond afvalprevent ie creëren 
binnen eigen diensten. 

Uit gevoerd Geïntegreerd in de 
werkgroep interne m ilieuzorg 
( I MZ)  

Act ie I _19 
Act ie AS_20 
 ! �� � een sensibilisat ie-  en act ieprogram ma rond prevent ie opstarten 

binnen eigen diensten. 
Uit gevoerd Doorlopend aandachtspunt  

binnen interne m ilieuzorg 
( I MZ)  

Act ie I _20 
Act ie AS_22 
 ! �� � op regelmat ige basis de alternat ieve verwerking van GFT en de 

werking van het  kr ingloopcent rum  in het  daglicht  brengen 
d.m.v. sensibilisat ieact ies. 

Uit gevoerd Sensibilisat ie inzake 
thuiscom posteren 
Promoten en ondersteunen 
van de werking van het  
Kringloopateljee 

Act ie AS_12 
Act ie AS_13 
Act ie AS_23 
Act ie AS_27 
Act ie AS_28  ! �� � stelselmat ig in alle gemeentelij ke eigendomm en de nodige 

aanpassingen verr ichten om  het  hemelwater nut t ig te kunnen 
aanwenden of te laten infilt reren in de bodem. 

Uit gevoerd Bij  nieuwbouw of renovat ies 
wordt  aandacht  besteed aan 
het  plaatsen van 
hemelwaterinstallat ies en 
waterbesparend kraanwerk 

Act ie W_62 
Act ie W_63 
 

! �� � een sensibiliseringscampagne uitwerken voor de opvang en het  
gebruik van hem elwater, waarbij  het  bestaande 
subsidiër ingsbesluit  in de schij nwerpers wordt  gezet . 

Uit gevoerd Sensibilisat ie inzake opvang 
en hergebruik  hemelwater 
uitgevoerd. 
Subsidiereglem ent  wordt  
j aarlij ks onder de aandacht  
gebracht .  

Act ie W_67 

! �� � " een bouwverordening invoeren die het  plaatsen van een 
regenwaterput  bij  nieuwbouw of grondige verbouwingen 
verplicht  maakt . 

Uit gevoerd Stedenbouwkundige 
verordening geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid opgemaakt  
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! �� � � de diverse uitgevoerde aanpassingen ter opvang en hergebruik 
van hem elwater onder de aandacht  brengen van de bevolking.  

Uit gevoerd Verschillende projecten 
inzake opvang hemelwater 
uitgewerkt  +  com municat ie 
naar bevolk ing 

Act ie W_64 

! �� � � het  gebruik van ecologisch verantwoorde materialen opnem en 
in bestekken. Hier toe zullen de bestekken in de toekom st voor 
adv ies voorgelegd worden aan de m ilieudienst . 

Deels uitgevoerd Procedure voor screening 
van bestekken opgesteld 
I n een beperkt  aantal  
bestekken werden 
ecologische cr iter ia 
opgenomen.  

Act ies Vaste Stoffen 
(m ilieuverantwoord 
productgebruik)  

! �� �  het  gebruik van duurzam e grondstoffen illust reren bij  het  
uitvoeren van werkzaamheden in die locat ies die m instens een 
gedeelte van het  jaar open staan voor de bevolk ing. 

Uit gevoerd  Aandachtspunt  binnen de 
werking rond interne 
m ilieuzorg (FSC, verven en 
vernissen, papier,…)  

Act ies Vaste Stoffen 
(m ilieuverantwoord 
productgebruik)  

! �� � � de aanleg van het  openbaar groen bij sturen volgens het  
pr incipe ‘m eer groen met  m inder onderhoud’.  

Uit gevoerd Hierm ee wordt  rekening 
gehouden in het  kader van 
de uitvoering van het  
reduct ieprogram ma 
best r ijdingsm iddelen 

Act ie MV_53 
Act ie AS_21 

! �� � � het  uitvoerend personeel de mogelij kheid geven regelmat ig de 
nodige vorm ing te volgen. 

Uit gevoerd Uitvoerend personeel heeft  
verschillende opleidingen 
gevolgd inzake m ilieuthema’s 

Als aandachtspunt  
verder opgenomen 
bij  de verschillende 
thema’s ! �� � � de burgers d.m.v. nodige sensibilisat ieact ies het  gebruik  van de 

klassieke best r ijdingsm iddelen tot  een absoluut  m inim um te 
beperken.   

Uit gevoerd Sensibilisat ie opgestar t  in het  
kader van de uitvoering van 
het  reduct ieprogram ma 
best r ijdingsm iddelen 

Act ie MV_55 

! �� � � de jaarlij ks op te stellen energienota grondig analyseren en 
verder laten uitbouwen met  speciale aandacht  voor de staat  
van de verwarm ingsinstallat ies en de isolat iegraad van de 
gebouwen. Deze nota m oet  binnen de planningsterm ij n 
uitgroeien tot  een beleidsinst rument  aangaande rat ioneel 
energieverbruik binnen de gem eentelij ke infrast ructuur.  

Deels uitgevoerd Energienota wordt  opgesteld 
bij  de begrot ing. Nota nog 
niet  uitgegroeid tot  
belangrij k 
beleidsondersteunend 
inst rum ent  

Act ie E_15 

! �� � � waar mogelij k zonnepanelen en zonneboilers installeren in de 
eigen infrast ructuur. 

Uit gevoerd Project  zonneboiler 
brandweer gerealiseerd 

Act ie E_3 

! �� � � binnen de eigen infrast ructuur energiebesparende maat regelen 
toepassen en deze duidelij k kenbaar maken aan de burgers.  

Uit gevoerd Belangrij k aandachtspunt  
binnen interne m ilieuzorg. 
Verschillende maat regelen 
zijn doorgevoerd 

Act ies Energie 

! �� � " het  bestaande subsidiereglem ent  voor het  gebruik  van zonne- Uitgevoerd Subsidiereglem ent  wordt  Act ie E_19 
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energie onder de aandacht  brengen.  j aarlij ks onder de aandacht  
gebracht  

�,QVWUXPHQWHQ�

� ý û � û� � � �ý � û� � ÿ � � �	� � ��# � � � � �

de m ilieudienst  zo snel mogelij k voorzien van m oderne 
comm unicat iem iddelen en informat iekanalen, m et  als m inim um 
een PC per medewerker, een emailadres en een cent raal 
gelegen internetaansluit ing.   

Uit gevoerd Voldoende com municat ie-  en 
informat iekanalen zij n  
beschikbaar  

 

�# � �� � �

j aarlij ks een apart  budget  vast leggen dat  kan aangewend 
worden voor de aankoop van de benodigde uit rust ing of voor 
het  laten uitvoeren van cont roles door derden. 

Uit gevoerd Jaarlij kse budget ten worden 
voorzien 

 

�# � �� � �

binnen de lopende term ijn van het  m ilieubeleidsplan een 
inhaalbeweging realiseren op het  v lak van 
m ilieudataverwerking en -beheer.  

Uit gevoerd I nformat icanetwerk is verder  
uitgebouwd (databanken, 
GI S applicat ies)  

 

�# � �� � �

binnen elke stadsdienst  een geschikt  contactpersoon aanwijzen 
die als aanspreekpunt  voor de m ilieudienst  zal fungeren en de 
bet rokken dienst  kan vertegenwoordigen bij  eventueel overleg.  

Niet  uitgevoerd Piste word onderzocht  voor 
aanstelling van 
verantwoordelij ken per 
gebouw inzake prevent ie en 
m ilieu 

Act ie E_16 

�# � �� � �

een intern overlegorgaan in het  leven roepen dat  zich 
uitsluit end zal r ichten naar de realisat ie van een integraal 
waterbeheer.  

Uit gevoerd Werkgroep integraal 
waterbeheer ( I WB) opgericht  
in 2000 

Act ie W_5 

�# � �� � 

een maandelij ks overleg organiseren tussen de verschillende 
polit iediensten en de m ilieudienst . 

Niet  uitgevoerd Geen maandelij ks overleg  
Overleg ad hoc 

Act ie I _32 
Act ie I _33 �# � ��� � �

het  bestaande personeelsbestand ‘ad hoc’ uitbreiden en dit  
m instens voor de opmaak van de VLAREBO- inventaris. 

Niet  uitgevoerd Personeelsbestand nog niet  
volledig ingevuld 

Act ie I _4 

�# � ��� � �

j aarlij ks een budget  voorzien voor ext ra vorm ing van het  
personeel van de m ilieudienst . 

Uit gevoerd Budget  voorzien voor ext ra 
vorm ing 

 

�# � �� � �

de toekom st ige m ilieujaarprogram ma’s koppelen aan het  eigen 
gem eentelij ke m ilieubeleidsplan en aan de overige beschikbare 
m ilieubeleidsplannen.  

Uit gevoerd MJP en MBP zij n wat  
st ructuur en inhoud bet reft  
op elkaar afgestem d 

 

�# � ��� � �

bij  de opm aak van beleidsdocumenten of -plannen rekening 
houden met  de diverse m ilieu-  en natuuraspecten, door de 
m ilieudienst  bij  de opmaak ervan te bet rekken. 

Deels uitgevoerd I n verschillende 
beleidsdocumenten wordt  
m ilieu en natuur m eer 
geïntegreerd (st ructuurplan, 
m obiliteit )  

Als aandachtspunt  
verder opgenomen 
bij  de verschillende 
thema’s 

�# � � "� � �

tweejaarlij ks de bestaande polit ieverordeningen en Deels uitgevoerd Verschillende reglem enten en Act ie I _25 
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bouwreglementen evalueren en bij sturen indien nodig.  verordeningen dienen 
geactualiseerd te worden 
(o.a.  inzake hinder , afval)  

Act ie I _35 
Act ie H_12 

�# � � "� � �

een aantal nieuwe reglementen en verordeningen opstellen. 
(zie WA.1.a3, WA.1.a4, WA.2.a2, GL.3.a1, AF.3.a2 en DO.10)  
 
 

Deels uitgevoerd Stedenbouwkundige 
verordening geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid opgemaakt  
Polit ieverordening geluid nog 
niet  geactualiseerd 
Polit ieverordening 
verwij dering afvalstoffen 
opgemaakt  
Belast ingsreglem ent op 
verspreiding 
reclam edrukwerk opgemaakt  

Act ie H_12 (geluid)  
Act ie I _25 
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I _1 Voorzien in voortdurende opleiding en bij scholing 
van het  personeel van de afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling  

Afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

G2.1.3. Deel 5–4.4.3 

I _2 Verder zet ten en versterken van het  overleg met  de 
schepen,  bevoegd voor leefm ilieu 

Afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _3 Waken over het  feit  dat  de toegewezen taken aan 
de dienst  in overeenstemm ing zijn met de 
vooropgestelde kerntaken 

Afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _4 I nvullen van het  personeelsbestand conform het  
personeelsbehoefteplan van de afdeling m ilieu-  en 
natuurontwikkeling 

Afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _5 Verder uitbouwen van de m ilieudatabanken Afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _6 Opmaak van een periodieke planning met pr ior itair  
taken voor de afdeling m ilieu-  en 
natuurontwikkeling (gekoppeld aan de begrot ing)  

Afdeling m ilieu en 
natuurontwikkeling 

Bindend Jaarlij ks   

I _7 De diensten van de afdeling m ilieu-  en 
natuurontwikkeling van in de beginfase bet rekken 
bij  de voorbereiding en planning van 
m ilieugerelateerde init iat ieven door andere 
diensten.  

Departem ent  stedelij ke 
ontwikkeling, 
departem ent stedelij ke 
infrast ructuur 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Deel 5 

I _8 Aanmoedigen van de diensten om act ief te 
part iciperen aan het  dienstoverschrij dende 
werkgroepen inzake leefm ilieu 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Deel 5 

I _9 Ontwikkelen van inst rumenten voor de diensten om 
rekening te houden met leefm ilieu en 
duurzaamheid 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Deel 5 

I _10 Sensibiliseren van het  personeel inzake het  
stedelij ke duurzaam  m ilieubeleid en hun inbreng 
hierbij  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _11 5- jaarlij kse opmaak van een m ilieubeleidsplan Milieudienst  Bindend 2009  Deel 5–4.1.1. 

I _12 Jaarlij kse opmaak van het  luik ‘planning’ van Milieudienst  Bindend Jaarlij ks   
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m ilieujaarprogram ma 

I _13 Hogere overheden verzoeken tot  het  opnem en van 
meer ondersteunende init iat ieven naar lokale 
besturen in hun beleidsplannen 

Milieudienst  I ndicat ief 2007   

I _14 Hogere overheden verzoeken de planperiode van 
de m ilieubeleidsplannen op elkaar af te stem m en 

Milieudienst  I ndicat ief 2007   

I _15 Jaarlij kse opmaak van het  luik ‘rapportering’ van 
het  m ilieujaarprogram ma 

Milieudienst  Bindend jaarlij ks   

I _16 Opmaak van een stedelij ke m ilieubarometer 
bestaande uit  een set  van themat ische m ilieu-
indicatoren  

Milieudienst  Bindend 2005   

I _17 Aanmoedigen van de diensten om act ief te 
part iciperen aan de werkgroep I nterne m ilieuzorg 
of de init iat ieven die vanuit  deze werkgroep worden 
genomen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

D1.2 
G4.1.2 

Deel 5 

I _18 Opmaak van een gestandaardiseerd intern 
m ilieuzorgsysteem met  aandacht  voor procedures, 
processen, … 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Vanaf 2005 D1.1.1 
D2.2.2 

Deel 7–3.1.4. 

I _19 Versterken van de interne com municat ie inzake 
interne m ilieuzorg 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Vanaf 2005  Deel 5 

I _20 I n kaart  brengen van de verbruiks-  en 
aankoopprofielen van de diensten 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2009   

I _21 Aanstelling van een nieuwe interne/ externe 
m ilieucoördinator indien nodig 

Milieudienst  I ndicat ief 2005   

I _22 Versterken van het  overleg tussen de m ilieudienst  
en de prevent iedienst  

Milieudienst  Bindend 2007   

I _23 Actualisat ie en afstem ming van de bestaande 
polit iereglementen en –verordeningen inzake 
leefm ilieu (o.a. kapvergunning, hinder, afval)  

Milieudienst  Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.7 

I _24 Toepassing onderzoeken van art ikel 119nis N. 
Gemeentewet  (adm inist rat ieve sanct ies)  

Milieudienst  Bindend 2006   

I _25 Opmaak van sectorale inspect ieprogramma’s om 
niet  vergunde hinderlij ke inr icht ingen in kaart  t e 
brengen en zich vervolgens in regel t e stellen  

Milieudienst  Bindend Vanaf 2005   

I _26 Versterken van de communicat ie inzake de 
toepassing van de natuurvergunning 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2005   

I _27 Versterken van de interne en externe com municat ie 
rond de geldende reglem enten en verordeningen 

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Deel 5 – 4.4.3 

I _28 Act ief m eewerken aan de hervorm ing van het  
vergunningenbeleid op init iat ief van de hogere 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2005   
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overheden 

I _29 Aandringen bij  de I PZ-zone Mechelen tot  het  
oprichten van een m ilieucel 

Milieudienst  Bindend 2005   

I _30 Opstellen van een gemeentelij ke prior iteit ennota 
inzake handhaving en toezicht  rond hinder 

Milieudienst  Bindend 2006   

I _31 Voorzien in een periodiek overleg m et  
bovengemeentelij ke toezichthoudende instant ies 
inzake leefm ilieu 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2007  Thema 8-4.7 

I _32 Versterken van de samenwerking tussen 
m ilieudienst  en polit ie 

Milieudienst  bindend Vanaf 2006   

I _33 Het  Vlaams Gewest  verzoeken om dringend werk te 
maken van de opmaak van een ontwerp van 
geïntegreerd hinderreglement  

Milieudienst  I ndicat ief 2005   

I _34 Opstellen van een stedelij k geïntegreerd 
hinderreglem ent  

Milieudienst  Bindend 2006   

I _35 rekening houden m et  het  nieuwe 
handhavingsdecreet  en de nieuwe 
organisat iest ructuur van het  Vlaam se Gewest  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

I _36 De bovengemeentelij ke instant ies verzoeken om  bij  
het  organiseren van openbare onderzoeken via 
gem eentelij ke kanalen aandacht  te hebben voor de 
belast ing ervan op de werking van de m ilieudienst  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _37 Verder zet ten van de logist ieke en f inanciële 
ondersteuning van de stedelij ke adv iesraad voor  
leefm ilieu (MI NAraad)  

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005  Deel 5-4.4.2.  

I _38 St imuleren van de informat ie-uitwisseling inzake 
m ilieu en duurzame ontwikkeling t ussen de 
MI NAraad en andere stedelij ke adviesraden  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _39 Verder uitwerken van een part icipat ief netwerk m et  
de doelgroepen (burgers, verenigingen, handelaars, 
scholen, bedrij ven)  inzake leefm ilieu en duurzame 
ontwikkeling ( informat ieavonden,  open 
m ilieuraden, klankbordwerkgroepen,…)  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 9-  4.1 
Deel 4 

I _40 Realiseren van een regionaal 
duurzaamheidsplat form met  de doelgroepen 
(bedrij ven, handelaars, verenigingen,…)  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

Bindend 2006  Deel 4 

I _41 De bet rokkenheid van vr ijwilligers bij  het  
m ilieubeleid verder uitbouwen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _42 Het  Vlaams Gewest  verzoeken om meer m iddelen 
vr ij  te maken voor de ondersteuning van de 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2007   
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gem eentelij ke doelgroepenwerking 

I _43 Verder ontwikkelen van juridische, financiële en 
sociale inst rum enten inzake leefm ilieu voor de 
doelgroepen (eigen diensten,  huishoudens, scholen, 
verenigingen, bedrij ven en handelaars)   

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

I _44 De m ilieubarom eter inzet ten als com m unicat ie-
inst rument om de doelgroepen op de hoogte te 
houden van de voortgang van het  stedelij k 
m ilieubeleid 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Vanaf 2006  Deel 5–4.1.1. 

, ù * $ + * $ � � � +# - ) � �� + � , +  ù# $ 
 � �  ! '  � ! � . $ � + �  � �/

MV_1 Bij  de aankoop van producten en/ of diensten 
aandacht  hebben voor m ilieuvriendelij ke 
alternat ieven 

Aankoopdiensten Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

D.2.2.1 Thema 3-4.2 
Thema 8-4.2 

MV_2 Opt im aliseren van de aankoop, regist rat ie en 
stockbeheer van de aangekochte producten 

Aankoopdiensten I ndicat ief 2009   

MV_3 Vaststellen van indicatoren inzake 
m ilieuverantwoord productgebruik voor de 
m ilieubarom eter  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

MV_4 Voorstellen inzake de aankoop van 
m ilieuvr iendelij ke producten meer onderbouwen 
met  een kosten-baten analyse 

Aankoopdiensten I ndicat ief Vanaf 2005   

MV_5 Beroep doen op het  Vlaams Gewest  voor 
ondersteuning en interpretat ie van 
levenscyclusanalysen van producten en te waken 
over de onafhankelij kheid van de uitgevoerde 
studies.   

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005   

MV_6 De aankoopdiensten gericht  ondersteunen met 
adv ies, informat ie en inst rum enten om een 
duurzaam aankoopbeleid te voeren ( labels,  
keurmerken,…) . 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005   

MV_7 Het  duurzame aankoopbeleid als doorlopend 
aandachtspunt  agenderen op de werkgroep I nterne 
Milieuzorg 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

MV_8 I nformeren en sensibiliseren van de diensten 
inzake het  gevoerde m ilieuvriendelij ke 
productbeleid alsook omt rent  voorbeelden uit  
andere gem eenten  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

MV_9 I nformeren/ sensibiliseren van de doelgroepen 
(bevolking, scholen, verenigingen) inzake het  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

D.2.2.1 Thema 3-4.2 
Thema 8-4.2 
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gebruik en de aankoop van m ilieuvriendelij ke 
producten en de voorbeeldfunct ie die de stad 
hierom trent  opneemt  

MV_10 Onderzoek verr ichten naar een logist ieke en/ of 
f inanciële ondersteuning van de doelgroepen die 
overgaan tot  m ilieuvriendelij ke 
aankopen/ handelingen.  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2007   

MV_11 Rekening houden m et  ecologische en sociale 
cr it er ia bij  de aankoop/ huur/ leasing van grote 
bureelbenodigdheden (meubilair ,  pr inters, 
kopieerapparaten,…)  

Dienst  gebouwen 
I nformat icadienst  
Economaat  

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

MV_12 Actualiseren/ aanpassen van het  bestelform ulier 
voor bureelbenodigdheden aan de nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen inzake m ilieuvriendelij ke 
producten 

Economaat  I ndicat ief 2007   

MV_13 Opstarten van een gedetailleerd regist rat iesysteem 
voor kleine kantoorbenodigdheden 

economaat  I ndicat ief 2005   

MV_14 Voorzien in een periodieke opleiding voor 
personeelsleden inzake het  gebruik van Pc’s en 
randapparatuur (kopieertoestellen, pr inters) ,  
int ranet , e-mail en website waarbij  ook aandacht  
wordt  besteed aan duurzame handelingen 

I nformat icadienst  
Economaat  

I ndicat ief 2006   

MV_15 I nformeren/ sensibiliseren van de diensten inzake 
maat regelen/ t ips om  rat ioneler (zuiniger)  om te 
springen met  kantoorbenodigdheden 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks   

MV_16 I nformeren van de diensten dat  de aankoop van 
bureelbenodigdheden v ia het  economaat  dient  te 
verlopen 

Economaat  I ndicat ief 2005   

MV_17 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen inzake een m ilieuverantwoorde 
aankoop van kantoormaterialen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks D.2.2.1 Thema 8-4.2 

MV_18 Rekening houden m et  ecologische en sociale 
cr it er ia bij  de aankoop van papier  

Economaat  Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

MV_19 Opmaken van een regist rat iesysteem  voor 
papierverbruik 

Economaat  Bindend 2005   

MV_20 Vaststellen van een jaarlij ks reduct iepercentage 
inzake papier  op basis van de nulinventaris 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2006   

MV_21 Opvoeren van de inspanningen om  meer gebruik te 
maken van digitale informat iekanalen (e-mail,  

I nformat icadienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  
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int ranet , digitaal archiveren,…)  
MV_22 Opstellen van duidelij ke r icht lij nen inzake 

kopieeropdrachten conform  de principes van een 
duurzaam papierverbruik  

Economaat  I ndicat ief 2006   

MV_23 I nformeren en sensibiliseren van de diensten 
inzake maat regelen/ t ips om rat ioneler (zuiniger)  
om  te springen met papier  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks   

MV_24 I nformeren/ sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen inzake een m ilieuverantwoord en 
rat ioneel papierverbruik en de voorbeeldfunct ie die 
de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

indicat ief Jaarlij ks D.2.2.1 Thema 8-4.2 

MV_25 Rekening houden m et  ecologische en sociale 
cr it er ia bij  de aankoop van cateringproducten   

Aankoopdiensten Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

MV_26 Het  aankoopbeleid en procedures inzake 
cateringproducten in kaart  brengen en onderzoeken 
of meer cent ralisat ie mogelij k is 

Departem ent  algemene 
zaken 

I ndicat ief 2007   

MV_27 De aankoopdiensten ondersteunen met  advies en 
informat ie om een m ilieuvriendelij k  en sociaal 
verantwoord aankoopbeleid inzake 
cateringproducten te voeren 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

MV_28 Onderzoeken welke m aat regelen kunnen worden 
genomen om  het  gebruik  van voorverpakte 
suikerklont jes en melk tot  een m inimum  te 
beperken 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2005   

MV_29 Bij  de organisat ie van stedelij ke fest iv iteiten 
rekening houden m et  m ilieuvr iendelij ke (o.a. 
afvalarm e)  en sociaal verantwoorde 
cateringproducten 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

D.2.2.1  

MV_30 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen inzake het  gebruik en de aankoop 
van m ilieuvriendelij ke en sociaal verantwoorde 
cateringproducten en de voorbeeldfunct ie die de 
stad hierom trent  opneemt 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks D.2.2.1 Thema 8-4.2 

MV_31 Opmaak van duurzaamheidsclausules om op te 
nem en in het  lastenboek voor de heraanbesteding 
van de schoonmaak 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2007   

MV_32 De aankoop van schoonmaakm iddelen door de 
diensten en vzw’s in kaart  brengen.  

Dienst  onderhoud 
gebouwen 

I ndicat ief 2006   

MV_33 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
om  een m ilieuvriendelij k aankoopbeleid inzake 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  
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schoonmaakm iddelen te voeren 
MV_34 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 

en verenigingen inzake het  gebruik van 
m ilieuvr iendelij ke schoonmaakm iddelen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks D.2.2.1 Thema 8-4.2 

MV_35 Rekening houden m et  het  gebruik van 
m ilieuvr iendelij ke verven bij  het  uitvoeren van 
schilderwerken door of in opdracht  van de stad. 

Dienst  gebouwen Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

MV_36 De aankoop van m ilieuvriendelij ke verven en 
vernissen in kaart  brengen 

Dienst  gebouwen I ndicat ief 2007   

MV_37 De diensten (schilders)  ondersteunen m et  adv ies 
en informat ie om  gebruik te maken van 
m ilieuvr iendelij kere verven en vernissen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 3-4.2 

MV_38 Opteren voor materialen die m inder of geen 
toepassing van verven of vernissen vereisen 

Dienst  gebouwen I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 3-4.2 
Thema 8-4.2 

MV_39 Realiseren van m instens één kleinschalig 
verfproject  met  natuurverven 

Dienst  gebouwen Bindend 2005   

MV_40 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen inzake het  gebruik van 
m ilieuvr iendelij ke verven en vernissen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 3-4.2 

MV_41 Rekening houden m et  duurzam e houtsoorten (FSC 
of gelij kwaardig)  in lastenboeken van nieuwbouw of 
renovat ieprojecten.  

Dienst  gebouwen 
Dienst  wonen 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

MV_42 Uitwerken van m instens één kleinschalige  FSC 
toepassing in het  openbaar domein (banken, 
bloem bakken, paalt jes,…)  

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 
Dienst  wegen 

Bindend 2009   

MV_43 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
de toepassing van duurzame houtsoorten (FSC of 
gelij kwaardig)  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

MV_44 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen inzake het  gebruik van duurzame 
houtsoorten en de voorbeeldfunct ie die de stad 
hierom trent  opneemt  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks   

MV_45 Verder uitvoering geven aan de act ies van het  
eerste act ieplan inzake de reduct ie van 
best r ijdingsm iddelen (sporen 1 en 2) . 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

Bindend Vanaf 2005  Thema 6-4.1 

MV_46 Verder uitvoering geven aan de act ies van het  
tweede act ieplan inzake de reduct ie van 
best r ijdingsm iddelen(sporen 3, 4 en 5 voor een 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

Bindend Vanaf 2005  Thema 6-4.1 
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afgebakend deelgebied) .   
MV_47 Opmaak van het  derde act ieplan inzake de reduct ie 

van best r ij dingsmiddelen (sporen 3, 4 en 5 over het  
volledige grondgebied)   

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

Bindend 2008  Thema 6-4.1 

MV_48 Vaststellen van jaarlij kse kwant itat ieve 
reduct iedoelstellingen inzake het  gebruik van 
chemische best r ijdingsm iddelen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2006   

MV_49 Berekenen van de f inanciële en personele 
implicat ies van de stapsgewijze reduct ie tot  
nulgebruik 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

Bindend 2005   

MV_50 De financiële en personele im plicat ies van het  
vervangen van het  gebruik van chem ische 
best r ijdingsm iddelen in rekening brengen bij  de 
opmaak van de begrot ing en het  personeelsbeleid. 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

I ndicat ief  2005   

MV_51 Verder toepassen/ uit testen van alternat ieve, niet -
chemische technieken voor het  beheer van groen 
en verhardingen 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 6-4.1 

MV_52 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
inzake alternat ieve beheerstechnieken. 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

MV_53 I nformeren en sensibiliseren van de ontwerpers van 
het  openbaar domein om  bij  de uitvoeringsdetails 
meer aandacht  te hebben voor 
onderhoudsvriendelij ke st ructuren. 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2006   

MV_54 Bestendigen van het  dienstoverschr ij dend overleg 
inzake de best r ijdingsm iddelenproblem at iek 
(gem eentelij ke en intergem eentelij ke werkgroepen) 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 6-4.1 

MV_55 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen over de effecten van het  gebruik 
van schadelij ke best r ijdingsm iddelen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

indicat ief Jaarlij ks  Thema 6-4.1 

, ù * $ + * $ � � � +# - ù � , ù � * $ � � � +#

AS_1 Vaststellen van indicatoren inzake afvalstoffen voor 
de m ilieubarom eter. 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

AS_2 Jaarlij kse bespreking en evaluat ie van de 
afvalstoffencij fers  

Milieudienst  Bindend Jaarlij ks   

AS_3 Versterken van de informat ie en sensibilisat ie 
inzake het  afvalbeheer naar  allochtonen en 
kansarmen 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2006   

AS_4 Ontwikkelen van jur idische en sociale init iat ieven 
inzake het  organiseren van afvalarm e evenem enten 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005   
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( reglem enten, sensibilisat ie)  
AS_5 Verkoop of ter beschikking stellen van 

gesubsidieerde materialen die aanleiding geven tot  
afvalprevent ie (compostvaten, 
boodschappentassen, w isselbekers)  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

AS_6 Verdere verspreiding van ant i- reclame st ickers 
waardoor het  aantal bussen voorzien van een 
st icker toeneemt  van 16%  naar 20%  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_7 Promoten van de Robinson- lij st  of equivalent  
systeem . 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_8 Verhogen van de handhaving op het  
belast ingsreglement voor verspreiding van reclame 

m ilieudienst  I ndicat ief Vanaf 2006   

AS_9 Verder part iciperen aan het  regionaal 
afvalprevent ieproject  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Vanaf 2005  Thema 8-4.7 

AS_10 Bevolk ing inform eren en sensibiliseren inzake 
verpakk ingsarm winkelen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks   

AS_11 Overleg met handelaren inzake het  opstarten van 
init iat ieven inzake afvalarm winkelen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2007   

AS_12 Onderhouden en uitbouwen van de 
dem onst rat ieplaatsen thuiscom posteren 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 8-4.2 

AS_13 Verder voorzien in bij scholing en opleiding van 
compostmeesters 

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

AS_14 Een beloningssysteem opzet ten voor de burgers die 
zich onderscheiden op het  vlak van afvalprevent ie 

Milieudienst  I ndicat ief 2009   

AS_15 Ter beschikking stellen van wisselbekers aan 
scholen/ verenigingen 

Jeugddienst  Bindend Planperiode  Thema 8-4.2 

AS_16 St imuleren van de inzet  van vr ijwilligers voor de 
uitvoering van act ies inzake afvalprevent ie 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_17 Verder ontwikkelen van educat ief materiaal inzake 
afvalprevent ie voor de scholen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005   

AS_18 Financiële en logist ieke ondersteuning van scholen 
die act ies ondernem en in het  kader van 
afvalprevent ie 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005   

AS_19 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen over afvalprevent ie en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks D.2.2.1 Thema 8-4.2 

AS_20 Aandacht  voor afvalprevent ie binnen de werking 
van de werkgroep interne m ilieuzorg 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_21 Uitvoeren van een afvalarm  groenbeheer van het  
openbaar domein  

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  
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AS_22 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
inzake afvalprevent ie 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_23 Financiële en logist ieke ondersteuning van de 
kr ingloopwinkel 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 8-4.2 

AS_24 Terugdringen van de wildgroei aan 
inzamelcontainers voor text iel op het  grondgebied 
van de stad 

Milieudienst  Bindend 2006   

AS_25 Verder gebruik maken van gekeurde 
puingranulaten bij  werken uitgevoerd door of in 
opdracht  van de stad 

Uitvoeringsdiensten I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.2 

AS_26 Gebruik van gekeurde compost  (en mulching)   bij  
het  groenonderhoud van het  openbaar dom ein  

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 8-4.2 

AS_27 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
inzake hergebruik 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_28 I nformeren en sensibiliseren van de burger, scholen 
en verenigingen over hergebruik en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks D.2.2.1 Thema 8-4.2 

AS_29 Verder opt imaliseren van de exploitat ie van de 
bestaande containerparken en de huis-aan-huis 
inzamelingen van select ieve fract ies. 

I VAREM Bindend Planperiode  Thema 8-4.2 

AS_30 Versterken van de toepassing van de vervuiler 
betaalt  op de containerparken 

I VAREM Bindend 2006  Thema 8-4.7 

AS_31 Versterken van de toepassing van de vervuiler 
betaalt  voor de huis-aan-huis inzam eling van 
select ieve fract ies 

I VAREM Bindend 2006  Thema 8-4.7 

AS_32 Versterken van de informat iedoorst rom ing naar de 
doelgroepen inzake de inzam elmodaliteiten en de 
zuiverheidsgraad van de aangeboden select ieve 
fract ies.   

Milieudienst  I ndicat ief jaarlij ks   

AS_33 Verder openstellen van de gem eentelij ke 
inzamelkanalen voor de select ieve inzam eling van 
vergelij kbare bedrij fsafvalstoffen 

I VAREM I ndicat ief Vanaf 2005   

AS_34 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
over de voorbeeldfunct ie die de stad opneemt  
inzake select ieve inzameling 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 8-4.2 

AS_35 Opleiding en vorm ing van de parkwachters als 
‘afvalbem iddelaars’ 

I VAREM I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_36 Bij  afbraak en onderhoudswerken uitgevoerd door 
of in opdracht  van de stad aandacht  hebben voor 
select ieve inzameling en afvoer van afvalstoffen 

Departem ent  stedelij ke 
infrast ructuur 

Bindend Vanaf 2005  Thema 8-4.2 
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AS_37 Opt im aliseren van de select ieve inzameling van de 
gem eentelij ke bedrij fsafvalstoffen conform  de 
bepalingen van het  VLAREA  

Departem ent  stedelij ke 
infrast ructuur 

Bindend 2007   

AS_38 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
inzake select ieve inzameling  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

AS_39 Onderzoeken of gebouwverantwoordelij ken kunnen 
worden ingeschakeld bij  het  signaleren van 
knelpunten inzake select ieve inzameling  

Milieudienst  I ndicat ief 2007   

AS_40 Onderzoek voeren naar de m ogelij ke invoering van 
een DI FTAR systeem voor de inzam eling van 
huisvuil en grofvuil  

I VAREM I ndicat ief 2006  Thema 8-4.7 

AS_41 Verder part iciperen aan intergemeentelij ke 
overlegplat form en inzake prevent ie en beheer van 
huishoudelij ke afvalstoffen 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2005 G.2.1.4 Thema 8 

AS_42 De doelgroepen inform eren over de werkelij ke 
kosten voor afvalinzameling en verwerking 

Milieudienst  Bindend Vanaf 2005   

AS_43 I nformeren van handelaren inzake de toegang tot  
stedelij ke inzamelfaciliteiten voor huishoudelij ke 
afvalstoffen.  

I VAREM I ndicat ief Vanaf 2005   

AS_44 Onderzoeken welke gem eentelij ke afvalstoffen 
worden ondergebracht  onder “gem eentevuil”  en 
een plan van aanpak opstellen om  de hoeveelheid 
gem eentevuil te laten afnem en 

Milieudienst  Bindend 2005   


 ù $ +  

W_1 Part iciperen aan de waterschappen Milieudienst  Bindend Vanaf 2005  Thema 9-4.4 
W_2 Medewerk ing verlenen aan de opmaak van de 

deelbekkenbeheerplannen  
Milieudienst  Bindend Vanaf 2005 W.3.1.1 Thema 9-4.7 

W_3 Aandringen bij  de hogere overheid tot  een 
verbeter ing van het  informat ienetwerk  inzake 
integraal waterbeheer (o.a. grondwater, 
oppervlaktewater)  

Milieudienst  I ndicat ief 2007   

W_4 Voorzien in een jaarlij ks coördinat ieover leg m et  de 
polderbesturen 

Milieudienst  I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 9-  4.1 

W_5 Verder zet ten van de werking van de stedelij ke 
werkgroep I ntegraal waterbeheer ( I WB )  

Milieudienst  Bindend Vanaf 2005  Thema 9-  4.1 

W_6 De diensten ondersteunen met  advies en 
informat ie inzake de principes van een integraal 
waterbeheer  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

W_7 Opm aak van een interne handleiding 
( r icht lij nen)  voor de diensten inzake de 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2008   
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toepassing van de pr incipes van een integraal 
waterbeleid 

W_8 Toepassen van de watertoets bij  het  afleveren van 
vergunningen 

Bouwdienst  Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

W.1.1.3 Thema 9 

W_9 Versterken van het  toezicht  en de handhaving op 
de stedelij ke verordening inzake geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief Vanaf 2006  Thema 9b-4.1 

W_10 Vaststellen van indicatoren inzake integraal 
waterbeheer voor de m ilieubarometer 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

W_11 Bij  de opmaak van ruim telij ke uitvoeringsplannen 
rekening houden m et  de principes van een 
integraal waterbeleid 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

W_12 Uitwerken van oplossingsscenario’s voor 
act iv iteiten die voorkomen in overst rom ingszones 
en die onverenigbaar zijn met  de 
overst rom ingsfunct ie van deze gebieden 

Dienst  planning en 
m obiliteit  

I ndicat ief Vanaf 2009  Thema 9c-4.1 

W_13 De Vlaam s Milieum aatschappij  (VMM) verzoeken 
tot  de opmaak van een waterwegwijzer voor lokale 
besturen 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief 2006   

W_14 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(bevolking, scholen, verenigingen) inzake de 
principes van een integraal waterbeheer en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hieromtrent  opneemt  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks W.3.1.3 Thema 9-4.6 

W_15 I nformeren van de doelgroepen over de bestaande 
reglem enten en verordeningen inzake integraal 
waterbeheer 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks   

W_16 Opzet ten van een informat iecam pagne naar 
burgers, architecten, aannem ers inzake de 
stedelij ke verordening “geïntegreerd 
r ioler ingsbeleid”  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

W_17 I n kaart  brengen van de waterkwaliteit  en de 
ecologische st ructuur van de categorie 3 
waterlopen   

Milieudienst  I ndicat ief 2006   

W_18 Opmaak van een (ecologisch)  saneringsplan en 
beheersplan voor categorie 3 waterlopen en 
prior itaire grachten  

Milieudienst  I ndicat ief 2007   

W_19 Uitbouw van een stedelij ke databank inzake 
(ecologische)  infrast ructuur van de waterlopen en 
grachten 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2009   

W_20 Besprekingen voeren m et  de prov incie om het  Milieudienst  I ndicat ief 2006   
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WI S-project  aan te passen met een ecologische 
dimensie 

W_21 aandringen bij  de hogere overheid tot  het  verder 
uitvoeren van ecologische en hydraulische studies 
op de categor ie 1 waterlopen 

Milieudienst  I ndicat ief 2006   

W_22 Uitwerken van een st renger handhavingsbeleid  
(mestdecreet , best r ijdingsm iddelen, lozingen,…)  
inzake lozingen en werken aan waterlopen en 
grachten 

Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2007  Thema 5-4.6 

W_23 Bij  het  uitvoeren van werkzaamheden aan 
waterlopen rekening houden m et  de ecologische 
st ructurele kwaliteit   

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

W.1.2.1 
W.1.2.2 

Thema 9c-4.1 
Thema 11-4. ’ 

W_24 I nformeren en sensibiliseren van het  personeel 
inzake natuurtechnische m ilieubouw en 
m ilieuvriendelij ke onderhoudstechnieken bij  
waterlopen en grachten 

Milieudienst  I ndicat ief 2008 W.3.1.3 Thema 9c-4.1 

W_25 Opmaak van r icht lijnen voor part iculieren om trent  
de onderhoudswij ze van waterlopen en grachten 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend 2007  Thema 9c-4.1 

W_26 I nformeren en sensibiliseren van de bevolk ing 
inzake te nemen maat regelen om de kwaliteit  van 
de waterlopen en grachten te verbeteren en de 
voorbeeldfunct ie van die stad hierbij  opneemt  

Milieudienst  I ndicat ief Jaarlij ks W.3.1.3  

W_27 I nformeren van de bevolking over het  nut  en de 
gevolgen van overst rom ingsgebieden 

Milieudienst  I ndicat ief 2008  Thema 9c-4.1 

W_28 Verder zet ten van de geplande grootschalige 
r ioler ingswerken 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend Vanaf 2005  Thema 9b-4.1 

W_29 Opmaak van een beleidsvisie en plan van aanpak 
inzake de toepassing van IBA’s en KWZI ’s op het  
grondgebied 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend 2006  Thema 5-4.6 

W_30 Realiseren van m instens één stedelij k 
voorbeeldproject  inzake kleinschalige 
waterzuivering 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend 2009   

W_31 Verder zet ten van de gemeentelij ke 
subsidieregeling aangaande I BA’s en KWZI ’s 

m ilieudienst  Bindend Vanaf 2005   

W_32 I n kaart  brengen van de lozingspunten van 
ongezuiverd afvalwater in de waterlopen en het  
opstellen van een saneringsplan 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2009  Thema 5-4.6 
Thema 9b-4.3 

W_33 Het  Vlaams Gewest  verzoeken om  de afbakening 
van het  buitengebied te f inaliseren 

Milieudienst  I ndicat ief 2006   

W_34 Aandacht  voor het  plaatsen van I BA’s en KWZI ’s Dienst  gebouwen I ndicat ief Doorlopend   
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bij  stedelij ke gebouwen en infrast ructuren indien 
nodig 

aandachtspunt  

W_35 Uitwerken van een st renger cont role-  en 
handhavingsbeleid  inzake de aansluit ing op de 
openbare r ioler ing en de lozing in oppervlaktewater 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2006  Thema 5-4.6 
Thema 9b-4.1 

W_36 Opmaak van een beleidsvisie en act ieplan inzake 
het  beheer en onderhoud van het  gemeentelij k  
r ioler ingstelsel rekening houdend met de f inanciële 
draagkracht  van de gemeente en de noodzaak aan 
onderhoud en vernieuwing 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2007   

W_37 Opmaak van een plan van aanpak inzake het  
stedelij k afkoppelingsbeleid 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend 2007   

W_38 Bij  nieuwe r ioler ingsprojecten prior itair  aandacht  
hebben voor de aanleg van gescheiden stelsels 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief Vanaf 2005   

W_39 Uitbouw van een stedelij ke databank inzake 
r ioler ingsinfrast ructuur 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2009   

W_40 De diensten ondersteunen met  advies en 
informat ie inzake de verschillende I BA’s en KWZI ’s 
(systemen, toepassingen, onderhoud)  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

W_41 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(burger, scholen, verenigingen) inzake de principes 
van afvalwaterzuivering en correcte aansluit ing op 
de openbare r ioler ingen alsook de voorbeeldfunct ie 
die de stad hieromtrent  opneemt  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks W.3.1.1 Thema 5-4.6 

W_42 I n kaart  brengen van de kwaliteit  van de 
waterbodem s voor de categorie 3 waterlopen en 
prior itaire grachten  

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2007  Thema 7-4.4 

W_43 Opmaak van een integraal slibruim ingsplan voor de 
categorie 3 waterlopen en prior itaire grachten met  
aandacht  voor periodieke slibanalyses. 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2007   

W_44 Onderzoeken of belangrij ke private grachten 
kunnen opgenomen worden in de jaarlij kse 
aanbesteding van de stad voor ruim ing van de 
categorie 3 waterlopen en prior itaire grachten 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

indicat ief 2006   

W_45 Bij  offerteaanvragen voor ruim ing of verwerking 
van r iool-  en r ioolkolkenslib bepalingen opnemen 
inzake recyclage van de opgehaalde specie 
(conform VLAREA). 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend 2005   

W_46 De diensten ondersteunen met  advies en 
informat ie inzake m ilieuvriendelij ke technieken 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  
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voor het  ruim en van waterlopen en grachten  
W_47 Bij  de aanbesteding van de ruim ingswerken 

aandacht  hebben voor m ilieuvriendelij ke 
ruim ingstechnieken.  

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

W_48 I nformeren en sensibiliseren van de aangelanden 
die verantwoordelij kheid dragen inzake het  ruim en 
van waterlopen en grachten over de principes van 
ecologische slibruim ingen, respecteren van 
oeverzones en de voorbeeldfunct ie die de stad 
hierom trent  opneemt .  

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2008 W.3.1.1 Thema 9c-4.1 

W_49 I n kaart  brengen van de grondwaterkwaliteit  en 
kwant iteit   

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2009   

W_50 Bij  vergunningsaanvragen aandacht  hebben voor 
de grondwaterproblemat iek 
(verdroging,veront reiniging)  

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005   

W_51 Versterken van het  beleid en inst rumenten inzake 
het  openhouden en herwaarderen van grachten 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 9c-4.1 
Thema 9c-4.2 

W_52 Verder opvolgen van de kwaliteit  van het  
grondwater dat  voor consumpt ie wordt  gebruik t .  

Milieudienst  Bindend Jaarlij ks   

W_53 Aansporen van de burgers die grondwater als 
dr inkwater gebruiken tot  het  laten uitvoeren van 
jaarlij kse analyses. 

Milieudienst  Bindend Jaarlij ks   

W_54 Verder zet ten gemeentelij ke subsidieregeling 
inzake buffer-  en inf ilt rat ievoorzieningen 

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005  Thema 9c-4.2 

W_55 De hogere overheden verzoeken tot  de opmaak 
van een beregeningsbesluit  

Milieudienst  I ndicat ief 2005   

W_56 De diensten ondersteunen met  advies en 
informat ie inzake technieken voor buffer ing en 
infilt rat ie van hemelwater.  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

W_57 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(burgers, verenigingen, bedrij ven)  inzake de 
schaarsheid en kwetsbaarheid van grondwater 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Jaarlij ks W.3.1.1 Thema 9c-4.2 

W_58 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(burgers, bedrijven)  inzake de verplicht ingen tot  
onderhoud en cont roles van brandstoftanks en 
sept ische put ten 

Milieudienst  I ndicat ief Jaarlij ks   

W_59 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(burgers, bedrijven)  inzake de wet telij ke 
bepalingen rond het  herwaarderen (open houden)  
van grachten 

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief Vanaf 2007 W.3.1.1 Thema 9c-4.2 
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W_60 Verder uitwerken van een waterboekhouding-  en 
zorgsysteem voor de stedelij ke gebouwen 

Dienst  gebouwen Bindend Vanaf 2005  Thema 9c-4.3 

W_61 Verder rekening houden met  maat regelen inzake 
duurzaam watergebruik bij  bouw-  en 
renovat ieprojecten 

Dienst  gebouwen 
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 9c-4.3 

W_62 Uitvoeren van wateraudits in gebouwen m et een 
groot  waterverbruik  

Dienst  gebouwen 
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 9c-4.3 

W_63 De diensten verder ondersteunen met adv ies 
inzake rat ioneel dr inkwatergebruik en waterzuinige 
infrast ructuur  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

W_64 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(burgers, verenigingen, bedrij ven)  inzake rat ioneel 
dr inkwatergebruik en waterzuinige infrast ructuur  
en de voorbeeldfunct ie die de stad hierom trent  
opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

I ndicat ief jaarlij ks D.2.2.1 Thema 9-4.6 

W_65 Bij  vergunningsaanvragen waarvoor de stad 
vergunningsver lenende overheid is meer aandacht  
hebben voor maat regelen inzake rat ioneel 
watergebruik 

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005   

W_66 Aansporen van de hogere vergunningverlenende 
overheden om bij  vergunningsaanvragen m eer 
aandacht  hebben voor maat regelen inzake 
rat ioneel watergebruik  

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2006   

W_67 Verder zet ten van de stedelij ke premieregeling 
houdende het  verlenen van een premie voor 
hem elwaterinstallat ies 

Milieudienst  Bindend Vanaf 2005  Thema 9c-4.3 

NATUURI JKE ENTI TEI TEN 
N_1 Opmaak van een RUP voor het  valleigebied 

Molenbeek/ Aabeek m et  aandacht  voor integrat ie 
van de aspecten woningbouw, landbouw en het  
natuurlij ke karakter van het  valleigebied. 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  
 

I ndicat ief 2009  Thema 12-4.1 

N_2 Verder part iciperen aan het  intergemeentelij k 
samenwerkingsverband Beneden-Dij levallei  

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

N_3 Opmaak van een rapport  inzake de toestand van 
natuurlij ke ent it eiten op het  grondgebied van de 
stad  

Milieudienst  
 

Bindend 2006   

N_4 Bij  de uitwerking van gebiedsgerichte act ies 
prior itair  aandacht  geven aan de afgebakende VEN 
gebieden.  

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

N_5 Opvolgen van de verdere afbakening van het  Milieudienst  Bindend Doorlopend  Thema 12-4.1 
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Vlaam s ecologisch netwerk (VEN)   aandachtspunt  
N_6 Aandringen bij  de hogere overheid op een snelle en 

duidelij ke afbakening van de definit ieve agrarische 
st ructuur. 

Milieudienst  
 

Bindend 2005   

N_7 Vaststellen van indicatoren inzake natuurlij ke 
ent iteiten voor de m ilieubarom eter 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

N_8 Gebruik maken van de landschapsat las en de 
landschapskenmerkenkaart  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

N_9 Afspraken maken met het  Vlaamse Gewest  en 
lokale polit ie inzake het  toezicht  en de handhaving 
rond natuurlij ke ent it eiten 

m ilieudienst  
 

Bindend 2007  Thema 12-4.2 

N_10 Ecologisch waardevolle gebieden m inder 
toegankelij k maken voor voertuigen. 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2007  Thema 12-4.1 

N_11 Actualiseren van de stedelij ke kapvergunning Milieudienst  Bindend 2005   
N_12 Verder zet ten van de act ieve aankooppolit iek in de 

zone Thiebroek/ Den Bat telaar. 
Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 

aandachtspunt  
 Thema 12-4.1 

N_13 Verder zet ten van de dialoog tussen de aankopers 
van ecologisch waardevolle gebieden op het  
grondgebied van de stad 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_14 Aankoop van het  Fort  van Walem en opmaak van 
een beheersplan.  

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2007  Thema 12-4.1 

N_15 VLM verzoeken om aandacht  te hebben voor 
natuurverbinding tussen de vij vers van Walem en 
de broekgebieden van Willebroek in het  kader van 
het  natuurinr icht ingsproject  broekgebieden 
Mechelen-Willebroek 

Milieudienst  I ndicat ief 2006 N.1.1.2 Thema 11-4.3 
Thema 12-4.1 

N_16 Aankoop van de kleine vijver in het  gebied van Den 
Bat telaar en opmaak van een beheersplan 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2008  Thema 12-4.1 

N_17 Uitvoering geven aan de voorgestelde maat regelen 
van het  beheersplan voor het  Thiebroekbos.  

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005   

N_18 Het  Vlaams Gewest  verzoeken om binnen de 
planperiode te voorzien in de opmaak van een 
natuurr ichtplan voor het  gebied Thiebroek/ den 
Bat telaer (VEN gebied)   

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2009  Thema 12-4.1 

N_19 Verder zet ten van de dialoog met het  OCMW 
Mechelen inzake het  beheer en eventuele 
doorverkoop van (potent ieel)  ecologisch 
waardevolle terreinen 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_20 Verder uitvoeren van maatregelen om de 
waterhuishouding van het  Mechels broek te 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   
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herstellen 
N_21 Uitbouwen van de wandelroutes en het  

natuureducat ief aspect  in het  gebied Thiebroek/ Den 
Bat telaar 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2009   

N_22 Verder uitvoeren van maatregelen voor het  herstel 
van de waterhuishouding in het  gebied 
Thiebroek/ Den Bat telaar  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

N_23 Verder uitvoeren van maatregelen voor het  herstel 
van het  vloeibeem denlandschap in het  gebied van 
de Oude-Dij learm   

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

N_24 Verder zet ten van het  prem iereglement houdende 
verlenen van toelagen aan terreinbeherende 
verenigingen voor de aankoop van natuurgebieden 

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

N_25 Onderzoeken of het  subsidiereglem ent voor de 
aanleg en het  onderhoud van kleine 
landschapselem enten in overeenstemm ing is m et  
de Europese regelgev ing inzake subsidies aan 
landbouwbedrij ven. 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2005  Thema 12-4.1 

N_26 Uitbouwen van de Aabeek en Barebeek als 
ecologische verbindingsgebieden r icht ing Vlaams-
Brabant  

Milieudienst  I ndicat ief 2009 N.1.1.2 Thema 11-4.3 
Thema 12-4.1 

N_27 De geïnventariseerde versnipperingsknelpunten 
vertalen in concrete act iepunten m et  vaststelling 
van prior iteit en 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief 2007  Thema 11-4.2 

N_28 Bij  de uitvoering van ontsnipperingswerken 
rekening houden m et  de r icht lij nen inzake 
natuur(bouw) technische ontsnipperingsmaat regelen 
( rasters, tunnels, drempels,…)  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 11-4.1 

N_29 Bij  de realisat ie van inr icht ingsprojecten het  
versnipperend effect  nagaan en indien nodig 
compenserende maat regelen t reffen 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 11-4.1 
Thema 11-4.3 

N_30 Uitvoeren van een ontsnipperingsstudie op het  
grondgebied van de stad 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2006  Thema 11-4.2 

N_31 Oplossing zoeken voor de amfibieënproblemat iek 
van de muizenhoek 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2006 N.2.1.2 Thema 11-4.3 

N_32 Jaarlij ks kleinschalige soortspecif ieke 
bescherm ingsmaat regelen uitvoeren of 
ondersteunen voor die soor ten en op die plaatsen 
waar gekende problemen zij n of in de toekom st 
ontstaan      

Milieudienst  I ndicat ief jaarlij ks N.2.1.2 Thema 12-4.3 
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N_33 Cent raliseren van k lachten inzake de 
vossenproblemat iek en deze overmaken aan de 
bevoegde instant ies. 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

N.2.1.2 Thema 12-4.3 

N_34 Het  Vlaamse Gewest  verzoeken tot  het  
onderzoeken van de im pact  van reigers en 
aalscholvers op v isbestanden 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2005 N.2.1.2 Thema 12-4.3 

N_35 inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing 
inzake het  samenleven m et  andere diersoorten 
(o.a. vossen)  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_36 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
inzake wetgevende en technische aspecten rond 
natuur en landschap.  

Milieudienst   
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_37 I nformeren van de bevolking over  de bestaande 
prem iereglementen inzake natuur  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 12-4.4 

N_38 Versterken van de communicat ie naar de bevolking 
inzake natuurbescherm ing en landschapszorg en de 
voorbeeldfunct ie die de stad hier in opneem t

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 12-4.4 

N_39 Verder aanbieden van de werkpakket ten natuur aan 
scholen en verenigingen 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

N_40 AMI NAL verzoeken om het  stadsbestuur en de 
lokale gemeenschap m eer te bet rekken bij  het  
beheer van Robbroek 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2007   

N_41 Het  promoten van agrarisch natuurbeheer in de 
st ructuurbepalende landbouwgebieden 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2007 N.3.2.1 Thema 12-4.4 

N_42 Het  promoten en onderzoeken van de toepassing 
van beheersovereenkom sten voor landbouwers 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2008  Thema 12-4.1 

N_43 Onderzoeken welke inst rum enten kunnen worden 
ingezet  om tot  m eer overleg en com municat ie te 
kom en met de agrarische sector  

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005   

N_44 De bevolking inform eren over de geldende 
wet telij ke bepalingen inzake de natuurvergunning 
en de kapvergunning 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 12-4.4 

N_45 Verder part iciperen aan het  bosuitbreidingsproject  
en medewerking verlenen aan het  uitwerken van 
het  concept  en de im plementat ie van 
bosuitbreidingen op het  grondgebied 

Milieudienst  
 

Bindend Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

N_46 Realisat ie van het  stadsrandbos Kauwendael. Milieudienst  I ndicat ief 2009  Thema 12-4.1 
N_47 Verder werk maken van het  vernatuurlij ken van 

populierenbossen op terreinen eigendom van de 
stad 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  
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N_48 Het  OCMW verzoeken om  bij  nieuwe aanplant  van 
populierenbossen te voorzien in mantelzones.  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_49 Opmaak van beheersplannen voor de stedelij ke 
parkdom einen (Tivoli,  Papenhof, Kruidtuin)  

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

Bindend 2009  Thema 12-4.1 

N_50 Evalueren van het  ecologisch bermbeheer aan de 
hand van de aangeduide proefvlakken 

Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 

I ndicat ief 2009   

N_51 De stad verzoekt  het  prov inciebestuur om de 
mobiliteitsproblem at iek rond het  Vrij broekpark te 
onderzoeken 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  
 

I ndicat ief 2006   

N_52 De diensten ondersteunen met  advies en 
I nformat ie inzake wetgevende en technische 
aspecten rond het  beheer van bossen, parken en 
openbaar groen.  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_53 I nformeren van de private parkeigenaars inzake de 
regelgeving rond harm onisch park-  en groenbeheer 
en duurzaam bosbeheer. 

Milieudienst  I ndicat ief 2008  Thema 12-4.4 

N_54 I nformeren van private boseigenaars inzake 
bestaande (subsidie) regelgeving voor een 
duurzaam bosbeheer. 

Milieudienst  I ndicat ief 2008  Thema 12-4.4 

N_55 I nformeren van de bevolking over  de 
voorbeeldfunct ie die de stad opneem t inzake 
harm onisch park-  en groenbeheer en duurzaam 
bosbeheer 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 12-4.4 

N_56 Bij  de restaurat ie van de kaaim uren van de Binnen-
Dij le aandacht  hebben voor de aanwezige 
plantengroei (ecologische restaurat ie)  

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2009   

N_57 Bij  het  opleggen van bufferzones aandacht  hebben 
voor de ecologische funct ie ervan. 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

N_58 Verder zet ten van de gemeentelij ke 
subsidieregeling inzake groendaken 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

N_59 Onderzoeken welke m aat regelen kunnen worden 
get roffen om de bet rokkenheid van de bevolking bij  
het  onderhoud en het  beheer van het  openbaar 
dom ein (o.a. inzake groen)  t e verhogen 
(peter/ meterschappen, st raatverantwoordelij ken)  

Dienst  wegen en 
r ioler ingen 

I ndicat ief 2008  Thema 12-4.4 

N_60 Bij  de planning van de inr icht ing van openbaar 
dom ein ( landschapsplannen, 
wijkontwikkelingsplannen, beeldkwaliteit splan,…)  
het  stedelij k groen beschouwen als 
st ructuurbepalend elem ent in plaats van opvulling 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 12-4.1 
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van de rest ruim te � �# ! +  

H_1 Bij  de opmaak van ruim telij ke uitvoeringsplannen 
maat regelen uitwerken inzake het  voorkom en van 
hindersituat ies (aanvullende studies, opleggen 
randvoorwaarden)  

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt   

  

H_2 Bij  het  toekennen van bouw-  en 
m ilieuvergunningen maat regelen t reffen inzake het  
voorkom en van hindersituat ies (geluid, geur, licht ,  
bodem, lucht )  

Milieudienst  
Bouwdienst  

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_3 Opmaak van een inventaris van stedelij ke 
gebouwen en bijhorende act iv it eiten die niet  
beschikken over de noodzakelij ke vergunningen en 
keuringen 

Dienst  gebouwen 
 

Bindend 2007   

H_4 Opmaak van een plan van aanpak voor het  
regulariseren van de vergunningen en keuringen 
van de stedelij ke inr icht ingen of act iv iteiten die als 
pr ior itair  worden aangeduid. 

Milieudienst  
 

Bindend 2009   

H_5 De diensten ondersteunen met  advies en informat ie 
over de administ rat ieve verplicht ingen inzake 
m ilieuvergunningen en m ilieukeuringen.   

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_6 De diensten ondersteunen met  technisch advies 
inzake m ilieuhinder.  

Milieudienst   
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_7 Opmaak van inventaris van stedelij ke gebouwen en 
terreinen die geluidshinder, geurhinder, lichthinder, 
luchtveront reiniging of bodem veront reiniging 
kunnen veroorzaken. 

Milieudienst  
 

Bindend 2007   

H_8 Opmaak van een plan van aanpak voor de saner ing 
van de hinderproblem en die als pr ior itair  worden 
aangeduid.  

Milieudienst  
 

Bindend 2009   

H_9 Periodieke evaluat ie van de geregist reerde 
m ilieuklachten op het  grondgebied van de stad 

Milieudienst  
 

Bindend jaarlij ks   

H_10 Verder uitwerken van een stedelij ke hinderkaart  Milieudienst  I ndicat ief 2009   
H_11 Blij ven ij veren bij  het  Vlaam se Gewest  tot  het  

nem en van maat regelen om  het  lawaai van de E19 
aan te pakken 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_12 Actualiseren van de bepalingen in het  stedelij k 
polit iereglement inzake de best r ijding van 
geluidshinder 

Milieudienst  
 

Bindend 2008  Thema 10-4.3 

H_13 Laten uitvoeren van geluidsm et ingen in zones waar Milieudienst  I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 10-4.3 
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herhaaldelij k k lachten worden geregist reerd   
H_14 Kom en tot  betere afspraken tussen de bouwdienst  

en m ilieudienst  inzake het  evalueren van de 
geluidsimpact  van bouwvergunningsplicht ige 
installat ies (o.a. aircondit ioningsinstallat ies)  

Bouwdienst  
 

Bindend 2009  Thema 10-4.2 

H_15 vervanging van de bestaande geluidsm eter door 
een geluidsm eter die ook tonaal geluid kan m eten 

Milieudienst  
 

Bindend 2009   

H_16 I nformeren en sensibiliseren van de bevolking en 
bedr ij ven over de regelgeving en maat regelen die 
kunnen worden genomen om  geluidshinder te 
voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie 
die de stad opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 10-4.3 

H_17 Onderzoeken of in het  HORECA-beleidsplan 
maat regelen kunnen worden geïntegreerd inzake 
het  voorkom en of beheersen van geluidshinder. 

Dienst  lokale econom ie 
 

I ndicat ief 2008   

H_18 Actualiseren van de bepalingen in het  stedelij k 
polit iereglement inzake de best r ijding van 
geurhinder 

Milieudienst  Bindend 2008  Thema 10b-4.1 

H_19 Verder gebruik maken van de handleiding 
opgesteld door het  Vlaam s Gewest  voor de 
behandeling van geurklachten 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_20 Het  Vlaams Gewest  verzoeken om het  wetgevend 
kader inzake geurhinder verder uit  t e werken en 
beter op elkaar af te stemmen waardoor een 
efficiëntere lokale handhaving kan worden 
uitgevoerd 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2008   

H_21 I nformeren en sensibiliseren van de bevolking en 
bedr ij ven over de regelgeving en maat regelen die 
kunnen worden genomen om  geurhinder te 
voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie 
die de stad opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 10b-4.2 

H_22 Onderzoeken of in het  HORECA-beleidsplan 
maat regelen kunnen worden geïntegreerd inzake 
het  voorkom en of beheersen van geurhinder  

Dienst  lokale econom ie 
 

I ndicat ief 2008  Thema 10b-4.1 

H_23 Vaststelling van een definit ieve beleidsnota 
‘lichthinder’ 

Milieudienst  
 

Bindend 2005  Thema 10c-4.3 

H_24 Vertalen van de resultaten van de verschillende 
studies rond lichthinder op het  grondgebied in een 
prior iteitenlij st  van maat regelen die moeten worden 
genomen om  lichthinder te beperken 

Milieudienst  
 

Bindend 2007  Thema 10c-4.3 
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H_25 opmaak van een stedelij ke reglem entering inzake 
de aanst raling van gebouwen. 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2005  Thema 10c-4.3 

H_26 Aanpassing van het  belast ingsreglement op de 
licht reclam e conform het  pr incipe ‘de vervuiler 
betaalt ’ 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2006  Thema 10c-4.3 

H_27 De diensten ondersteunen met  advies inzake 
verlicht ingsconcepten op het  openbaar domein 

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_28 Bij  de (her)aanleg van het  openbaar domein en de 
aanst raling van gebouwen rekening houden m et  de 
kracht lijnen van de beleidsnota lichthinder.  

Milieudienst   
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt   

  

H_29 Deelnem en aan de nacht  van de duisternis Milieudienst  I ndicat ief Jaarlij ks   
H_30 I nformeren en sensibiliseren van de bevolking en 

bedr ij ven over de regelgeving en maat regelen die 
kunnen worden genomen om  lichthinder te 
voorkom en of te beperken en de voorbeeldfunct ie 
die de stad opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 10c-4.2 

H_31 Onderzoeken of in het  HORECA-beleidsplan 
maat regelen kunnen worden geïntegreerd inzake 
het  voorkom en of beheersen van lichthinder 

Dienst  lokale econom ie I ndicat ief 2008   

H_32 Onderzoeken of het  register van veront reinigde 
gronden kan worden gekoppeld aan de GI S-
databank 

Milieudienst   
 

I ndicat ief 2009   

H_33 bij  het  afleveren van stedenbouwkundige –, 
verkavelings-  en m ilieuvergunningen aandacht  
hebben voor het  in kaart  brengen van bestaande en 
voorkom en van nieuwe bodem veront reiniging 

Milieudienst  
Bouwdienst  

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt   

 Thema 7-
project  8 

H_34 Opt reden in gevallen van acute 
bodemveront reiniging waarop de k lassieke regeling 
niet  van toepassing is.  

Milieudienst   
 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 7-
project  8 

H_35 opt imaliseren van de gemeentelij ke inventar is van 
veront reinigde gronden 

Milieudienst  Bindend Vanaf 2005   

H_36 De diensten ondersteunen met  advies inzake 
bodemveront reiniging en -sanering.  

Milieudienst   
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt   

  

H_37 De stedelij ke opslagtanks voor m ilieugevaarlij ke 
vloeistoffen verder saneren en in overeenstem m ing 
brengen met  de wetgev ing 

Dienst  gebouwen  
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_38 De diensten inform eren over de regelgev ing rond 
grondverzet  

01 213 4 513 67 8

 
I ndicat ief 2005   

H_39 Gebruik maken van het  OVAM pakket  voor 
regist rat ie van veront reinigde gronden wanneer dit  

01 213 4 513 67 8

 
Bindend 2009   
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pakket  door OVAM wordt  ter beschikking gesteld 
H_40 stapsgewij s in kaart  brengen van de 

bodemveront reiniging van gronden in eigendom 
van de stad (via aankopen,  verkopen, verplichte 
bodemonderzoeken)  

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_41 I nformeren en sensibiliseren van de bevolking en 
bedr ij ven over de regelgeving en maat regelen die 
kunnen worden genomen om  bodem veront reiniging 
te voorkom en of te beperken en de 
voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 7-
project  8 

H_42 I nformeren van de bevolking en bedrij ven over de 
regelgeving rond grondverzet  en bodemattesten 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2006   

H_43 sensibiliseren van de bevolking inzake de 
asbestproblemat iek 

Milieudienst  I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_44 Verhogen van het  toezicht  en de handhaving inzake 
zwerfvuil 

Stadsreiniging Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 8-4.7 

H_45 Verder ondersteunen van init iat ieven rond 
opruimact ies van zwerfvuil op het  grondgebied 

Stadsreiniging 
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt   

  

H_46 Verder uitbouwen van de cel sluikstorten Stadsreiniging I ndicat ief Vanaf 2004  Thema 8-4.7 
H_47 I n kaart  brengen van de zwerfvuilproblemat iek op 

het  grondgebied van de stad (black points) . 
Stadsreiniging 
 

Bindend 2006   

H_48 Verder uitvoering geven aan het  veegplan en de 
karavaan en bij sturen indien nodig 

Stadsreiniging 
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

H_49 Opmaak van een plan van aanpak voor het  voeren 
van een gerichte com municat ie naar de 
doelgroepen (burger, scholen, verenigingen)  inzake 
de zwerfvuilproblem at iek 

Milieudienst  
 

I ndicat ief 2005   

H_50 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
(bevolking, scholen, verenigingen) inzake het  
gevoerde beleid rond zwerfvuil met  bij zondere 
aandacht  voor het  verscherpt  t oezicht , de 
maatschappelij ke gevolgen van zwerfvuil en het  
belang van sociale cont role 

Milieudienst  
 

I ndicat ief jaarlij ks   

H_51 Aandacht  hebben voor het  plaatsen van voldoende 
geschikte inzamelrecipiënten op het  openbaar 
dom ein vooral m .b.t . de organisat ie van 
evenem enten 

Stadsreiniging I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_52 Bij  vergunningsaanvragen voorwaarden opleggen 
om  luchtveront reiniging te voorkomen of t e 
beperken. 

Milieudienst  Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 4-4.3 
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H_53 Versterken van het  toezicht  en de handhaving 
inzake sluikverbranden 

Milieudienst  
 

Bindend 2006  Thema 6-4.1 

H_54 De diensten ondersteunen met  advies inzake het  
voorkom en en best r ijden van luchtveront reiniging 

Milieudienst   
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

H_55 I nformeren en sensibiliseren van de bevolking en 
bedr ij ven over de regelgeving en maat regelen die 
kunnen worden genomen om  luchtveront reiniging 
te voorkom en of te beperken en de 
voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  

m ilieudienst  I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 4-4.3 

H_56 I nformeren van de bevolking over  de jaarlij kse 
cont roles van verwarm ingsinstallat ies op vloeibare 
brandstoffen 

Milieudienst  Bindend Jaarlij ks  Thema 4-4.3 

H_57 Verder part iciperen aan de werkgroep lucht  en het  
overleg m et  de bet rokkenen   

Milieudienst  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

) � � � �� $ + � $

M_1 De m ilieutoetsing van het  m obilit eitsplan vertalen 
in een maat regelenpakket  van aanvullende 
m ilieugerichte act ies voor het  m obiliteitsplan 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

Bindend 2006  Thema 3-4.3 

M_2 Versterken van de link met  m ilieu-  en natuur in het  
jaarlij kse voortgangsrapport  van het  m obiliteitsplan 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

Bindend Jaarlij ks  Thema 3-4.3 

M_3 Bij  de actualisat ie van het  m obiliteitsplan ext ra 
aandacht  hebben voor het  luik  m ilieu-  en natuur. 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

Bindend 2007  Thema 3-4.3 

M_4 Versterken van de bet rokkenheid van een 
afgevaardigde van de afdeling m ilieu-  en 
natuurontwikkeling bij  de over legplat form en inzake 
mobiliteit  

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  
 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 3-4.3 

M_5 Vaststellen van mobiliteit sindicatoren voor de 
m ilieubarom eter  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

M_6 Bij  het  toekennen van bouw– en 
m ilieuvergunningen aandacht  hebben voor het  
mobiliteitsaspect  

Milieudienst  
Bouwdienst  
 

I ndicat ief 2006   

M_7 Het  Vlaams Gewest  en de prov incie verzoeken om  
bij  de overdracht  van wegen naar de stad te 
voorzien in aanvullende logist ieke en f inanciële 
m iddelen 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Vanaf 2005   

M_8 Bij  de aanleg van verkeersinfrast ructuren voorzien 
in begeleidend groen (veiligheid,  natuur)  

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

M_9 Verder uitbouwen de lokale f ij nmazige 
fietsinfrast ructuur op het  grondgebied van de stad 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 3-4.3 

M_10 Herwaarderen van het  lokaal wandelnetwerk van Dienst  ruim telij ke I ndicat ief Vanaf 2005   
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t rage wegen op het  grondgebied van de stad planning en mobiliteit  
M_11 Ondersteunen van de uit bouw van het  provinciaal 

fietsnetwerk op het  grondgebied van de stad 
Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Vanaf 2005   

M_12 Verder promoten en ondersteunen van het  gebruik 
van het  openbaar vervoer 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit   

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 3-4.3 

M_13 Verder uitbouwen van stedelij ke openbare 
infrast ructuur voor m ilieuvriendelij ke 
vervoersm iddelen ( fiet sstallingen, 
carpoolingszones,…)  

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit   
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 3-4.3 

M_14 De diensten ondersteunen met  advies inzake de 
principes van natuurtechnische m ilieubouw (NTMB) 
bij  ontsnipperingsmaat regelen. 

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

  

M_15 Uitvoeren van een m ilieutoetsing van het  
gem eentelij ke voertuigenpark 

Milieudienst  Bindend 2006  Thema 3-4.3 

M_16 Uitbreiden van de fietspool binnen het  departement  
stedelij ke ontwikkeling naar andere departementen 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief 2009   

M_17 Bij  de aankoop of leasing van voertuigen opteren 
voor voertuigen voorzien van maat regelen die 
schadelij ke uit laatgassen en de geluidsproduct ie  
beperken 

Uitvoeringsdiensten 
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 3-4.3 

M_18 opmaak van een bedrij fsvervoerplan voor de stad 
met  aandacht  voor m ilieu 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief 2007  Thema 3-4.3 

M_19 I nformeren en sensibiliseren van bedr ij ven over de 
opmaak van bedrij fsvervoerplannen 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief 2008  Thema 3-4.3 

M_20 I nformeren, sensibiliseren en ondersteunen van 
scholen over de opmaak van 
schoolvervoersplannen 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

M_21 Jaarlij ks deelnemen aan ‘de week van de 
vervoering’ en ‘de week van de zachte 
weggebruiker ’ 

Dienst  ruim telij ke 
planning en mobiliteit  

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 3-4.3 

+# +  � � +

E_1 Het  bestuur verzoeken om aanvullende f inanciële 
en personele m iddelen vr ij  te maken voor de 
verdere uitbouw van het  stedelij k  
energiezorgsysteem 

Dienst  gebouwen 
 

I ndicat ief 2005   

E_2 Verder ( laten)  uitvoeren van energiestudies/ audits 
bij  nieuwbouw-  en renovat ieprojecten indien 
relevant  

Dienst  gebouwen Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 2-4.2 

E_3 Uitwerken van een nieuw voorbeeldproject  inzake 
hernieuwbare energie 

Dienst  gebouwen Bindend 2009  Thema 2-4.2 
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E_4 Opnemen van energiezuinige maat regelen in 
lastenboeken 

Dienst  gebouwen 
 

Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 2-4.2 

E_5 Vaststellen van een jaarlij ks reduct iepercentage 
van het  energieverbruik van de stedelij ke 
gebouwen 

Energiecoördinator 
 

I ndicat ief 2006   

E_6 Vaststellen van energie- indicatoren voor de 
m ilieubarom eter  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

Bindend 2005   

E_7 Bij  het  plaatsen of renoveren van de openbare 
verlicht ing aandacht  schenken aan energiezuinige 
en gerichte verlicht ing 

Milieudienst  Bindend Doorlopend 
aandachtspunt  

  

E_8 Beter op elkaar afstem m en van de bestaande 
regist rat iesystemen inzake energie met het  oog op 
de realisat ie van een globaal intern 
regist rat iesysteem  

Energiecoördinator 
 

Bindend 2009   

E_9 Bij houden van de energieprestat iedatabank  Bouwdienst  Bindend Vanaf 2006   
E_10 Onderzoeken of sectoraal dim m en van een deel van 

de openbare verlicht ing tot  de mogelij kheden 
behoort  

Milieudienst  I ndicat ief 2007  Thema 2-4.2 

E_11 Uitbouwen van een cent raal beheersysteem van de 
stookplaatsen 

Energiecoördinator I ndicat ief 2009   

E_12 De netbeheerder verzoeken tot  het  uitvoeren van 
een energieaudit  van de openbare verlicht ing op 
het  grondgebied van de stad. 

Milieudienst  
 

Bindend 2005  Thema 2-4.2 

E_13 Onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn aan de 
stedelij ke gebouwen i.f.v. de 
energieprestat ieregelgev ing (EPR) en uitvoeren van 
de prior itaire aanpassingswerken

Dienst  gebouwen I ndicat ief Vanaf 2006   

E_14 I nformeren en sensibiliseren van het  personeel 
inzake rat ioneel energiegebruik op de werkplaats  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Jaarlij ks D.2.1.4 Thema 2-4.2 

E_15 Verder zet ten en versterken van het  overleg met  de 
‘energywatchers’ 

Energiecoördinator 
 

I ndicat ief Vanaf 2005   

E_16 Besprek ing van de energienota op de werkgroep 
Duurzaam  Bouwen 

Energiecoördinator 
 

I ndicat ief Jaarlij ks   

E_17 Verder ij veren bij  het  bestuur tot  de aanstelling van 
gebouwverantwoordelij ken en hun inschakeling als 
aanspreekpunt  inzake energie 

Dienst  gebouwen I ndicat ief Vanaf 2005   

E_18 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
inzake maat regelen die kunnen worden genomen 
om  aan rat ioneel energiegebruik te doen en de 
voorbeeldfunct ie die de stad opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

I ndicat ief jaarlij ks D.2.1.4 Thema 2-4.2 
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E_19 I nformeren en sensibiliseren van de doelgroepen 
inzake de toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen en de voorbeeldfunct ie die de stad 
opneem t  

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

I ndicat ief Jaarlij ks  Thema 2-4.2 

E_20 I nformeren van de doelgroepen over de bestaande 
subsidieregelingen inzake rat ioneel energiegebruik 
en hernieuwbare energie 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 
 

Bindend Jaarlij ks  Thema 2-4.2 

E_21 Ondersteunen van init iat ieven inzake hernieuwbare 
energie op het  grondgebied van de stad  

Milieudienst  
 

I ndicat ief Doorlopend 
aandachtspunt  

 Thema 2-4.2 

E_22 Bevolk ing act ief bet rekken bij  het  uitvoeren van 
energiebesparende maat regelen door deelname van 
de stad aan het  project  ‘k lim aatwijken’’ 

Dienst  duurzame 
ontwikkeling 

I ndicat ief Vanaf 2005  Thema 2-4.2 

� + � � + ! * � +  � . � $ � + � + � ! 9: ÿ � ;ý ú ûý þ � � � <ý % � � � & � & �ý � �ý � � ûý � � ü þ( ý þ �� þ <ý û : � � þ ûý ÿ ý � � ü �ý ÿ ý þ =
PROJECT 1 Opmaak bekkenbeheerplannen Vlaam s Gewest  (coördinat ie)  

Milieudienst , dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Vanaf 2005 W.3.1.1 Thema 9-4.4 

PROJECT 2 Opmaak deelbekkenbeheerplannen Prov incie (coördinat ie)  
Milieudienst , dienst  wegen en 
r ioler ingen 

Vanaf 2005 W.3.1.1 Thema 9-4.4 

PROJECT 3 Overlegplat form Bosuitbreiding regio 
Mechelen-Lier 

I GEMO (coördinat ie)  
Vlaam s Gewest , m ilieudienst  

Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

PROJECT 4 Stadsrandbos Kauwendaal Dienst  ruim telij ke planning en 
mobiliteit  
Vlaam s Gewest , gem eente 
Sint -Katelij ne-Waver 

Vanaf 2005  Thema 12-4.1 

PROJECT 5 Klim aatwijken-energiem eesters I GEMO (coördinat ie)  
Dienst  duurzame ontwikkeling  

Vanaf 2005  Thema 2-4.2 
Deel 4 

PROJECT 6 Deelproject  inzake de reduct ie van 
best r ijdingsm iddelen 

I GEMO (coördinat ie)  
Dienst  natuur-  en 
groenontwikkeling 
Dienst  duurzame ontwikkeling 

Vanaf 2005  Thema 6-4.1 
Deel 4 

PROJECT 7 Brownfieldproject  het  Zegel I GEMO (coördinat ie)  
Dienst  ruim telij ke planning en 
mobiliteit ,  De Post  

Vanaf 2005  Deel 3 

PROJECT 8 I nr ichten van een regionaal 
duurzaamheidsplat form ter int roduct ie en 
realisat ie van een duurzaam heidskaart  

I GEMO (coördinat ie)  
Dienst  duurzame 
ontwikkeling, handelaren 

Vanaf 2005  Thema 8-4.3 
Deel 4 

PROJECT 9 I ntergemeentelij k natuurproject  Beneden-
Dij levallei 

I GEMO (coördinat ie)  
Milieudienst , partners van het  
samenwerkingsverband 

Vanaf 2005  Thema 12-4.1 
Deel 4 
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PROJECT 10 Trage wegen I GEMO (coördinat ie)  
Dienst  ruim telij ke planning en 
mobiliteit  

Vanaf 2005   

PROJECT 11 Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO) LOGO Mechelen 
Milieudienst  

Vanaf 2005  Deel 5 

PROJECT 12 Opmaak van landschapsontwerpen en 
ruim telij ke uitvoeringsplannen 

Dienst  ruim telij ke planning en 
mobiliteit  
Studiebureaus 

Vanaf 2005  Deel 5 

PROJECT 13 Duurzaam  bouwen bij  stedelij ke nieuwbouw- 
of renovat ieprojecten 

Dienst  gebouwen 
Dienst  wonen 
Dienst  monum entenzorg 

Vanaf 2005 D.2.2.1 Deel 3 

PROJECT 14 Het  beeldkwaliteitsplan Dienst  ruim telij ke planning en 
mobiliteit  

Vanaf 2005  Thema 12-4.1 
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Milieubeleidsplan 2005-2009   Stad Mechelen 

Bij lage 3    
  

 
 

%,-/$*(����(92/87,(�$)9$/&,-)(56�67$'�0(&+(/(1�
3HULRGH������������LQ�NJ�LQZ�M���

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Regio1 
Huisvuil 236,73 226,20 216,58 151,55 140,22 136,20 139,31 >@?BADCFEHG
Grofvuil 57,13 58,78 20,15 14,77 15,63 17,46 18,30 >IG	CJ>LK
Gemeentevuil 4,80 10,18 14,30 19,86 14,03 15,65 14,98 >L>�CJALA
Sorteerresidu PMD 0,00 0,00 4,18 2,01 1,64 2,02 1,96 >NMOGHPQSRUT@TWVYX[Z]\UZJ^[^Y_
` V[TWZJ^HacbU^Y_ dUeBfUgihYhjdUelkLgnmLh dYkYkLgFdSm mNfYfUgomLepmHqSm@g]kBdpmHqrm@gisYstmHq[uUg]kBkvmHhUfUgomYm
PMD 9,27 14,57 11,31 10,23 11,59 11,61 12,66 >Ww@CJ>IG
Papier & karton 59,05 65,20 71,40 76,57 72,85 70,85 71,28 KLP�CJK@?
Plast iek afval 0,00 0,00 0,01 1,65 1,89 4,14 6,96 KxCJGIE
Piepschuim  0,00 0,00 0,04 0,09 0,12 0,07 0,09 PxCn>NP
Glas 23,97 23,62 26,87 26,38 29,23 25,38 27,44 wBK�CiEUA
Vensterglas 0,00 0,00 0,08 0,05 0,04 0,04 0,00 PxCn>@y
Groenafval 18,76 22,22 25,60 29,20 32,53 32,25 34,28 AWw@CJKIy
I nerte materialen 59,76 80,41 91,41 96,31 87,76 112,28 122,63 >L>IE�CFEU>
Houtafval 13,79 16,01 14,43 16,05 20,73 25,00 29,57 wBK�CJK@E
Metalen 0,00 5,63 5,65 5,76 5,78 6,60 6,49 AxCJyHz
Wit -en bruingoed 0,00 0,00 0,36 1,59 1,71 2,82 3,57 ?	CJyNy
Autobanden 0,00 0,00 0,36 0,20 0,30 0,43 0,50 PxC]EN?
Kleding 0,00 0,00 1,96 2,72 0,26 0,25 0,20 PxCFwUA
Kringloop 1,85 0,00 4,62 4,75 4,55 4,80 4,63 {
Andere 6,14 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 wWCnPQSRUT@TWVYX[Z]\UZJ^[^Y_| VY_ V[}@Zn~ VLbUV�~�X[�@^B��VB_�~ XU��mLe�dLgFkUe�dYdHfUgcf�m dYk[uUgomL� dBqrm@gFkYk�dBhUe[gFs[updUelhHgFkYd�sldHuS���lk�sYsYsHgihYsQY\UZJ^[^Y_� Rl~ T � \lRU�YVB_�~ �x��^HacbU^B_ ule�m@gFdYk�kYdUsHgieYq kU�Ye[gisrm uSkUe[giqUu�uYuY�[gcflh u�hYqHg�fSk�uleUfUgFhU��kU��m@giqUu
 
1 regio =  werkingsgebied IVAREM om vat tende de gem eenten Berlaar, Bonheiden,  Bornem, Duffel, 
Lier, Mechelen, Put te, Sint-Amands, Sint -Katelij ne-Waver, Willebroek. 
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$)9$/)5$&7,( 230(5.,1*
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Huisvuil 236,73 226,20 216,58 151,55 140,22 136,20 139,31 140,00 130,00 120,00 122,00 122,00 120,00  impact DIFTAR 
Grofvuil 57,13 58,78 20,15 14,77 15,63 17,46 18,30 19,00 18,00 17,00 16,00 16,00 15,00  impact DIFTAR 
Gemeentevuil 4,80 10,18 14,30 19,86 14,03 15,65 14,98 15,00 14,00 14,00 13,00 13,00 12,00
Sorteerresidu PMD 0,00 0,00 4,18 2,01 1,64 2,02 1,96 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02
WXVVHQWRWDDO�UHVWDIYDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
PMD 9,27 14,57 11,31 10,23 11,59 11,61 12,66 13,00 13,00 12,00 12,00 11,00 10,00 symboolfractie!

Papier & karton 59,05 65,20 71,40 76,57 72,85 70,85 71,28 72,00 72,00 71,00 71,00 70,00 70,00

Plastiek afval 0,00 0,00 0,01 1,65 1,89 4,14 6,96 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 impact DIFTAR

Piepschuim 0,00 0,00 0,04 0,09 0,12 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Glas 23,97 23,62 26,87 26,38 29,23 25,38 27,44 28,00 29,00 29,00 30,00 30,00 30,00

Vensterglas 0,00 0,00 0,08 0,05 0,04 0,04 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Groenafval 18,76 22,22 25,60 29,20 32,53 32,25 34,28 35,00 31,00 29,00 31,00 30,00 29,00

Inerte materialen 59,76 80,41 91,41 96,31 87,76 112,28 122,63 120,00 100,00 85,00 90,00 90,00 90,00 impact DIFTAR

Houtafval 13,79 16,01 14,43 16,05 20,73 25,00 29,57 30,00 25,00 20,00 22,00 22,00 22,00 impact DIFTAR

Metalen 0,00 5,63 5,65 5,76 5,78 6,60 6,49 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Wit-en bruingoed 0,00 0,00 0,36 1,59 1,71 2,82 3,57 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Autobanden 0,00 0,00 0,36 0,20 0,30 0,43 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kleding 0,00 0,00 1,96 2,72 0,26 0,25 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kringloop 1,85 0,00 4,62 4,75 4,55 4,80 4,63 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 symboolfractie! 

Andere 6,14 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
WXVVHQWRWDDO�6, ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
7RWDDO�KXLVKRXGHOLMN�DIYDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

*(.(1'(�&,-)(56 352*126(��6&(1$5,2�



 

           

%,-/$*(����*123�(9$/8$7,(�1 
2 �� �� ��� �� �� � �� �� ��  � � ���  � � � � ¡ � � � �

 ¢o£ ¡ ¤ � � ¥� � �¦ § ¤�¨  � � § ¥

� ©ª «¬ ª « «®¯ ° ±² ² ³ ª ° ª « ª ¯ ´® µ ©ª ³ ª ¯ ¶ ª® ¯ ¬ ² ¯ ® ª ¥®· ®¯ ° � ² ¯ ¶ µ ² ¯ ¸² ¹ª ¯ ¥ ©ª ¹ ©· ¬ º ±¦ � »¼ ¼½ ¾ »¼ ¼¿ À

Natuurontwikkeling in funct ie 
van herstel relat ie r ivier-
landschap 

Aankoop van terreinen 
wanneer de mogelij kheid zich 
voordoet  
 
 
 
 
 

Overleg met  O.C.M.W. en 
Afdeling Bos & Groen 
aangaande het  meer  
natuurgericht  beheer van de 
populierenbossen 
 
 
 
Verhoogde polit iecontrole om 
sluikstort en t egen te gaan 
 
 
 
 
Adm inist rat ieve cont role op de 
beoefening van de jacht  in het  
gebied 

Stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stad en 
bet rokkenen 
 
 
 
 
 
 
Polit ie 
 
 
 
 
 
Bos & Groen 

1996-? 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997-2000 
 
 
 
 
 
 
 
1997-? 
 
 
 
 
 
1997 

Verschillende eigendommen werden 
aangekocht  in het  gebied 
Thiebroekvaart -  Den Battelaer. 
 
 
 
 
 
 
Bij  het  herbeplant ingsplan van het  
OCMW bos werd rekening gehouden 
met  natuurgerichte 
inr icht ingsaspecten. 
 
 
 
 
Betrapping op heterdaad is zeer 
moeilij k (geen vervolging) . 
Sporadische polit iecont role langs de 
dij ken.  
 
 
Alle j achtrechten op de 
stadseigendommen werden stopgezet  
met  uit zondering van de verdelging 
van wilde konijnen met  fret ten in 
Thiebroekbos/ Den Battelaer . 

I nteresse voor bij komende 
aankopen in het  gebied 
Thiebroekvaart -  Den Battelaer blij ft  
bestaan 
 
Uitwerken van een integrale 
beheersvisie voor  het  gebied via 
natuur inr icht ingsplan VEN 
 
Verder  werken aan het  
vernatuurlij ken van de 
populierenaanplanten 
 
Voorzien in overleg met  OCMW 
inzake beheer en eventuele 
doorverkoop van terreinen. 
 
Verder  uitvoeren van controles. Link 
met  de sluikstortcel. 
 
Gebieden m inder  t oegankelij k 
maken voor voertuigen. 
 
Geen jachtrechten toestaan op 
stadseigendommen, behalve voor 
verdelgingen op een 
m ilieuvriendelijke manier. 

 Opkuisact ie van het  nog t alrijk 
aanwezige zwerfvuil in het  
gebied (A1)  
 
 
 
Natuureducat ieve wandelroute 
inrichten in samenwerking 
met  de Wielewaal (permanent  
of beperkt  t oegankelij k)  (A2)  

Stad en 
jeugdbewegingen 
 
 
 
 
Stad/ Wielewaal 

1996 
 
 
 
 
 
1997 

Er  werden diverse ( lokale)  
opkuisact ies georganiseerd met  
j eugdverenigingen 
 
 
 
 
Er  is een wandelweg voorzien in het  
gebied (vooral regio Den Bat telaer)  

Afhankelij k van de noodzaak 
opkuisact ies verder zet t en. 
 
Creëren van werkpakket ten die 
hieraan tegemoet  komen 
 
Beter uit bouwen van de wandelweg 
( link met  beheersplan Thiebroekbos)  
 
Natuureducat ief aspect  versterken 
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 Waterhuishouding van het  
gebied nader onderzoeken om 
regen – en grondwater langer 
t e kunnen ophouden (A3)  

 
 
I nzake natuurtechnisch 
beheer wordt  het  beheersplan 
van de Wielewaal opgevolgd 
en indien m ogelij k uit gebreid 
(A4)
 

Stad 
 
 
 
 
 
 
Wielewaal 

1997-2000 
 
 
 
 
 
 
1997-? 

Natuurpunt  heeft  reeds heel wat  
inspanningen geleverd. Problemen 
blij ven bestaan. 
 
 
 
 
Meer gronden werden overgedragen 
aan Natuurpunt . Een globaal 
beheersplan werd opgesteld en 
goedgekeurd. 

Verder  onderzoek nodig (herstel 
histor ische sluisjes, herbevloeiing 
met  Zennewater indien 
waterkwalit eit  verbetert ) .  
Link met  de opmaak van het  
bosbeheersplan 
 
Opmaak van een natuurr ichtplan 
(VEN gebied) . 
 
Eventuele verdere aankopen en 
overdrachten.  

»£ ¡ ¤ � � ¤ ´� � � � Á �� Â � § ±

Herstel van het  
vloeibeemdenlandschap (A5)  

 Overleg en adm inist rat ieve 
maat regelen om weilanden 
terug in vloeibeem den om te 
zet t en 
 
 
 
 
Gewestplanwijziging van 
bosgebied en gebied voor  
gem eenschapsvoorzieningen 
en openbare 
nutsvoorzieningen naar 
natuurgebied of 
reservaatgebied (A6)  

Stad en 
bet rokkenen 
 
 
 
 
 
 
Stad 

1996-? 
 
 
 
 
 
 
 
1997-2000 

Geen speciale act ies ondernomen.  
Aandachtspunten:  kwaliteit  
Dij lewater , landbouwgebruik, 
eigendomsproblemat iek 
 
Zone is wel vermeld als POG bij  
actualisat ie Sigmaplan. 
 
Gewestplanwij ziging werd 
goedgekeurd op 2/ 2/ 1999.  

Als aandachtspunt  mee opnemen in 
de actualisat ie van het  Sigmaplan. 
 
 
 
 
 
 
Afgerond 

  Berichtgeving en contact  naar 
en met  bet rokkenen 

 

Stad en 
bet rokkenen 

1997-? Geen bijzondere gebiedsspecifieke 
berichtgeving vanuit  de stad.  

Niet  meer relevant  

 Proefproject  op weilanden 
binnen Oude-Dij le arm  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stad en 
bet rokkenen 

1997-? Natuurpunt  nog geen exclusief  
beheerder  van de t erreinen. Geen 
bij zondere act ies ondernomen. 

Als aandachtspunt  mee opnemen in 
de actualisat ie van het  Sigmaplan. 
 

Ã£ ¡ ¤ � � § ¤¦ ¦ § ¤ �¨
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Behoud en ontwikkeling van 
natuurwaarden buiten de 
natuurgebieden. I n dit  
concrete geval zij n deze 
natuurwaarden hooilandjes, 
ruigten en kleine bosjes op 
vocht ige bodem. 

Zonevreemde, illegale 
act iviteiten uit  het  gebied 
verwijderen (cfr . 
voetbalveld) ( A7)

Overleg met  beheerders en 
grote openbare eigenaars 
inzake het  verdere 
t oekomst ige beheer van het  
gebied 

Stad 
 
 
 
 
Stad en 
bet rokkenen 

1997 
 
 
 
 
1997 

In het  najaar  1999 werd het  bevel 
gegeven om zonevreemde 
sport infrast ructuur te verwijderen wat  
vr ij  snel gebeurde. 
 
Gebied is eigendom van AMINAL 
Natuur. Weinig info is beschikbaar 
over het  beheer. Lokale gemeenschap 
wordt  weinig bet rokken. 
Op vraag van de natuurwachter 
helpen de stadsdiensten sporadisch 
met  het  opkuisen en afvoeren van 
zwerfvuil.  
Toegankelij kheid werd m eer aan 
banden gelegd. 
 

Afgerond 
 
 
 
 
VEN-gebied:  opm aak 
natuurrichtplan i.s.m . de diverse 
bet rokkenen. 
 
Stadsbestuur en lokale 
gemeenschap meer  bet rekken bij  
beheer. 

 I ntegrat ie tuin in om ringende 
landschap (A8)  
 

Stad en eigenaar 1997-2000 Betreft  volledig pr ivate tuin. Geen 
act ie ondernomen 

Opgenomen in VEN gebied:  
oppor tuniteit  via het  natuurr ichtplan. 

 Onderzoek van de 
waterhuishouding (A14)  
 

Stad 1997-1998 Waterhuishouding gebied wordt  
opgevolgd door AMI NAL Natuur en 
Natuurpunt . 
Op vraag van AMI NAL en Natuurpunt  
wordt  de Robbroekloop niet  langer 
geruimd. Enkele kleine stuwen 
werden geplaatst  om het  water op t e 
houden. 

Geen concrete act ies vanuit  de stad. 
 
Opmaak natuurrichtplan 

Ä£ �� � � �� � �� �� � �� �� ��  � � ���  � � � � � � Á �� � ¥ § ¤ ¤ ± ¤� Å� � § ¥ � ± � �� � �� �
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Behoud en herstel van 
kleinschalig landschap 
Verdroging tegengaan om 
t ypische natuurwaarden te 
beschermen 

Verwerven van gronden in 
funct ie van natuurbehoud 
door m iddel van aankoop, ruil 
en/ of vr ijwillige 
beheersovereenkomsten 
inzake water/ weidevogels 
en/ of botanisch beheer  aan de 
Barebeek bij  de m onding in de 
Dij le (A9)  

Verkeersremmende 
maat regelen in de 
Muizenhoekst raat  ( A10)
 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen uitbreiding 
beschermd landschap 
Mispeldonk, Mechels Broek 
 

Stad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Stad 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 

Stad heeft  zelf geen gronden 
aangekocht  maar wel t oelagen 
gegeven aan Natuurpunt  voor  
aankoop. Er is een afspraak gemaakt  
dat  de stad zelf geen aankopen 
verricht . 
 
 
 
 
Er  werden borden geplaatst  voor de 
paddent rek (voor-  en najaar) . 
Diverse pogingen werden 
ondernom en om de Muizenhoekst raat  
“af te sluiten” ( verkeerscomm issie) .  
Afsluiten is moeilijk wegens 
bewoning. 
Plaatsing verkeersbord “uitgezonderd 
aangelanden en plaat selij k verkeer”. 
 
Vragen werden gesteld aan 
Monumenten en Landschappen. 
Laatste klassering dateert  van 1995.  
Enkele ‘groene’ gewestplanwijzigingen 
en gedeelt elij ke opname in VEN-
gebied 
Beide beschermde landschappen 
vormen een aaneensluit end geheel 

Verder  ver lenen van toelagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagaan of een amfibieëntunnel 
haalbaar  is. 
Koppeling aan de mogelij k 
infrast ructuurwerken van Aquafin 
inzake het  oplossen van de 
r ioler ingsproblemat iek van de 
Muizenhoekst raat  
 
 
 
Nagaan of klasseringen nog zin 
hebben gelet  op VEN afbakening 

 Promot ie subsidiereglement  
aanleg en onderhoud kleine 
landschapselementen m et  
aandacht  voor  mei- , slee-  en 
wegedoornhagen ( A11)  
 

Stad 1999 Toelagereglement  wordt  geregeld 
bekendgemaakt  via lokale pers. 
I n het  gebied zijn er een aantal 
aanvragen voor 
aanplanten/ onderhoud door 
Natuurpunt  en part iculieren. 

Verder  bekendmaken van het  
toelagereglement  

 Plaatsen van een sluis op de 
Dij le ter hoogte van het  
Mechels Broek (A12)

 
 
 
 
 
Plaatsen stuw op de Plat te 
Beek na voorafgaand 

Bevoegde 
diensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevoegde 
diensten 

1997-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997-2000 

In eerste instant ie diverse 
besprekingen gevoerd met  alle 
belanghebbenden. Complexe 
problem at iek. Weinig resultaat . 
I n 2003 opgevolgd vanuit  het  
samenwerkingsverband Beneden-Dij le 
opgevolgd en terug geact iveerd 
(overleg,…) . Tot  op heden geen 
oplossing. 
 
Provinciale water loop. een specifieke 
act ies ondernom en vanuit  de stad. 

Verder  zet t en van het  over leg m et  
de bet rokkenen. 
 
Uitwerken beheersvoorstel met  de 
eigenaar  sluis Muizenbrug 
 
Beheerssamenwerking met  de 
aangelanden. 
 
 
Verder  onderzoeken.  
Moet  kaderen in de gebiedsvisie van 
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onderzoek (A15)  het  bevloeiïngsproject  Mechels 
Broek ½ £ � � Æ � ± � � � � � ¥� � �

 
Act ie Omschrij ving Stand van Zaken Toekom st  ( MBP2005-2009)  

 
Natuurvriendelij k beheer Tivoli 
 
 
 

 
Meer  natuurgericht  beheer 

Beknopt  beheersplan werd opgesteld 
voor het  bosgedeelte. Werd niet  
uit gevoerd wegens personeelsgebrek. 
Natuurgerichte act iviteiten:  
amfibieënpoel, insectenborders,… 

Opmaak van een globaal 
beheersplan op basis van pr incipes 
van ‘harmonisch park-  en 
groenbeheer ’.  

 
Herwaardering Binnen-Dij le 
 
 
 

 
Waterkwalit eit , oevermuren,… 

Uitbouw van de jachthaven 
Aanleg van het  Dij lepad 
Boot tochten op de Binnen-Dij le 
Waterkwaliteit  verbeter t  i.f.v. de 
voedende r ivieren (Dij le, Zenne)  
Stelselmat ig afkoppelen van 
r ioler ingslozingspunten op de Dij le bij  
nieuwbouw of grondige verbouwingen 

Init iat ieven van de dienst  
Zeeschelde voor verbeter ing van de 
kadem uren. 
 
Verder  opvolgen van de 
waterkwalit eit  
 
Aandacht  voor de plantengroei op de 
kadem uren en in het  water. 
 
 

 
Behoud en ontwikkeling stedelijke ecologische infrast ructuur 
 
 
 

 
Bufferst roken, 
verbindingsgebieden,… 

Diverse act ies ondernomen in het  
ruimtelijk st ructuurplan 
Opmaak landschapsplan Vrouwvliet  
Stadsrandbos Kauwendael 
Afbakening VEN gebieden 
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Beeldkwaliteitsplan binnenstad 
 
Aandacht  voor begeleidend groen 
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Natuureducat ieve act ie 
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Dit  docum ent  kom t  tegem oet  aan de decretale  bepaling dat  de gem eenteraad het  
definit ieve m ilieubeleidsplan vaststelt  bij  een m et  reden om kleed besluit  waarbij  in het  
algem een wordt  verm eld in welke m ate rekening werd gehouden m et  de ingediende 
adviezen en opm erkingen. 
 
Het  docum ent  geeft  bijgevolg weer welke adviezen en opm erkingen t ij dens het  openbaar 
onderzoek bij  het  stadsbestuur zij n ingediend en een uitspraak over het  al of niet  
weerhouden van de opm erkingen. Het  bevat  eveneens een overzicht  van de geboden 
advies-  en inspraakm ogelij kheden en de voornaam ste wij zigingen die zijn aangebracht  in 
het  ontwerpplan om  tot  een definit ief plan te kom en. 
 
���.HQQLVJHYLQJ�RQWZHUSSODQ�
�
Het  College van Burgem eester en schepenen heeft  het  ontwerp van m ilieubeleidsplan 
2005-2009 vastgesteld in vergadering van 24 augustus 2004. 
 
Het  openbaar onderzoek over dit  ontwerpplan werd georganiseerd in de per iode van 1 
septem ber 2004 tot  en m et  30 oktober 2004. 
 
Op 15 septem ber 2004 werd in de k leine stadsfeestzaal te Mechelen een inform at ie-  en 
inspraakvergadering georganiseerd voor de bevolk ing.  
 
De ter inzage legging en de term ijn van het  openbaar onderzoek werden ter kennis 
gebracht  van de bevolk ing d.m .v. een publicat ie in:  

- De st reekkrant ;  
- Het  Nieuwsblad – edit ie Mechelen;  
- Gazet  van Antwerpen – edit ie Mechelen;  
- Passe-Partout ;  
- Website Milieuraad. 

 
Het  bericht  van bekendm aking van het  openbaar onderzoek werd uitgehangen op 
volgende locat ies:  

- Stadhuis;  
- Bibliotheek;  
- Cultureel Cent rum ;  
- De stedelij ke wij khuizen;  
- De dorpshuizen in de fusiegem eenten. 

 
De kracht lij nen van het  ontwerpplan werden eveneens m ondeling toegelicht  op volgende 
over legm om enten:  

- Gem eenteraadscom m issie Stadsplanning (23/ 9/ 2004)  
- Am btelij k overleg Duurzaam heid (21/ 10/ 2004)  
- MI NAraad (28/ 9/ 2004)  
- GECORO (12/ 10/ 2004)  
- Adviesraad Land- en Tuinbouw (20/ 10/ 2004)  

 
Een art ikel over het  ontwerp van m ilieubeleidsplan werd gepubliceerd in het  gem eentelij k  
personeelsblad (oktober 2004) . 
 
Tijdens het  openbaar onderzoek werd het  ontwerpplan voor advies overgem aakt  aan 
volgende instant ies:  

- Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap (AMI NAL)  – Afdeling 
Water;  

- Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap (AMI NAL)  – Directoraat  
Generaal;  
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- Adm inist rat ie Ruim telij ke Ordening, Huisvest ing en Monum enten en Landschappen 
van de Vlaam se Gem eenschap;  

- Adm inist rat ie Gezondheidszorg van de Vlaam se Gem eenschap;  
- Adm inist rat ie Econom ie van de Vlaam se Gem eenschap;  
- Vlaam se Milieum aatschappij  (VMM) ;  
- Vlaam se Landm aatschappij  (VLM) ;  
- Openbare Afvalstoffenm aatschappij  voor het  Vlaam se Gewest  (OVAM);  
- Bestendige Deputat ie van de provincie Antwerpen;  
- Alle leden van de gem eenteraad;  
- Alle leden van het  m anagem ent team  van de stad Mechelen;  
- Adviesraad Land – en Tuinbouw;  
- I VAREM;  
- Provinciaal I nst ituut  voor Hygiëne (provincie Antwerpen) ;  
- Stedelij ke MI NAraad;  
- Gem eentelij ke raad voor ontwikkelingssam enwerking Mechelen (GROM). 

  
Het  ontwerpplan lag t ij dens het  openbaar onderzoek ter inzage bij  de m ilieudienst . 
 
���2YHU]LFKW�YDQ�GH�RQWYDQJHQ�DGYLH]HQ�RSPHUNLQJHQ��
 
Volgende instant ies dienden schr iftelij ke opm erkingen in:  

- Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap (AMI NAL)  – Directoraat  
Generaal;  

- Bestendige Deputat ie van de provincie Antwerpen;  
- Vlaam se Milieum aatschappij  (VMM) ;  
- Vlaam se Landm aatschappij  (VLM) ;  
- Openbare Afvalstoffenm aatschappij  voor het  Vlaam se Gewest  (OVAM);  
- I VAREM (geen opm erkingen) ;  
- Adviesraad Land- en Tuinbouw (ALT) ;  
- Stedelij ke MI NAraad;  
- De stedelij ke dienst  Organisat ieadvies;  
- GECORO;  
- Buurt raad De Spreeuw;  
- Dhr. E. d’Hiet ;  
- Mevr. M. Baert ;  
- Dhr. J.P. Vanden Weghe;  
- Dhr. E. Den Ham er. 

 
Daarenboven werden nog een aantal opm erkingen geform uleerd vanuit  verschillende 
stadsdiensten t ij dens tussent ij dse over legm om enten (o.a.  am btelij k  overleg 
duurzaam heid) .  Deze worden aangeduid als am btshalve aanpassingen.  
 
I n funct ie van een eenvorm ige inhoudelij ke verwerking van de schr ift elij ke opm erkingen 
werden volgende pr incipes gehanteerd:  

- het  overwegingsdocum ent  geeft  in eerste instant ie een opsom m ing van de 
indiv iduele opm erkingen. De opm erkingen die verschillende m alen voorkom en 
worden besproken in het  algem ene deel. 

- er wordt  get racht  de opm erkingen beknopt  en object ief weer te geven. 
- kleine detailopm erkingen, m eestal van redact ionele aard, en rechtzet t ingen van 

kleine inhoudelij ke fouten of onvolledigheden worden niet  in het  
overwegingsdocum ent  opgenom en en dus niet  gem ot iveerd. 

- op inform at ievragen en persoonlij ke vaststellingen wordt  in dit  
overwegingsdocum ent  niet  ingegaan. 

- concrete t ips of suggest ies die niet  rechtst reeks verband houden m et  dit  plan 
worden niet  in dit  overwegingsdocum ent  besproken. Ze worden overgem aakt  aan 
de bet rokken diensten. 
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- de voorgestelde aanpassingen verm elden enkel de essent ie van de verander ing, 
zonder dat  de volledige aanpassingen ( tekstblokken, act ies)  worden weergegeven. 

- opm erkingen die geen rechtst reeks verband houden m et  het  ontwerpplan en 
specifieke k lachten of opm erkingen over concrete plaatselij ke situat ies worden 
niet  in het  overwegingsdocum ent  opgenom en en gem ot iveerd. 

 
I n een eerste onderdeel wordt  ingegaan op een aantal algem ene (gem eenschappelij ke)  
opm erkingen. Vervolgens wordt  ingegaan op de resterende individuele opm erkingen.  
 
 
Paginanum m ers of act ies bij  het  form uleren van de opm erkingen verwij zen naar het  
ontwerp van m ilieubeleidsplan. De paginanum m ers of act ies bij  het  form uleren van een 
standpunt  of aanpassing verwij zen naar het  definit ief m ilieubeleidsplan. I ngevolge het  
toevoegen of verwijderen van act ies verschillen beide docum enten 
�
�
���$OJHPHQH�RSPHUNLQJHQ�
 
Algem een wordt  waardering geuit  voor het  voor liggende ontwerpplan. De vooropgestelde 
visies en doelstellingen worden ondersteund. Het  plan voldoet  aan de bepalingen van de 
hogere overheid. 
 
Er werden geen tegenst r ij digheden vastgesteld m et  het  gewestelij ke en provinciaal 
m ilieubeleidsplan. 
 
Opmerking 1:  verschillende organisat ies/ diensten/ burgers hebben vragen of wensen m eer duiding 
over de f inanciële en personele haalbaarheid van het  m ilieubeleidplan.  

Standpunt :  gelet  op de keuze van de stad voor de opmaak van een gedetailleerd plan is het  
m aken van een kostprij s per act ie prakt isch niet  realiseerbaar. De stad engageert  zich om 
jaarlij ks via de begrot ing en de opmaak van het  m ilieujaarprogram ma de nodige budget ten te 
voorzien voor de uit voering van het  plan. Bij stur ing van de financiële m iddelen is jaarlij ks 
m ogelij k  in funct ie van de noodwendigheden. Wat  de personeelsbehoefte bet reft  voor de 
uitvoering van het  plan gaat  de stad er van uit  dat  het  bestaande personeelsbestand voldoende 
is om  het  m ilieubeleidsplan uit  te voeren. De diensten van de afdeling Milieu en 
Natuurontwikkeling zijn de belangrijkste katalysatoren en init iatoren. Op term ijn zullen naast  
de m ilieudienst  en de dienst  duurzam e ontwikkeling ook de diensten m ilieueducat ie en natuur-  
en groenontwikkeling een grotere rol spelen bij  de uitvoering van het  beleidsplan. Voor tal van 
act ies ligt  het  init iat iefrecht  bij  andere departementen, afdelingen en diensten. Bij  som mige 
act ies zijn ook externen bet rokken par t ij .  
Een vlot te ( interne en externe)  samenwerking is een basisvoorwaarde om het  m ilieubeleidsplan 
2005-2009 goed te kunnen uitvoeren.  Bij  de opmaak van het  nieuwe personeelsbehoefteplan 
van de afdeling Milieu en Natuurontwikkeling (m omenteel in ontwerp)  werd rekening gehouden 
m et  het  voorliggende m ilieubeleidsplan. Daarenboven is het  aantal nieuwe act ies beperkt  in 
verhouding tot  het  verder zet ten of in stand houden van reeds lopende act ies.  
Aanpassing:  hoofdstuk 10 ( financiële en personele implicat ie)  wordt  met deze informat ie 
verduidelij k t  (p. 207, p.210) .  

 
Opmerking 2:  het  onderscheid ‘bindend en indicat ief’ wordt  door verschillende instant ies op een 
andere manier geïnterpreteerd.   

Standpunt :  het  belang van een act ie is vaak onafhankelij k  van het  bindend karakter. Een act ie 
is ‘bindend’ indien de uit voering ervan is opgelegd in het  kader van een verplicht ing tegenover 
hogere overheden (beleidsplannen, uitvoeringsplannen) , verplicht ingen vanuit  de 
sam enwerkingsovereenkom st  2002-2004 “m ilieu als opstap naar duurzame ontwikkeling” m et  
het  Vlaam s Gewest  of wanneer de uitwerking van de act ie ext ra aandacht  verdient  in de 
komende planperiode (o.a. voor het  nast reven van de vooropgestelde doelstellingen) . Alle 
andere act ies worden als ‘indicat ief’ omschreven. Wanneer een act ie als indicat ief wordt  
aangeduid betekent  dit  niet  dat  de uitvoering ervan geheel vr ijblij vend is.  
Aanpassing:  de tekst  op pagina 9 ( inleiding)  wordt  verduidelij kt .  
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5.1. Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap (AMI NAL)  – Directoraat  
Generaal.  
 
Opmerking 3:  de stand van zaken van de opm aak van de m ilieubarometer dient  t e worden 
verduidelij k t  (verplicht ing sam enwerkingsovereenkomst  2002-2004 -  m ilieu als opstap naar 
duurzam e ontwikkeling)  

Standpunt :  voor een gedetailleerde stand van zaken omtrent  de opmaak van de 
m ilieubarom eter wordt  verwezen naar het  m ilieujaarprogramma. Binnen dit  m ilieubeleidsplan 
wordt  enkel het  kader geschetst  waarbinnen de opmaak is gestart  en verder dient  te worden 
uitgevoerd. De weergegeven stand van zaken in het  MBP is echter vr ij  summ ier en kan worden 
aangevuld. 
Aanpassing:  de tekst  m .b.t . de m ilieubarometer wordt  aangevuld m et  een beknopte stand van 
zaken (p.19)   

 
Opmerking 4:  verduidelij k ing van het  act ieplan interne m ilieuzorg is wenselij k.  

Standpunt :  het  doel en de opzet  van het  act ieplan zijn inderdaad vr ij  sum m ier weergegeven.  
De bestaande omschrij v ing wordt  verduidelij kt .  Voor een gedetailleerde  beschrij v ing wordt  
verwezen naar het  m ilieujaarprogramma.  
Aanpassing:  de tekst  m .b.t . het  act ieplan I MZ wordt  aangevuld met een beknopte om schrij v ing 
(p.21)  

 
Opmerking 5:  aan het  gebruik van FSC-gelabeld hout  wordt  best  ook het  verm ijden van chemische 
houtverduurzam ing gekoppeld. 

Standpunt :  het  verm ij den van chem ische houtverduurzaming is opgenom en in het  hoofdstuk 
‘verven en vernissen’.   
Aanpassing:  I n het  hoofdstuk ‘duurzaam  geëxploit eerd hout ’ wordt  een verwij zing opgenom en 
naar het  thema ‘verven en vernissen’ (p.53) .  

 
Opmerking 6:  toevoegen van een bij lage met de m et ingen van de kwaliteit  van opperv laktewater 
(VMM) op het  grondgebied van Mechelen. 

Standpunt :  Uit  de beschrijv ing van de bestaande toestand blij k t  dat  de informat ie omtrent  de 
kwaliteit  van de oppervlaktewateren op het  grondgebied van de stad sterk versnipperd is over 
verschillende instant ies (VMM, stad,…) . De meet resultaten worden mom enteel niet  
systemat isch bijgehouden en beoordeeld. Act ie W_17 werd opgesteld om dit  in kaart  te 
brengen en te beoordelen.    
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 7:  bet rokkenheid van het  Vlaamse Gewest  bij  Act ie W_39 (stedelij ke 
r ioler ingsdatabank)  ontbreekt .  

Standpunt :  Gezien de stad bij  de uit bouw van de databanken ervoor opteert  om  nauw sam en 
te werken met de hogere overheid is het  Vlaam se Gewest  een belangrij ke bet rokkene bij  deze 
act ie.  Wanneer er vanuit  het  Vlaamse Gewest  in it iat ieven worden genomen zal de stad hier  op 
aansluiten.  
Aanpassing:  het  Vlaam se Gewest  wordt  als bet rokkene toegevoegd aan act ie W_39 (p.102) . 

 
Opmerking 8:  uit  de omschrij v ing van act ie W_13 (opmaak waterwegwijzer voor lokale besturen)  
is niet  duidelij k  wat  de opzet  is van de act ie en wie dan ook de juiste bet rokkenen zijn vanuit  het  
Vlaam se Gewest . 

Standpunt :  opzet  van de act ie is te komen tot  een waterwegwij zer voor lokale besturen zoals 
het  Vlaam se Gewest  (Vlaam se Milieum aatschappij )  er een heeft  uit gewerkt  voor architecten 
(waterwegwij zer voor archit ecten) .  
Aanpassing:  de t itel van de act ie wordt  verduidelij kt  en AMI NAL water wordt  toegevoegd als 
bet rokkene (p.90)    

 
Opmerking 9:  bij  act ie W_49 ( in kaart  brengen van de grondwaterkwaliteit )  dienen verschillende 
diensten van het  Vlaams Gewest  ext ra te worden verm eld.  

Standpunt :  De verschillende diensten van het  Vlaams Gewest  die worden aangehaald zijn 
inderdaad belangrijk bij  deze act ie. 
Aanpassing:  de lij st  met  bet rokkenen voor act ie W_49 wordt  aangevuld zoals voorgesteld 
(p.108)  
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Opmerking 10:  bij  Act ie W_52 (grondwaterconsumpt ie)  dient  ook de Administ rat ie 
gezondheidszorg bet rokken te worden 

Standpunt :  De administ rat ie gezondheidszorg is inderdaad belangrij k bij  deze act ie 
Aanpassing:  de lij st  met  bet rokkenen voor act ie W_52 wordt  aangevuld zoals voorgesteld 
(p.108)  

 
Opmerking 11:  inzake het  thema waterzuivering kan er m eer aandacht  worden geschonken aan 
‘overstorten in kwetsbare gebieden’.  

Standpunt :  het  in kaart  brengen en saneren van de lozingspunten en overstorten van 
ongezuiverd afvalwater is een aandachtspunt  voor de stad (act ie W_32) . Ext ra nadruk kan 
worden gelegd op kwetsbare gebieden. 
Aanpassing:  de om schrij v ing van act ie W_32 (p.101)  en de tekst  van het  beleidskader (p.98)  
worden aangevuld.  

 
Opmerking 12:  de bemiddelende rol inzake bescherm ing en beheer van soorten is niet  in 
overeenstem ming met de voorgestelde act ie. 

Standpunt :  het  gebruik van de term ‘bemiddelend’ houdt  verband met  het  voeren van 
sensibiliserende act ies,  het  st im uleren van (aanvullende)  onderzoeken, het  ondersteunen van 
lokale soortgerichte act ies, toezicht  en handhaving. Hiertoe zijn verschillende act ies voorzien. 
De term ‘bem iddeld’ is in deze opt iek niet  correct .  
Aanpassing:  De term ‘bemiddelend’ wordt  verwijderd en de tekst  wordt  verduidelij kt  (p.126) .  
  

Opmerking 13:  de afbakening van het  randstedelij k  gebied Mechelen dient  als knelpunt  te worden 
geform uleerd inzake natuur en landschap. 

Standpunt :  Binnen het  afbakeningsproces van het  randstedelij k gebied Mechelen wordt  
rekening gehouden m et de bindende bepalingen van het  ruim telij ke st ructuurplan van de stad 
inzake het  vr ijwaren en versterken van de groene verbindingen met  het  buitengebied. De stad 
ervaart  het  planningsproces niet  onm iddellij k  als een knelpunt . Een (definit ieve)  afbakening ter 
zake zorgt  voor duidelij kheid op lange term ij n inzake de bestemm ing van de buitengebieden. 
Aanpassing:  een link m et  de afbakening van het  randstedelij k  gebied Mechelen wordt  
opgenomen in de tekst  (p.128)   

 
Opmerking 14:  de link tussen de knelpunten/ opportuniteiten en de act ies in de cluster natuurlij ke 
ent it eiten (onderdeel natuur en landschap) is onvoldoende uit gewerkt .  

Standpunt :  Alle geform uleerde knelpunten en opportuniteiten vertalen zich in één of meerdere 
act ies van het  m ilieubeleidsplan.  
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 15:  De act ies van de cluster natuurlij ke ent iteiten (natuur, landschap, bos en groen) 
zij n onvoldoende gelinkt  aan de doelstellingen en de garant ie tot  uitvoering ontbreekt .  

Standpunt :  De act ies (60 tal)  zij n gegroepeerd in 12 doelstellingen. Deze doelstellingen 
best r ij ken het  volledige domein inzake natuur, landschap, bos en groen waarbinnen de stad 
een rol kan vervullen.  Er is een duidelij ke link tussen de act ie en de bijhorende doelstelling. 
Garant ies naar uitvoering kan het  m ilieubeleidsplan niet  bieden (= plan) . De uitvoer ing staat  
beschreven in de jaarlij kse rapportering via het  m ilieujaarprogramma. Door het  form uleren van 
deze act ies in het  m ilieubeleidsplan engageert  de stad zich om  jaarlij ks via de begrot ing en de 
opmaak van het  m ilieujaarprogram ma de nodige budget ten te voorzien. Bij stur ing van de 
financiële m iddelen is jaarlij ks m ogelij k in funct ie van de noodwendigheden. Bijhorende t im ing 
geeft  aan tegen welke periode de act ie m oet  uitgevoerd zijn. Dit  mag niet  geïnterpreteerd 
worden alsof er in de periode ervoor geen aandacht  wordt  geschonken aan deze act ies.  De 
planning en rapportering in het  m ilieujaarprogram ma geven aan in welke mate er ook rekening 
wordt  gehouden met de voorbereiding van act ies op langere term ijn (zie o.a. MJP2004).   
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 16:  afstem ming tussen de v isies/ act ies van het  natuurproject  Beneden-Dij levallei en de 
(komende)  act ies van de deelbekkenbeheerplannen is noodzakelij k . 

Standpunt :  Alle init iat ieven (studies of v isies)  die worden uitgewerkt  binnen het  projectgebied 
van de Beneden-Dij le worden van nabij  opgevolgd. Er wordt  over gewaakt  dat  deze v isies in 
overeenstem ming zij n m et deze van de bet rokken partners in het  project . De afstem m ing 
wordt  a-prior i voorzien.  
Aanpassing:  de tekst  wordt  verduidelij kt  (p.118)   
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Opmerking 17:  meer aandacht  voor sensibilisat ie van de bevolking inzake asbest  
Standpunt :  Asbest  wordt  in het  plan aangehaald als een aandachtspunt . Sensibilisat ie van de 
bevolking gebeurt  momenteel v ia de verspreiding van de brochure van het  Vlaam se Gewest  
(asbest  in en om het  huis)  en de zorgvuldige inzam eling via de containerparken. Een ext ra 
act ie kan hieromtrent  worden voorzien. 
Aanpassing:  ext ra act ie inzake sensibiliser ing van de bevolking rond asbest  wordt  voorzien 
(H_43, p.164) . De beschrijv ing van de bestaande toestand wordt  aangevuld (p.162) .      

 
5.2. Bestendige Deputat ie provincie Antwerpen 
 
Opmerking 18:  de grote detailler ingsgraad van het  plan zorgt  voor  een grote adm inist rat ieve 
belast ing. 

Standpunt :  de stad heeft  bij  de opmaak van het  plan geopteerd zo volledig mogelij k  te zij n. 
Een grote detailler ingsgraad heeft  naar uitvoering van het  plan geen effect  op een grotere 
adm inist rat ieve belast ing. I ntegendeel, er kan gerichter worden gewerkt  rond specifieke act ies. 
Aanpassing:  geen aanpassing  

 
Opmerking 19:  meer clusteren van act ies (vooral deze die kunnen beschouwd worden als 
tussenstappen van één globalere act ie) . 

Standpunt :  de stad heeft  bij  de opmaak van het  plan gekozen voor voldoende detailler ing van 
de act ies waardoor de uit voer ing en t im ing beter kunnen worden opgevolgd en uitgevoerd. Het  
clusteren van act ies zorgt  voor een te algemene om schr ij v ing waardoor de uitvoering ervan 
onduidelij k wordt  en er achteraf toch opsplit sing nodig is.   
Aanpassing:  geen aanpassing 

 
Opmerking 20:  een bronvermelding of literatuurlij st  toevoegen 

Standpunt :  Een bronvermelding voor de belangrij kste gegevens is in het  plan opgenomen v ia 
de tekst  of v ia de voetnoten. Een literatuurlij st  biedt  geen m eerwaarde. 
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 21:  de opmaak van een voortgangsrapport  van het  MJP, dat  op zich reeds een 
voortgangsrapport  is van het  MBP, zorgt  voor  een extra adm inist rat ieve belast ing en is niet  nut t ig.  

Standpunt :  met  het  oog op een goede uitvoering van de jaarlij kse act ies in het  
m ilieujaarprogramma maakt  de stad, als intern werkdocument , een beknopte tussent ij dse 
stand van zaken op. Dit  laat  de stad toe desgevallend bij  te sturen in de uit voering van 
som mige act ies van het  MJP. Dit  is belangr ij k gelet  op het  feit  dat  het  m ilieujaarprogramma 
door de hogere overheid wordt  geëvalueerd in het  kader van de engagementen opgenomen in 
de samenwerkingsovereenkom st  2002-2004 ‘m ilieu als opstap naar duurzam e ontwikkeling’.  
Deze werkwij ze heeft  reeds zij n nut  bewezen. Gelet  op het  feit  dat  dit  eerder een interne 
werkwij ze is en het  voortgangsrapport  geen off iciële status heeft  worden act ies I _16 en I _17 
geschrapt  en wordt  de werkwijze aangevuld in de tekst .  
Aanpassing:  Act ie I _16 en I _17 worden geschrapt . De tekst  wordt  verduidelij kt  (p.19) . 

 
Opmerking 22:  clusteren van act ies I _26 en H_43 i.v.m . de gem eentelij ke adm inist rat ieve 
sanct ies.   

Standpunt :  Het  bet reft  inderdaad tweemaal dezelfde act ie, enerzij ds bekeken vanuit  het  
standpunt  van het  inst rumentarium en anderzijds vanuit  toezicht  en handhaving inzake hinder.    
Aanpassing:  De act ie binnen hinder  wordt  geschrapt  en er wordt  verwezen naar het  
inst rum entarium (p.167)   

 
Opmerking 23:  niet  elke productgroep binnen m ilieuverantwoord productgebruik dient  afzonderlij k 
te worden besproken.  

Standpunt :  de r icht lij nen van het  Vlaam se Gewest  (sam enwerkingsovereenkomst )  ter zake 
werden gevolgd. Deze stellen een opsplit sing per productgroep voorop. Elke productgroep heeft  
zij n eigen specif ieke karakterist ieken inzake uitvoering en t im ing waardoor een opsplit sing te 
verantwoorden is. Het  clusteren van de act ies zorgt  voor een te algem ene om schrij v ing 
waardoor de uitvoering ervan onduidelij k wordt .  
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 24:  integreren van act ie W_4 (overleg m et  Polder)  in act ie W_1 (opricht ing van de 
waterschappen)  

Standpunt :  De waterschappen zijn het  plat form om te kom en tot  gezam enlij ke afspraken 
inzake integraal waterbeheer tussen alle bet rokken partners binnen het  waterschap. Het  
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overleg met  de Polder in dit  m ilieubeleidsplan bet reft  een zeer specifiek gebiedsgericht  overleg. 
I ndien bij  de opricht ing van het  waterschap moest  blij ken dat  een dergelij ke overleg binnen het  
waterschap kan besproken worden kunnen beide act ies in elkaar overgaan. Binnen de huidige 
context  is het  wenselij k  beide act ies duidelij k  van elkaar te onderscheiden.  
Aanpassing:  geen aanpassing 

 
Opmerking 25:  act ie H_33 is een specificat ie van act ie H_2 (hinder) . Deze act ies dienen 
geïntegreerd te worden. Te veel fragmenteren neemt  een stuk kracht  van het  beleid weg. 

Standpunt :  Met  bet rekking tot  het  hoofdstuk hinder heeft  de stad ervoor geopteerd om  een 
onderscheid te maken in de belangr ij kste hinderthema’s geluid, licht , geur,  bodem , zwerfvuil 
lucht  (conform  de r icht lijnen van het  Vlaamse Gewest ) . Elk thema heeft  zijn eigen aanpak. 
Deze ‘fragm entat ie’ heeft  net  tot  doel om de uitwerking ervan op het  terrein duidelij k te 
m aken. Op basis van de opm erkingen van OVAM werd deze act ie reeds aangepast  en 
uitgebreid waardoor de finaliteit  van beide act ies verschilt .  
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
5.3. Vlaam se Milieum aatschappij  (VMM) 
 
Opmerking 26:  de kwaliteitstoestand van de waterlopen en de waterbodem is niet  gedetailleerd 
beschreven.  

Standpunt :  Uit  de beschrijv ing van de bestaande toestand blij k t  dat  informat ie om trent  
oppervlaktewater en slibkwaliteit  op het  grondgebied van de stad sterk versnipperd is. De 
m eet resultaten worden momenteel niet  systemat isch bijgehouden en beoordeeld. Act ie W_17 
(water)  en W_42 (slib)  werden opgesteld om  dit  in kaart  te brengen en te beoordelen.  De stad 
neemt  akte van de verwijzing naar de beschikbare meet resultaten binnen de VMM (website -  
m eetnet ) .  
Aanpassing:  de tekst  van de beschrij v ing van de bestaande toestand wordt  verduidelij kt  (p.92)  

 
Opmerking 27:  aanleg van een gescheiden stelsel is pas eff iciënt  wanneer ook aandacht  wordt  
geschonken aan het  scheiden van afvalwater en hemelwater op part iculier domein. 

Standpunt :  de stad hecht  veel aandacht  om op private terreinen de scheiding van afvalwater 
en hemelwater te voorzien. De stedenbouwkundige verordening ‘geïntegreerd r ioler ingsbeleid’ 
legt  deze verplicht ing op. Er wordt  ook rekening gehouden m et  de bepalingen van de nieuwe 
gewestelij ke bouwverordening inzake hemelwateropvang en infilt rat ie. 
Aanpassing:  de tekst  van de beschrij v ing van de bestaande toestand wordt  verduidelij kt  (p.99)  

 
5.4. Vlaam se Landm aatschappij  (VLM) 
 
Opmerking 28:  de beheersovereenkomst ‘perceelrandenbeheer ’ kan als ext ra opportuniteit  worden 
opnem en om de veront reiniging van waterlopen te voorkom en.  

Standpunt :   het  inst rum ent  van beheersovereenkomsten is voor de stad een aandachtspunt . 
I nzake natuur werden hiertoe act ies N_41 en N_42 opgesteld. Het  perceelrandenbeheer kan 
inderdaad als ext ra opportuniteit  worden verm eld inzake het  waterlopenbeheer.    
Aanpassing:  perceelrandenbeheer wordt  als ext ra opportuniteit  opgenomen (p.95)  en de tekst  
van de beschrij v ing van het  beleidskader wordt  aangevuld (p.91)  

 
Opmerking 29:  de bet rokkenheid van de VLM bij  het  inform eren en sensibiliseren inzake 
beheersovereenkom sten ontbreekt  

Standpunt :  de VLM is inderdaad een belangrij ke actor inzake de beheersovereenkom sten .    
Aanpassing:  VLM wordt  als bet rokkene toegevoegd aan act ies N_37 en N_41.  
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5.5. Openbare Afvalstoffenm aatschappij  voor het  Vlaam se Gewest  (OVAM) 
 
Opmerking 30:  ext ra aandacht  besteden aan de select ieve inzameling van bedrij fsafvalstoffen van 
de gem eentelij ke diensten (m instens voldoen aan de bepalingen van Vlarea) . 

Standpunt :  het  opt imaliseren van de select ieve inzameling van de gemeentelij ke 
bedrij fsafvalstoffen is een aandachtspunt  voor de stad (act ie AS_37).      
Aanpassing:  de om schrij v ing van de act ie wordt  uit gebreid zoals voorgesteld (p.76)    

 
Opmerking 31:  ext ra act ie voorzien inzake het  sensibiliseren van de bevolking in verband met de 
wet telij ke verplicht ingen en mogelij kheden bij  het  gebruik stellen en onderhoud van oude 
stookolietanks  

Standpunt :  het  plan besteedt  aandacht  aan het  sensibiliseren van de bevolking inzake het  
voorkomen van bodemveront reiniging (act ie H_41). Oude Stookolietanks maken deel uit  van 
de opzet  van deze act ie.       
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 32:  opleggen van een oriënterend bodemonderzoek bij  nieuwe verkavelingen 

Standpunt :   De stad erkent  het  belang van het  uitvoeren van bodem onderzoeken. Het  verplicht  
opleggen van een bodemonderzoek bij  elke verkavelingsvergunning heeft  echter belangrij ke 
budget taire consequent ies en is daarenboven niet  relevant  voor alle verkavelingen.  Dit  dient  
geval per geval te worden onderzocht . Het  stapsgewij s in kaart  brengen van bestaande en het  
voorkomen van nieuwe bodemveront reiniging zijn belangrij ke aandachtspunten voor de stad. 
Hiertoe zij n verschillende act ies opgenom en. Act ie H_33 heeft  als doel bij  het  afleveren van 
vergunningen inzake m ilieu en stedenbouw aandacht  te hebben voor bodemveront reinigende 
act iv iteit en. Deze act ie kan worden uitgebreid m et  ‘verkavelingsvergunningen’ en het  in kaart  
brengen van de bestaande bodemveront reiniging kan als ext ra aandachtpunt  worden 
m eegenomen. 
Aanpassing:  de om schrij v ing van act ie H_33 wordt  aangevuld (p.163) . 

 
Opmerking 33:  een bodemonderzoek laten uitvoeren bij  de aan- en verkoop van gronden door de 
gemeente, ook wanneer dit  niet  verplicht  is. De gronden van de gemeente screenen op 
bodemveront reiniging.  

Standpunt :  De stad erkent  het  belang van het  uitvoeren van bodemonderzoeken om  de 
bodemveront reiniging op het  grondgebied in kaart  te brengen. Het  opleggen van een 
bodemonderzoek bij  elke aan- en verkoop heeft  echter belangrij ke budget taire consequent ies 
en is daarenboven niet  relevant  voor alle aan-  en verkopen. Dit  dient  geval per geval te worden 
onderzocht . De stad wenst  zich echter te engageren om  stapsgewijs de bodemveront reiniging 
van gronden in eigendom in kaart  te brengen.  
Aanpassing:  een ext ra act ie omt rent  deze problemat iek wordt  opgenomen in het  plan (H_40, p. 
164) .   

 
5.6. Adviesraad Land-  en Tuinbouw (ALT)  
 
Opmerking 34:  nomenclatuur van de waterlopen op figuur 14 is niet  in overeenstemm ing met de 
recente benam ingen.  

Standpunt :  De nomenclatuur is afkomst ig van de GI S-bestanden van de hogere overheid.  Deze 
datalaag blij kt  niet  meer actueel te zij n.    
Aanpassing:  figuur 14 wordt  aangepast  (p.86)      

 
Opmerking 35:  aandacht  voor het  gecont roleerd beheer van soorten (vossen, aalscholvers,…)  en 
aanvullende sensibilisering   

Standpunt :  de stad wenst  zij n rol verder te zet ten inzake de bescherm ing en het  beheer van 
soorten op zijn grondgebied. Dit  kan bestaan uit  het  voeren van sensibiliserende act ies,  het  
st imuleren van (aanvullende)  onderzoeken, het  ondersteunen van lokale soortger ichte act ies, 
toezicht  en handhaving.       
Aanpassing:  de tekst  wordt  verduidelij kt  (p.126)  en een ext ra act ie wordt  voorzien m .b.t . 
sensibiliser ing (N_35, p.133)  

 
Opmerking 36:  niet  enkel repressief opt reden inzake natuur maar ook pedagogisch/ sensibiliserend. 

Standpunt :  de stad heeft  in het  plan naast  handhaving en toezicht  inzake natuur ook aandacht  
voor het  informeren en sensibiliseren van de bevolking en heeft  hiertoe verschillende act ies 
opgenomen.  
Aanpassing:  geen aanpassingen.     
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5.7. GECORO 
 
Opmerking 37:  de doelstellingen en de indicatoren nodig voor de uitvoering van de m ilieutoetsing 
van het  m obiliteitsplan dienen goed te worden vastgelegd. 

Standpunt :  De doelstellingen en indicatoren voor de m ilieutoetsing werden vastgelegd door het  
Vlaam se Gewest  door m iddel van een vragenlij st  die diende beantwoord te worden.  
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

    
Opmerking 38:  bij  m obiliteit  niet  enkel rekening houden m et de verkeersleefbaarheid maar ook de 
leefbaarheid in het  algemeen 

Standpunt :  de leefbaarheid in het  algemeen is een aandachtspunt  voor de stad. Verschillende 
act ies worden voorgesteld dewelke rekening houden met  de effecten van luchtvervuiling, 
broeikasgassen,  geluidshinder (zie tabel 12) . Voor de planning van deze act ies wordt  verwezen 
naar het  mobiliteitsplan van de stad.        
Aanpassing:  geen aanpassingen  

 
Opmerking 39:  normen vast leggen over het  aantal noodzakelij ke fietsstallingen (cfr.  
stallingswijzer)  

Standpunt :  De stallingswijzer kan als r icht inggevend kader worden gebruikt  om het  nodige 
aantal f ietsstallingen te berekenen. Voor de planning van deze act ies wordt  verwezen naar het  
m obilit eitsplan van de stad.       
Aanpassing:  de tekst  wordt  aangevuld m et  een verwij zing naar de stallingswij zer (p. 181)  

 
Opmerking 40:  voor het  inform eren en sensibiliseren van bedrij ven voor de opm aak van 
bedrij fsvervoerplannen zijn prakt ijkvoorbeelden nodig en een aanspreekpunt  binnen de stad.  

Standpunt :  Een aanspreekpunt  om t rent  deze problemat iek bev indt  zich binnen de dienst  
ruim telij ke planning en mobiliteit .  De uitbouw van een stedelij k bedrij fsvervoerplan voor de 
eigen diensten zal er t oe bijdragen dat  de interne knowhow verder zal worden uitgebouwd.   
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 41:  opmaak van bereikbaarheidsplannen voor de stedelij ke parken en bossen.  

Standpunt :   de opmaak van bereikbaarheidsplannen is een aandachtspunt  voor de stad. Dit  
wordt  stelselm at ig onderzocht  bij  de opmaak van de inr icht ingsplannen en beheersplannen van 
deze gebieden (cfr.  de r icht lijnen van het  harm onisch park-  en groenbeheer) . Het  
m ilieubeleidsplan (p.138)  stelt  expliciet  dat  rekening m oet worden gehouden met  de integrat ie 
van het  park in de omgeving (bereikbaarheid,  parkings,…)   
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
5.8. MI NAraad (MR)  /  Eric d’Hiet  (ED)  
 
Opmerking 42 (MR) :  de m ilieuraad en bevolking zij n t e weinig bet rokken als actor  bij  de opmaak 
van het  MBP. 

Standpunt :  De stad voorziet  alle mogelij ke inst rum enten om de bevolking en de m ilieuraad 
m axim aal te bet rekken. Deze inspraak werd versterk t  t .o.v . het  vorige plan.  Afgevaardigden 
van de MI NAraad werden uitgenodigd bij  de eerste besprekingen op de gemeentelij ke 
werkgroepen. Het  ontwerpplan werd toegelicht  op de MI NAraad en op een infoavond voor de 
bevolking.    
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 43 (MD+ ED) :  de aanpak en invulling m ilieubarometer moet  concreter.  

Standpunt :  Voor een stand van zaken omt rent  de concrete uitwerking van de m ilieubarometer 
wordt  verwezen naar de milieujaarprogram ma’s.  Het  MBP schetst  het  kader en de t im ing 
waarbinnen de m ilieubarom eter wordt  opgesteld.  
De weergegeven stand van zaken in het  MBP is echter vr ij  sum mier en kan worden aangevuld.  
Aanpassing:  de tekst  m .b.t . de m ilieubarometer wordt  aangevuld m et  een beknopte stand van 
zaken (p.19)   
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Opmerking 44 (MR) :  de stad m oet niet  ‘aandringen’ maar ‘overgaan tot ’ de opricht ing van een 
m ilieucel binnen de polit iezone.  

Standpunt :  vanuit  de stad kan enkel worden aangedrongen voor de opricht ing van een 
m ilieucel.  De afgelopen maanden is er binnen de polit ie een eerste aanzet  gegeven in die 
r icht ing door de aanstelling van twee hulpagenten die bevoegd zij n voor sluikstorten.     
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 45 (MR) :  vr ijw illigers zijn meer dan alleen com postmeesters. 

Standpunt :   v r ijwilligers zij n inderdaad m eer dan enkel de com postmeesters. Ook rond andere 
thema’s werkt  de stad reeds intens samen m et  vr ijw illigers (k lim aatwijken, t rage wegen, 
beheer natuurgebieden,…) 
Aanpassing:  de tekst  wordt  aangevuld m et  voorbeelden van andere projecten waarbij  wordt  
sam engewerkt  m et  vr ijw illigers (p.33)   

 
Opmerking 46 (MR/ ED) :  afvalprevent ie kom t onvoldoende tot  uit ing. Meer bindende act ies.  

Standpunt :  zowel uit  de beschrij v ing van de bestaande toestand als het  aantal opgesomde 
act ies blij kt  dat  afvalprevent ie een prior itaire beleidslij n is voor de stad. Het  al dan niet  
belangrij k zij n van een act ie mag niet  gekoppeld worden aan het  bindend karakter (zie 
algemene opmerkingen) . Heel wat  act ies zijn vandaag de dag reeds in uit voering en vergen 
enkel opvolging.   
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 47 (MR) :  ext ra aandacht  voor sluikplakken.  

Standpunt :   sluikplakken is een aandachtspunt  voor de stad en is impliciet  opgenomen in het  
luik ‘zwerfvuil’ .  I n vergelij king m et  sluikstorten en sluikverbranden kan dit  thema explicieter 
worden om schreven in het  plan.      
Aanpassing:  de tekst  (p.165)  en act ie H_44 (p.  170)  worden aangevuld.  

 
Opmerking 48 (MR/ ED) :  concrete act ies opnemen inzake een GFT- inzam eling in het  stadscent rum. 

Standpunt :  het  grondgebied van de stad is gelegen in groenregio en niet  in een GFT- regio.  
I nzam eling van groenafval is pr ior itair .  I VAREM onderzoekt  de mogelij kheden inzake een GFT-
ophaling in het  stadscent rum .    
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 49 (MR) :  aandringen bij  de hogere overheid voor uitvoeringsbesluiten inzake integraal 
waterbeheer. 

Standpunt :   het  Vlaamse Gewest  is volop bezig m et het  uitwerken van de uitvoeringsbesluiten. 
Ext ra init iat ieven vanuit  de stad zijn niet  opportuun. 
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 50 (MR) :  verkeersknooppunt   E19-R6 mag niet  in vraag worden gesteld. 

Standpunt :  het  verkeersknooppunt  wordt  niet  in vraag gesteld.       
Aanpassing:  de tekst  wordt  verduidelij kt  (p.122) . 
 

Opmerking 51 (MR/ ED) :  N16 is ook barr ière (ontsnipperingsknelpunt )  ter hoogte van 
Blaasveldbroek. 

Standpunt :  de ontsnipperingsknelpunten in het  plan werden beschreven in bestaande studies 
en rapporten. Aanvullende knelpunten zullen worden onderzocht  in funct ie van de verdere 
concrete uitwerking van de knelpunten. De stad neem t  akte van deze vaststelling.        
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 52 (MR) :  ext ra aandacht  voor het  sensibiliseren van de bevolk ing inzake de 
aanwezigheid van vossen. 

Standpunt :   het  creëren van een extern draagvlak inzake natuurbescherm ing is een belangrij k 
aandachtspunt  voor de stad. Een ext ra sensibiliserende act ie kan worden voorzien.  
Aanpassing:  de tekst  wordt  verduidelij kt  (p.126)  en een ext ra act ie wordt  voorzien m .b.t . deze 
problemat iek (N_35, p.133)  

 
Opmerking 53 (MR) :  waarom act ies inzake vossen, reigers en aalscholvers voorzien indien deze 
niet  als knelpunt  worden aangehaald ? 

Standpunt :   De act ies hebben tot  doel de verschillende belangen hieromtrent  op een object ieve 
m anier te kunnen beoordelen.   
Aanpassing:  geen aanpassingen.  
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Opmerking 54 (MR) :  meer aandacht  voor bossen in bufferzones en zonevreemde bossen 
Standpunt :   een onderscheid moet worden gemaakt  tussen ‘bufferzones als bestem m ing op het  
gewestplan’ en ‘bufferzones als ruim telij ke scheiding tussen act iv iteiten’.  Algemeen heeft  de 
stad aandacht  voor bossen op zijn grondgebied (o.a. Stadsrandbos, part icipat ie aan het  
regionaal bosuitbreidingsproject ) .  Binnen het  bosuitbreidingsproject  wordt  niet  enkel gekeken 
naar effect ieve bosuitbreiding maar ook naar bestemmingswij zigingen.   
Aanpassing:  geen aanpassingen.   

 
Opmerking 55 (MR) :  ook de recreat ieve impact  van het  Vrij broekpark m oet  worden bekeken i.p.v.  
enkel de mobiliteitsproblemat iek.   

Standpunt :   Wat kan en niet  kan inzake het  gebruik van het  park is vastgelegd in de 
gewestplanbestem ming van het  gebied (parkgebied en geen recreat iegebied) .  
Aanpassing:  geen aanpassingen  

 
Opmerking 56 (MR/ ED) :  in kaart  brengen van alle bufferzones (beschrij v ing, groot te, inhoud) op 
het  grondgebied van de stad. 

Standpunt :  de bufferzones zij n reeds in kaart  gebracht  en vastgelegd via verschillende 
stedenbouwkundige plannen.      
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 57 (MR) :  niet  alleen voorzien in reglementen. Ook aandacht  hebben voor toezicht  en 
handhaving 

Standpunt :  het  plan voorziet  niet  enkel in de opmaak/ actualisat ie van reglem enten maar heeft  
ook aandacht  voor verhoging van het  toezicht  en de handhaving. Hiertoe zijn verschillende 
act ies voorzien binnen de verschillende themat ische hoofdstukken (afvalstoffen, hinder, 
natuur,…)     
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 58 (MR) :  er wordt  een uitdovingsbeleid gevoerd vanuit  de stad m.b. t . de werkgroep 
lucht . 

Standpunt :  het  plan bevest igd het  belang van de werkgroep lucht . De samenkom st  van de 
werkgroep is echter onderhevig aan de noodwendigheden.  
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 59 (MR) :   het  plan is niet  specif iek/ concreet  genoeg voor het  grondgebied van de stad.  

Standpunt :  uit  de diverse beschr ij v ingen en act ies blij kt  dat  de basis van dit  plan bestaat  uit  
specifieke en concrete maat regelen op maat  van de stad. Tal van act ies passen in het  beleid 
van hogere overheden (provincie, Vlaam s Gewest )  waardoor deze van toepassing zij n op alle 
gemeenten. Door een sterke regionale intergemeentelij ke sam enwerking zij n er ook tal van 
act ies waarbij  naburige gem eenten bet rokken zijn.      
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 60 (MR) :  te veel act ies zijn gericht  op de binnenstad.  

Standpunt :  de stadskern heeft  zij n eigen specif iciteit  inzake m ilieu waardoor specif ieke 
gebiedsgerichte act ies noodzakelij k zijn. Tal van act ies houden echter verband m et  de 
globaliteit  van het  grondgebied of het  buitengebied op zich.  
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 61 (MR/ ED) :  voorrang geven aan inventariseren en in kaar t  brengen van 
problemen/ knelpunten (+  digitale verwerking)  

Standpunt :  het  plan besteedt  zeer veel aandacht  aan het  inventariseren en in kaart  brengen 
van gegevens. Het  ontbreken van basisgegevens wordt  frequent  aangehaald als een knelpunt . 
Problem en en knelpunten zullen stapsgewij s worden aangepakt  v ia de voorgestelde act ies.      
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
 
5.9. Dhr. E. Den Ham er 
 
Opmerking 62:  het  plan houdt  onvoldoende rekening m et  een integrale aanpak en bet rokkenheid 
van doelgroepen 

Standpunt :  het  plan stelt  een integrale aanpak voorop m et  aandacht  voor de verschillende 
doelgroepen. Enerzijds blij kt  dit  uit  de opbouw van het  plan en anderzij ds uit  de voorgestelde 
act ies (bet rokkenen). De bestaande toestand beschrij f t  verschillende act ies die in het  verleden 
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werden ondernomen om de integrat ie van de verschillende beleidsdom einen te versterken m et  
m ilieu als opstap. Ook voor de kom ende planperiode worden tal van act ies vooropgesteld die 
deze integrat ie verder zet ten en de bet rokkenheid van de doelgroepen vergroten.  
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 63:   het  plan doet  vermoeden dat  de ‘sector m ilieu’ de andere beleidsdom einen ‘de 
baas wilt  spelen’.  

Standpunt :  de maat regelen en act ies die zij n vooropgesteld hebben respect  voor de 
verhoudingen tussen verschillende beleidsdomeinen. Elk beleidsdom ein behoudt  zijn eigen 
visies en planningen. Conform de r icht lij nen van de hogere overheden is het  de opzet  om de bij  
alle beleidsdomeinen rekening te houden m et  de m ilieuaspecten ( integrat ie) . Deze 
wisselwerking gebeurt  in twee r icht ingen.  
Aanpassing:  geen aanpassingen.   

 
Opmerking 64:  een kruistabel of leeswijzer zou nut t ig zijn om  te kunnen inschat ten welke 
dom einen elkaar beïnvloeden.  

Standpunt :  het  plan bevat  een globaal act ieplan waarin alle act ies zijn weergegeven m et de 
init iat iefnem er en de bet rokkenen. Dit  overzicht  moet  volstaan om de lezer wegwijs te maken 
in de wisselwerk ing tussen de verschillende beleidsdom einen.     
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

  
Opmerking 65:  de uitspraken inzake DI FTAR zijn niet  in overeenstemm ing met  de recente 
beleidsbeslissingen. 

Standpunt :  conform de beleidsbeslissingen wordt  de toepassing van het  pr incipe ‘de vervuiler 
betaalt ’ vooropgesteld. Het  plan maakt  m elding van voorbereidende werkzaamheden om een 
invoering van DI FTAR te onderzoeken. De om schr ij v ing van act ie AS_40 kan nog worden 
aangepast  in funct ie van beschrij v ing in de tekst . 
Aanpassing:  Act ie AS_40 (p.180)  wordt  aangepast . 

 
5.10. Mevr. M. Baert    
 
Opmerking 66:  te weinig Mechels cij fermateriaal.  Te vaak verwij zingen naar algem enere cij fers, 
studies en onderzoeken.   

Standpunt :  Bij  de opmaak van het  plan werd rekening gehouden m et  het  bestaande en 
bet rouwbare cij fermateriaal voor  het  grondgebied van de stad. Er zijn echter heel wat  hiaten 
waardoor enkel kan beroep gedaan worden regionale, provinciale of gewestelij ke cij fers. Het  
beleidsplan voorziet  in tal van act ies die naar de toekom st  toe de beschikbaarheid van meer 
bet rouwbare cij fers moet mogelij k maken (databaken, inventarissen,…).  Verschillende studies 
en onderzoeken gebeuren daarenboven enkel op regionale schaal.     
Aanpassing:  geen aanpassingen.   

 
Opmerking 67:  er worden geen alternat ieven onderzocht  voor de verwij dering van restafval.  

Standpunt :  de keuze voor de voorgestelde techniek m aakt  deel uit  van een studie uitgevoerd 
door I VAREM en I OK en maakt  geen deel uit  van dit  m ilieubeleidsplan. I n deze studie zijn alle 
alternat ieven onderzocht , inclusief verbranding. De voorgestelde techniek in dit  plan werd als 
best  beschikbare techniek naar voren geschoven.       
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 68:  mobiliteit  heeft  enkel aandacht  voor het  natuurlij k m ilieu en niet  voor de menselij ke 
habitat .  

Standpunt :  tal van act ies in het  plan (hinder, mobiliteit )  hebben bet rekk ing op het  verm inderen 
van schadelij ke em issies door het  wegverkeer door o.a. het  promoten van alternat ieve 
vervoerswij zen, inzet  van m ilieuvriendelij kere voer tuigen.      
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 69:  het  veiligheidsaspect  van mobiliteit  kom t onvoldoende tot  uit ing in het  plan. 

Standpunt :  het  veiligheidsaspect  van mobiliteit  is uiteraard belangrij k. I n dit  m ilieubeleidsplan 
ligt  de k lemtoon echter op m ilieu als invalshoek op mobiliteit .  Het  veiligheidsaspect  wordt  
besproken in de mobiliteitsplanning.      
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 70:  mobiliteitsconvenant  in bij lage toevoegen als duiding voor de lezer. 
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Standpunt :  het  mobilit eitsconvenant  maakt  deel uit  van de mobiliteit sbeleid. I n het  
m ilieubeleidsplan werd ervoor geopteerd om enkel het  m ilieuaspect  te bek ijken en hieromt rent  
de kracht lij nen beknopt  aan te halen. Het  toevoegen van het  m obiliteitsconvenant  biedt  geen 
m eerwaarde aan het  m ilieubeleidsplan.   
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 71:  Tabel 12 geeft  geen volledig beeld van de m ilieutoetsing. 

Standpunt :   deze tabel heeft  niet  de opzet  om  volledig te zijn maar is een beknopte weergave 
van de belangrij kste resultaten van de m ilieutoetsing (omvangrij k docum ent ) . De volledige 
toetsing (vragenlij st ,…)  maakt  deel uit  van de jaarlij kse rapporteringen inzake m obilit eit .    
Aanpassing:  geen aanpassingen 

 
Opmerking 72:  de studie van het  verplaatsingsgedrag (2001) is niet  recent  genoeg. 

Standpunt :  studies en onderzoeken gebeuren niet  jaarlij ks. Zolang er geen recentere 
informat ie beschikbaar is blij ft  deze informat ie nut t ig om  richt ing te geven aan 
beleidsbeslissingen. 
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 73:  meer aandacht  voor de zwakke weggebruiker binnen het  hoofdstuk mobiliteit .  

Standpunt :  aandacht  voor de ‘zwakke weggebruiker ’ m aakt  deel uit  van het  mobilit eitsplan.  
Aanpassing:  geen aanpassingen.   

 
Opmerking 74:  het  versterken van het  overleg tussen de diensten en ondersteuning bieden inzake 
m ilieutechnische natuurbouw (NTMB)  is evident . Zij n act ies hierom trent  wel relevant  ? 

Standpunt :  in de prakt ij k blij kt  deze wisselwerking niet  alt ij d even ev ident . Daarom is ervoor 
geopteerd om ext ra act ies hierom trent  te voorzien.  Deze act ies zij n dus relevant .    
Aanpassing:  geen aanpassingen.    

 
Opmerking 75:  ‘Car Free Day’ per kwartaal organiseren 

Standpunt :  dergelij ke grootschalige evenementen worden georganiseerd door hogere 
overheden en andere instant ies. De stad speelt  hier op in. Gelet  op de grootschaligheid van 
dergelij ke evenementen is het  verhogen van de frequent ie niet  opportuun.     
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 76:  de aangehaalde gebiedsgerichte projecten zij n niet  duidelij k afgebakend in de t ijd.  

Standpunt :  de aangehaalde projecten zij n allem aal bestaande projecten die gedurende de 
loopt ij d van het  m ilieubeleidsplan verder zullen worden uitgevoerd. Voor dergelij ke projecten is 
m eestal geen einddatum vast  te stellen. Verschillende fasen volgen elkaar op. Een stand van 
zaken wordt  jaarlij ks weergegeven in het  m ilieujaarprogramma.     
Aanpassing:  geen aanpassingen.  

 
Opmerking 77:  de opsomm ing van de geplande RUP’s is niet  chronologisch 

Standpunt :  de opsom ming heeft  niet  de bedoeling om chronologisch te zij n. Hiervoor wordt  
verwezen naar t im ing en planning binnen het  domein ruim telij ke ordening.    
Aanpassing:  geen aanpassingen.     

 
 
5.11. Buurt raad De Spreeuw 
 
Opmerking 78:  ontwerp RUP’s dienen steeds vergezeld te zijn van een rapport  over de 
m ilieueffecten, waarbij  de aanpak in grote lij nen die van de off iciële m ilieueffect rapportage volgt .  

Standpunt :  de stad erkent  het  belang van aanvullende studies.  Het  opleggen van aanvullende 
studies is echter niet  relevant  voor alle RUP-dossiers. Dit  dient  geval per geval te worden 
onderzocht . Act ie H_1 voorziet  om bij  de opmaak van RUP’s maat regelen uit  te werken om 
hindersituat ies te voorkomen. Het  opleggen van een bij kom ende studie kan één van de 
m aat regelen zij n.     
Aanpassing:  de om schrij v ing van act ie H_1 (p. 146)  wordt  verduidelij kt .       
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 5.12. De dienst  Organisat ieadvies 
 
Opmerking 79:  evaluat ie van act ie BI O.5.i.1. uit  het  MBP 1999-2003 is niet  in overeenstem m ing 
m et  de verm elde status van uitvoering. 

Standpunt :  het  beloningssysteem  is niet  gerealiseerd. De com municat ie werd deels uitgevoerd, 
zij  het  eerder ad hoc dan jaarlij ks zoals werd voorzien in de act ie.  Daarom werd een status 
‘deels uit gevoerd’ toegekend en als aandachtspunt  m eegenomen voor het  MBP 2005-2009. 
Aanpassing:  de evaluat ie van act ie BI O.5.I 1 (bij lage 1)  wordt  verduidelij kt .  

 
Opmerking 80:  de evaluat ie van act ie WA.5.i1 uit  het  MBP 1999-2003 is niet  in overeenstemm ing 
m et  de verm elde status van uitvoering. 

Standpunt :  de stad heeft  gedaan wat  ze zich had voorgenomen (hogere overheid verzoeken 
tot…). De tussenkomst  heeft  echter niet  geleid tot  concrete maat regelen vanuit  de hogere 
overheid.  Deze act ie dient  een status ‘uitgevoerd’ te kr ij gen i.p.v . ‘niet  uitgevoerd’ 
Aanpassing:  de status en de evaluat ie van act ie WA.5.i1 (bij lage 1)  worden aangepast . 

 
5.13. Dhr. Vanden Weghe (WBE) 
 
Opmerking 81:  aandacht  voor het  gecont roleerd beheer van soorten (vossen, aalscholvers,…)   

Standpunt :  Deze opmerking werd reeds geform uleerd t ijdens de opmaak van het  ontwerpplan 
(werkgroep natuurlij ke ent iteit en) . Dit  resulteerde in het  opnem en van act ies N_33 (vossen) en 
N_34 (aalscholvers)  in het  ontwerpplan. Wat de aalscholver bet reft  is het  momenteel nog 
onduidelij k wat  hun impact  is op visbestanden. Bijkomend onderzoek wordt  vooropgesteld. Het  
reduceren van de populat ie vossen is tot  op heden geen gemeentelij ke opdracht . 
Sam enwerking met  hogere overheid wordt  vooropgesteld. 
De stad wenst  inzake de bescherm ing en het  beheer van soorten op zij n grondgebied een rol 
op te nem en inzake het  voeren van sensibiliserende act ies,  het  st im uleren van (aanvullende)  
onderzoeken, het  ondersteunen van lokale soortgerichte act ies,  verhogen van toezicht  en 
handhaving. I nzake sensibilisering werd hiertoe nog een ext ra act ie opgenom en (N_35). 
Aanpassing Ç  geen aanpassingen.  

 
 
5.14. Am btshalve aanpassingen 
 
Am btshalve aanpassingen werden doorgevoerd op basis van aanvullende opm erkingen 
en suggest ies vanuit  de stadsdiensten. Deze aanpassingen zij n t e beschouwen als een 
voorbereiding van de besluit vorm ing van de gem eenteraad. 


