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ARAB

algem een reglem ent op de arbeidsbescherm ing

AROHM

adm inist rat ie ruim t elij ke ordening, huisvest ing en m onum ent en en landschappen
landinricht ing

AWZ

adm inist rat ie wat erw egen en zeewezen

BBP

brut o binnenlands product

BBP

bekkenbeheerplan

BBT

best beschikbare t echnieken

BLOSO

com m isariaat - generaal voor de bev ordering van de licham elij ke ont w ikkeling, de sport
en de openlucht recreat ie

BPA

bij zonder plan van aanleg

B.S.

belgisch st aat sblad

BWK

biologische w aarderingskaart

CBS

college burgem eest er en schepenen,

CFK's

Chloorfluorkoolwat erst offen

CM ER

com m issie voor m ilieuet iket t ering en m ilieureclam e

CoC

chain of cust ody

DABM

decreet algem een m ilieubeleid

DBBP

deelbekk enbeheerplan

DI FTAR

gedifferent ieerd t arief

DuLo- plan

duur zaam lokaal wat er plan

EFRO

eur opees fonds voor regionale ont w ikkeling

FSC

forest st ewardship council

GEDI S

gem eent elij k sam enw erkingsverband voor dist ribut ienet beheer

GEN

grot e eenheden nat uur

GENO

grot e eenheden nat uur in ont w ikkeling

GFT

groent e- , fruit - en t uinafval

GMBP

gem eent elij k m ilieubeleidsplan

GNOP

gem eent elij k nat uuront w ikk elingsplan

GOM

gewest elij k e ont w ikkelingsm aat schappij

GROM

gem eent elij ke raad voor ont w ikkelingssam enw erk ing Mechelen ( GROM)

GRSP

gem eent elij k ruim t elij k st ruct uurplan

HACCP

hazard analysis and crit ical cont rol point s

HBR

habit at richt lij ngebied

I BA

individuele afvalw at er behandelingsinst allat ie
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I CDO

int er depart em ent ale com m issie duur zam e ont w ikkeling

I CL

int er m inist eriële conferent ie voor leefm ilieu

IE

inw oners equivalent

I NDAVER

indust riële afval v erw erking

I GEMO

int er gem eent elij ke vereniging voor ont w ikk eling van het gew est Mechelen en om geving

I MZ

int er ne m ilieuzorg

I PZ

int er polit iezone

I VON

int egraal verw evings- en onderst eunend net w erk

I WB

int egraal w at erbeheer

KB

koninklij k besluit

KGA

klein gevaarlij k afval

KLE

kleine landschapselem ent en

KMO

kleine en m iddelgrot e ondernem ingen

KWZI

kleinschalige wat erzuiv eringsinst allat ies

LCA

levenscy clus analyse

LOGO

lokaal gezondheidsoverleg

LTD

lange t erm ij n doelst elling

MAP

m est act ie plan

MBP

m ilieubeleidsplan

MBO

m ilieubeleidsovereenkom st

MI LO

m ilieuv ergunningenlok ket

MI NA- raad

m ilieu- en nat uurraad

MKROS

m ilieuk lacht en- , regist rat ie- en opvolgingssyst eem

MLTD

m iddellange t erm ij n doelst elling

MMI S

m ilieu m anagem ent inform at iesyst eem

MOS

m ilieuzorg op school

MTV

m ilieut oet s voert uigenpark

NAV

nat uurvergunningenloket

NOG

nat uurlij k overst room bare gebieden

OCMW

openbaar cent rum voor m aat schappelij k welzij n

OVAM

openbare afvalst offenm aat schappij van het v laam se gewest

PAK's

poly cy clische arom at ische koolw at er st offen

PCB's

poly chloorbifenylen

PCT's

poly chloort erfeny len

PI H

provinciaal inst it uut voor hy giëne

PMD

plast iek, m et aal en drankverpakkingen

POG

pot ent ieel ov erst room bare gebieden

POP

plat t elands ont w ik kelingsplan

POP's

persist ent e organische st offen

PRUP

provinciale ruim t elij k e uit voeringsplannen
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RDF

refuse derived fuel

REG

rat ioneel energiegebr uik

RI OREF

rioleringsreferent iest andaard

ROB

rust ig op de baan

ROG

recent e overst rom ingsgebieden

RSPA

ruim t elij k st ruct uurplan provincie Ant w erpen

RSV

ruim t elij k st ruct uurplan vlaander en

RSW

ruim t elij k st ruct uurplan Willebroek

RUP

ruim t elij k uit voeringsplan

RWZI

rioleringsw at er zuiv eringsinst allat ie

TPA

t oerism e prov incie Ant werpen

TRP

t ot aal r ioleringsplan

VEN

vlaam s ecologisch net w erk

VI TO

vlaam se inst elling voor t echnologisch onderzoek

VI WC

vlaam s int egraal wat erov erleg com it é

VHA

vlaam se hydrologische at las

VLACO

vlaam se com post organisat ie

VLAREA

vlaam s reglem ent inzake afvalvoorkom ing en - beheer

VLAREM

vlaam s reglem ent m ilieuv ergunning

VLM

vlaam se landm aat schappij

VMM

vlaam se m ilieum aat schappij

VOS

vlucht ige organische st offen

VVOG

vereniging van openbaar groen

VVS

vereniging voor st errekunde

VVSG

vereniging voor st eden en gem eent en

VR

vogel richt lij ngebied

WBE

w ildbeheereenheden

WHO

w orld healt h organisat ion

WI S

wat er inform at ie syst eem

WWF

w orld w ildlife fund
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Als schepen van leefm ilieu is het aangenaam om een v oorw oord t e m ogen schr ij ven bij
het m ilieubeleidsplan. Mechelen heeft im m ers, onder im puls van de v or ige schepen en de
eigen dienst en een st er ke prest at ie neergezet . Mechelen is alt ij d voort rek k er geweest in
Vlaanderen op het v lak van m ilieubeleid.
De sam enw er k ingsover eenk om st m et de Vlaam se ov erheid heeft dit pr oces alleen m aar
verst erkt . Daardoor st aan w e nu m ee aan de k op in Vlaanderen. Een prest at ie waar de
m echelaars t erecht fier op m ogen zij n.
Om dit t e realiser en is im m ers de m edew erk ing v an v ele m ensen nodig: ov ert uigde
Mechelaars, vr ij w illigers en I gem o – I var em als t echnische onderst euning van de eigen
dienst en. Graag w il ik langs deze w eg al die m edewerk ers bedanken.
Maar het w erk is niet af. Er is nog heel wat t e doen. Het k om ende j aar zal zeker in het
t eken st aan van het onderzoeken van een m ogelij ke invoer ing van Dift ar. Daar naast is er
ook nog het duurzaam heidsproj ect en alle andere werkt er r einen waar we act ief op zij n.
De dikt e van het beleidsplan geeft aan dat w e nog niet vlug zonder w er k zullen vallen.
Het is onze hoop dat de Mechelaars ev en const ruct ief als in het ver leden zullen
m eewerk en aan dit m ilieubeleid.

Jowan Lam on

Voorw oor d
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Dit docum ent bevat het m ilieubeleidsplan van de St ad Mechelen v an 2005 t ot en m et
2009 ( goedgek eurd door de gem eent er aad op 27 j anuar i 2005) . Het m ilieubeleidsplan
2005- 2009 v ervangt het m ilieubeleidsplan 1999- 2003. De loopt ij d van m ilieubeleidsplan
1999- 2003 werd im m er s ver lengd t ot goedkeur ing van het nieuw e m ilieubeleidsplan
( beslissing College van 23 sept em ber 2003) .
Het m ilieubeleidsplan v olgt de clust ergewij ze opbouw zoals v oorgest eld door het Vlaam se
Gew est . Het plan best aat uit t ien hoofdst ukk en en bevat een inleiding, inst rum ent ar ium ,
clust er v ast e st offen, clust er int egraal wat erbeheer, clust er nat uur lij k e ent it eit en, clust er
hinder , clust er m obilit eit , clust er energie, clust er gebiedsger icht beleid en een laat st e
hoofdst uk ov er de personele en financiële im plicat ies.
De clust erhoofdst ukk en volgen hierbij st eeds een gelij k e opbouw . Er wordt v ert rok ken
van de huidige sit uat ie ( beleidskader, k nelpunt en en opport unit eit en) om verv olgens de
gewenst e t oest and ( doelst ellingen) t e beschr ij v en. Deze doelst ellingen werden st eeds
get oet st aan de doelst ellingen van hoger e ov erheden. I n een laat st e st ap worden act ies
beschrev en die ons v an de huidige sit uat ie naar de gewenst e sit uat ie br engen. Per act ie
wordt st eeds een init iat iefnem er aangeduid, een r eeks van bet rok kenen en een t im ing.
Zoals beschr ev en in het laat st e hoofdst uk ov er de personele en financiële im plicat ies is
het onm ogelij k om per act ie een budget t e voorzien. De st ad w er kt v ia globale budget t en
en zal in funct ie van het m ilieubeleidsplan 2005- 2009 en de specifiek e noodwendigheden
j aarlij ks de nodige budget t en v oorzien.
Reeds enkele j ar en doet de Vlaam se ov erheid inspanningen om m ilieu t e gebr uik en als
opst ap naar duurzam e ont w ikk eling. Milieubeleidsplan 2005- 2009 is hier een v oorbeeld
van. Het groot aant al int er ne en ext er ne bet r ok kenen geeft aan hoezeer m ilieu verw ev en
is m et t hem a’s zoals r uim t elij k e ordening, m obilit eit en ont w ikk elingssam enwerk ing.
Het verder opent rekk en van het m ilieubeleid naar sociale sect oren zoals sam enlev ing en
cult uur vorm t een volgende st ap in dit proces. Op som m ige plaat sen in dit plan v indt u
hiert oe reeds een aanzet , m aar t ot op heden blij ft m ilieu st eeds het uit gangspunt .
Milieu is im m ers de opst ap naar duurzam e ont w ikkeling.
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Mechelen behoort t ot de prov incie Ant w erpen en grenst aan de pr ov incie Vlaam sBrabant . Het is de groot st e st ad t ussen Ant werpen en Br ussel. De st ad is door de eeuwen
heen st eeds een econom isch en st rat egisch k nooppunt gew eest . De ligging nabij dr ie
belangr ij ke wat er lopen ( Zenne, Dij le en Net e) was hierv oor een bepalende fact or. Lat er
zij n hier de spoor weg Br ussel- Ant w erpen, het Kanaal Leuv en- Dij le en de E19 als
belangr ij ke v erk eersaders bij gekom en.
Mechelen heeft een opper vlakt e van 6.450 ha en 76.971 inw oners1 ( 5 de st ad in
Vlaanderen) . De st ad is ont st aan uit de fusie van Heffen, Hom beek, Leest , Mechelen,
Muizen en Walem . Hierdoor is een lappendek en ont st aan van enerzij ds gebieden m et
zowel een uit gesproken agrar isch, als st edelij k k arakt er en anderzij ds enk ele gr ot e
indust r iezones en een aant al uit gebr eide gr oengebieden.
De dicht heid is het hoogst in de verschillende wij ken die rondom het cent r um zij n
ont st aan. Hier wonen ongeveer 60.000 m ensen. I n de deelgem eent en Walem , Heffen,
Leest en Hom beek is de woondicht heid heel wat lager. Sam en m et Muizen t ellen deze
deelgem eent en ongev eer 15.000 inwoners.
+LVWRULHNYDQKHWVWHGHOLMNPLOLHXEHOHLG
Een eerst e m ij lpaal inzake het Mechelse m ilieubeleid w as het pr oj ect ‘St udie ov er het
leefm ilieu in de st ad Mechelen’ dat w erd uit gev oerd in de per iode 1972- 1974 door de
Rij k suniv ersit eit van Gent in opdracht v an het st adsbest uur. Deze m ilieu- invent aris k on
om w ille van de gr oot schaligheid ( zowat alle sect or en kwam en ruim schoot s aan bod)
alsook om w ille v an de periode waar in het w erd opgem aakt als een pionierswerk worden
beschouwd.
I n 1973 was de st ad Mechelen bet rok ken bij de opricht ing van de int ergem eent elij k e
vereniging voor ont w ik k eling van het gew est Mechelen en om geving ( I GEMO) . Deze
vereniging heeft zich in de r egio ont plooid als een st reek ont w ikk elingsint ercom m unale,
act ief op het v lak van diverse lokale beleidsdom einen: afv albeheer, m ilieu- en
nat uurbeleid, grondbeleid en econom ische expansie.
De st ad Mechelen beschikt e eerder dan de m eest e ander e st eden of gem eent en over een
eigen m ilieudienst . Deze werd im m ers opger icht in 1978. Deze dienst is door de j aren
heen geëvolueerd t ot een v olwaardige adm inist r at ie best aande uit v erschillende
personeelsleden 2 .
I n 1992 werd het gem eent elij k m ilieuconv enant 1992- 1996 ondert ek end m et het
Vlaam se Gewest . I n uit voer ing hiervan w erd een Gem eent elij k Nat uur ont w ikk elingsplan
( GNOP) opgest eld en w erd in sam enw erk ing m et het Pr ov inciaal I nst it uut v oor Hygiëne
( PI H) een t w eede m ilieu- invent aris uit gew erk t . Het GNOP werd op 10 sept em ber 1997
door de m inist er iële GNOP- beoordelingscom m issie goedgek eurd.
I n 1997 werd inget ek end op de m ilieuconv enant 1997- 1999. De basisovereenkom st werd
ondert ek end alsook de opt ies r ond het gem eent elij k m ilieubeleidsplan ( opt ie 1) , de
m ilieu- invent ar is ( opt ie 2) , afval ( opt ie 4) , k r ingloopcent ra ( opt ie 5) , uit voer ing GNOP
( opt ie 6) en duurzaam gem eent elij k beleid ( opt ie 7) .
1
2

sit uat ie op 1/ 01/ 2004
zie hoofdst uk 2 – I nst rum ent arium - Organisat ie
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Met de ondert ek ening v an opt ie 1 ( m ilieubeleidsplan) opt eerde de st ad t oen r eeds v oor
een planm at ige aanpak van het m ilieubeleid. I n 1998 werd in sam enwerk ing m et het PI H
het eerst e m ilieubeleidsplan ( 1999- 2003) opgest eld. Mechelen behoorde t oen t ot de
eerst e gem eent en in Vlaander en die ov er een m ilieubeleidsplan beschikt en.
1997 bet ekende niet alleen de st art van het m ilieuconv enant 1997- 1999, m aar ook van
het r egionaal afv alpr ev ent ieproj ect . De st ad st apt e sam en m et negen andere gem eent en
uit de r egio in op een gr oot schalig afv alprevent iepr oj ect in sam enwerk ing m et I GEMO.
Een piloot proj ect in Vlaander en om afvalprevent ie op dergelij k int ense en groot schalige
m anier aan t e pak ken. Met het oog op het ver m inderen van de hoev eelheid rest afval
wordt sindsdien onafgebrok en afvalv oork om ing gest im uleerd v ia het sy st em at isch
inzet t en van zowel sociale, j ur idische als financiële beleidsinst r um ent en 3 .
Met het ondert ekenen v an opt ie 7 ( duurzaam gem eent elij k m ilieubeleid) k oos de st ad om
haar m ilieubeleid t e k ader en in het r uim ere concept van duurzam e ont wik keling ( zie
verder ) .
Om v erder gest alt e t e gev en aan een duurzaam gem eent elij k m ilieubeleid w erd in 2000
het m ilieuconvenant 2000- 2001 ondert ek end. Er werd geopt eerd om int ens sam en t e
wer ken m et I GEMO. I GEMO richt t e in 2000 een int ergem eent elij k duurzaam heidst eam op
om de gem eent en in de Mechelse regio t e onderst eunen bij de uit bouw van hun
Figuur 1: ruim t elij ke sit uering van de st ad Mechelen

duurzaam m ilieubeleid. De inspanningen die de st ad sindsdien heeft onder nom en, in
sam enw er k ing m et I GEMO en nabur ige gem eent en, hebben er t oe geleid dat vanuit de
3

zie ook hoofdst uk 3 – Vast e st offen - Afvalpr event ie
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hoger e ov erheid de uit w er king van een lokaal duurzaam gem eent elij k beleid in de
Mechelse r egio als één van de voort rekk ersr egio’s in Vlaander en w ordt beschouwd.
Deze inspanningen w erden v erder gezet door ondert ekening van de
sam enw er k ingsovereenkom st 2002- 2004 “ m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling“ .De Sam enw erk ingsov ereenkom st best aat uit een inst r um ent arium en acht
t hem at ische clust ers ( v ast e st offen, wat er, nat uur lij ke ent it eit en, hinder , m obilit eit ,
energie, gebiedsger icht beleid, doelgr oepenbeleid) . Afhankelij k van het am bit ieniv eau
dienen v oor elk e clust er een aant al doelst ellingen t e w orden uit gew er kt . Door
ondert ek ening van de Sam enwerk ingsov ereenk om st verbindt het lokale best uur er zich
ert oe om in r uil v oor financiële onderst euning v an het Vlaam se Gew est , deze
verschillende t ak en uit t e v oer en.
Gest erkt door de geboekt e result at en in de voorgaande j aren st apt e de st ad voor het
m er endeel van de clust ers in op niveau 2 en opt eerde ze voor een v erder e onderst euning
en int ergem eent elij k e sam enwerk ing v ia I GEMO. I n 2004 werd de st ap gezet naar niv eau
3 door in sam enw er k ing m et I GEMO en een aant al nabur ige gem eent en een
am bit ieniv eau 3 proj ect uit t e werk en 4 .
De k racht lij nen van de sam enwerk ingsov er eenk om st 2002- 2004 zullen worden v erder
gezet in de sam enw er kingsov ereenkom st 2005- 2007. De st ad heeft de int ent ie om in
2005 in t e t ekenen op deze nieuwe sam enwerk ingsov er eenk om st m et het Vlaam se
Gew est en het niv eau v an ondert ek ening m inst ens t e handhav en. De
sam enw er k ingsovereenkom st zal dus v erder een belangr ij ke rol blij ven spelen in het
st edelij k m ilieubeleid.
(YDOXDWLHSODQQLQJVSHULRGH
Het m ilieubeleidsplan 1999- 2003 was het eerst e Mechelse m ilieubeleidsplan. Er w erd
geopt eerd v oor een opdeling die het m idden hield t ussen de sect orale opdeling van het
prov inciale m ilieubeleidsplan en de t hem at ische onder verdeling van het gew est elij k e
m ilieubeleidsplan. De m ilieuv erst or ingen in de m ilieu- ent it eit en ( wat er, bodem , lucht )
werden losgekoppeld van de eerder beleidsgebonden m ilieuproblem en zoals afval,
ruim t elij k e ordening en duurzam e ont w ik keling. De planper iode van het m ilieubeleidsplan
1999- 2003 werd v erlengd t ot 31 decem ber 2004. Vanaf 1 j anuar i 2005 wordt het
m ilieubeleidsplan 2005- 2009 van k racht .
Figuur 2: procent uele ver deling van het aant al uit gevoerde, deels uit gevoerde of niet uit gevoerde act ies uit de
planperiode 1999- 2003 ( cirkeldiagram )

 

 

uit gev oerd

!

deels uit gev oerd

niet uit gevoer d

I n t ot aal werden 111 act ies v oor opgest eld ov er 8 verschillende onderdelen:
inst rum ent ar ium , duurzaam heid, ruim t elij k e ordening, afval, biodiv ersit eit , bodem ,

"

zie ook hoofdst uk 9 - Gebiedsgericht beleid – proj ect 8: regionaal duur zaam heidsplat form t er int roduct ie en
realisat ie van een duur zaam heidskaart
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at m osfeer, wat er. Uit een evaluat ie 5 blij kt dat 63% van de act ies werden uit gevoerd,
14% werden deels uit gevoerd of zij n in uit voer ing en 23% werden niet uit gev oerd. Rond
77% van de act ies werd act ief gew erkt . Het niet uit v oer en van de over ige 23% is deels
t e w ij t en aan een gew ij zigde v isie of aanpak in de loop van de planper iode of het
ont breken van onderst eunende init iat ieven vanuit de hoger e ov er heden. Het m er endeel
van deze ‘niet uit gevoerde act ies’ is gek oppeld aan de t hem a’s wat er en at m osfeer
( lucht , geluid, licht , geur) .
Figuur 3: procent uele ver deling van het aant al uit gevoerde, deels uit gevoerde of niet uit gevoerde act ies uit de
planperiode 1999- 2003 ( st aafdiagr am )
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I n het kader van de beleidsver k laring van het st adsbest uur 2001- 2006 heeft de st ad zich
voor opgest eld om in 2010 een hist orisch woonst ad op m ensenm aat t e zij n, waar een
efficiënt e st adsadm inist rat ie, een boeiend en dy nam isch econom isch en sociaal- cult ureel
weefsel en een aant rek kelij k openbaar dom ein borg st aan v oor een hoge levenskwalit eit .
Door haar st edelij k e ont wik keling t e st oelen op duurzaam heid, nieuwe hoogwaardige
proj ect en, kwalit eit sv er bet ering van het woningbest and en een planm at ige int egrat ie van
de v erschillende st edelij k e funct ies w il Mechelen haar leefbaar heid en aant r ekk elij k heid
verst erk en.
De m issie van het depar t em ent st edelij k ont w ik keling luidt “bij dragen t ot een hoge
om gevingskwalit eit en belev ingswaarde door de ident it eit van de st ad en de r uim t elij k e
m ogelij k heden opt im aal en duurzaam t e best em m en, t e ont w ik kelen en aan t e st uren.
Hierbij st aat een int erdisciplinaire aanpak t ussen de v erschillende vakgebieden garant
voor een int egrale benader ing en dit v ia sensibiliser en en part icipat iev e begeleiding van
de burger” .
De st ad Mechelen st reeft er naar om de k om ende j ar en haar m ilieubeleid t e v erst erk en,
waarbij bij zonder e aandacht wordt best eed aan:
• een opt im ale organisat ie van de afdeling m ilieu- en nat uuront w ikk eling waardoor
de t ak en naar behor en kunnen w orden uit gevoerd.
• het int egrer en v an de leefm ilieudoelst ellingen in de ander e beleidsdom einen.
5

Zie bij lage 1
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een planm at ige aanpak en hiert oe de gepast e plannings- en
rapport eringsinst r um ent en t e ont w ikk elen.
het t r effen van organisat or ische en t echnische v oorzieningen om inzicht t e
kr ij gen, het beheersen en waar m ogelij k v erm inderen van de m ilieu- im pact van
de bedr ij fsvoer ing ( int er ne m ilieuzorg)
het ont w ikk elen van de gepast e j ur idische inst rum ent en ( reglem ent en,
verordeningen) en een doorgedreven v ergunningenbeleid. 
t oezicht en de handhav ing van de m ilieur egelgeving.
ov er leg en part icipat ie v an de doelgr oepen.
het inform eren en sensibiliser en van de doelgroepen.
zo w einig m ogelij k m ilieulast t e v eroorzak en door de eigen act iv it eit en en op het
st im uler en van eenzelfde gedrag bij de bevolking.
een kost enefficiënt afv albeleid dat m ax im ale kansen biedt aan de pr incipes van de
‘Ladder van Lansink ’ ( pr ior it eit voor afvalprevent ie en hergebruik ) en ‘de v er v uiler
bet aalt ’.
het uit bouw en van een st edelij k e wat erbeleid dat is afgest em d op het
geïnt egr eerd ( bronger icht ) ont w ik kelen, beheren en herst ellen van de
wat ersyst em en.
een geïnt egreerde aanpak van de bescherm ing, het herst el, de ont w ikk eling en
het duurzaam gebr uik v an nat uur, bos, gr oen en landschap. 
een geïnt egreerd hinderbeleid waarbij pr ior it eit wordt gegev en aan het
voork om en van hinder en de best aande hinder wordt t er uggedr ongen
een m obilit eit sbeleid waarbij de druk op het leefm ilieu uit geoefend door verkeer
en v er voer wordt t er uggedrongen
een energiebeleid waar bij de t ot ale uit st oot van CO2 wordt t eruggedr ongen door
t oepassing van energiebesparende m aat r egelen en de inzet van her nieuwbar e
energiebronnen.
het verst erken en verbet eren van de m ilieuk walit eit en ruim t elij ke kwalit eit in
specifiek e gebieden door een gediffer ent ieerde aanpak van m ilieupr oblem en en
m aat wer k op niveau van het gebied.

'XXU]DPHRQWZLNNHOLQJDOVURGHGUDDGGRRUKHHQKHWSODQ
Duurzaam heid loopt als een rode draad doorheen het m ilieubeleidsplan. Duurzam e
ont w ikk eling is een relat ief j ong begr ip dat 13 j aar geleden een ruim e v erspr eiding 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 v oor Milieu en Ont wikk eling werd v oorgezet en
door de Noorse prem ier , Gro Har lem Brundt land. Die com m issie was door de Ver enigde
Nat ies aan het w erk gezet om een ant woord t e vinden op een aant al fundam ent ele
problem en op w ereldschaal, zoals: verv uiling, de uit put t ing van nat uurlij k e grondst offen,
ov erbev olk ing en hongersnood, arm oede en ongelij k heid. Het gaat om problem en die w e
t radit ioneel aanw ij zen als sociaal, econom isch of leefm ilieugebonden. Volgens de
Brundt land- com m issie m oet onder duurzam e ont w ikk eling worden v erst aan een
ont w ikk elingsm odel dat " voorziet in de behoeft en van de huidige generat ies, zonder de
m ogelij k heden van t oek om st ige generat ies om in hun behoeft en t e v oor zien in het
gedrang t e br engen."
-XULGLVFKNDGHUYDQKHWJHPHHQWHOLMNPLOLHXEHOHLGVSODQ
Met het decreet van 5 april 1995 houdende algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid
( DABM) werd ger egeld hoe de doelst ellingen en beginselen v oor het m ilieubeleid in
Vlaanderen naar het lok ale niveau vert aald k unnen worden. Het DABM vor m t hier m ee
het decr et ale kader voor de m ilieuplanning in Vlaander en op de dr ie best uur lij ke niveaus
( gewest , provincie, gem eent e) . Zo m oet het Vlaam se Gew est een m ilieuj aarprogram m a
( j aar lij k s) , een m ilieurapport ( t weej aar lij ks) en een m ilieubeleidsplan ( v ij fj aar lij ks)
opst ellen. Daar naast biedt het decreet de gem eent en en pr ov incies de m ogelij k heid om
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ook zelf m ilieubeleidsplannen en j aarprogram m a’s op t e st ellen. I n het kader van de
m ilieuconv enant s worden lokale over heden aangem oedigd om dit ook t e doen.
Met het Besluit van de Vlaam se r egering van 14 j uni 2002 w erd de opm aak van een
gem eent elij k m ilieubeleidsplan verplicht . Het plan m oet uit erlij k op 1 m ei 2005 worden
vast gest eld. Bovendien werd in het kader van de Sam enwerk ingsov er eenkom st 20022004 ‘Milieu als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling’ t ussen het Vlaam s Gew est en de
lokale best uren gest eld dat uit er lij k op 31 decem ber 2004 de ont w erpv isie t er adv iser ing
dient voorgelegd t e wor den aan het Vlaam s Gewest .
5DQGYRRUZDDUGHQYDQGHJHPHHQWHOLMNHPLOLHXEHOHLGVSODQQLQJ
(XURSHHVQLYHDX
Het Eur opees Milieubeleidsplan MAP 6 w erd in 2002 goedgek eurd en biedt een kader voor
het m ilieubeleid van de Eur opese Unie ( EU) t ot 2010. De inhoudelij ke k lem t onen op
klim aat , biodiv ersit eit , gezondheid en nat uurlij k e hulpbronnen die hier in zij n opgenom en,
zij n ook geldig v oor Vlaander en en w orden bij gev olg overgenom en. Naast MAP 6 dient
ook uit voer ing gegeven t e worden aan de Europese kaderr icht lij n Wat er .
)HGHUDDOQLYHDX
Opeenvolgende st aat sher vorm ingen 6 hebben er t oe geleid dat de bev oegdheidsverdeling
inzake leefm ilieu in België v erdeeld is t ussen het federaal niv eau en de gewest en.
St elselm at ig werden m eer en m eer bev oegdheden inzak e leefm ilieu t oegewezen aan de
gewest en. De federale overheid blij ft , of exclusief of sam en m et de Gewest en, bev oegd
voor onder ander e de v ast st elling van product norm en, bescherm ing t egen ioniserende
st raling, de door voer van afvalst offen, de coördinat ie v an het int er nat ionaal m ilieubeleid,
het m ar ine m ilieu) .
De federale st aat heeft een belangr ij k e t aak inzake duurzam e ont w ikk eling.
De wet v an 5 m ei 1997 bet r effende de coördinat ie van het federale beleid inzak e
duurzam e ont w ik keling t ekende een kader uit w aarbinnen 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 nt erdepart em ent ale Com m issie Duurzam e Ont wik keling ( I CDO) 7 , een perm anent ov er leg
t ussen de v erschillende m inist er ies en publiek e inst ellingen. De Com m issie kr eeg ook de
opdracht om v ierj aar lij k s een plan duurzam e ont wik keling v oor t e ber eiden. Het eerst e
federaal plan duurzam e ont w ikk eling had bet r ek king op de planperiode 2000- 2004. I n
het voorj aar van 2004 werd het openbaar onderzoek opgest art v oor het t weede federaal
plan ( 2004- 2008) . I n deze plannen werd een k euze gem aakt uit t hem a's in v erband m et
duurzam e ont w ik keling waarv oor in België de federale ov erheid bev oegd is. De planning
bek lem t oont dat de econom ische, sociale en ecologische aspect en van problem en op een
geïnt egr eerde m anier m oet en w orden aangepak t . De v olgende beleidst err einen k om en in
het vooront w erpplan aan bod:
- wij ziging v an consum pt ie- en product iepat r onen ( m et aandacht v oor inform at ie,
opvoeding en sensibilisering van het publiek, duurzaam pr oduct beleid en het
verbr uik v an de ov erheidsadm inist rat ies)
- arm oedebest r ij ding en aanpak van overm at ige schuldenlast
de band t ussen m enselij ke gezondheid en leefm ilieu ( landbouw, biologische div ersit eit ,
energie, v er voer , k lim aat )

6

Wet van 8 august us 1980, Wet van 8 august us 1988, Bij zondere wet van 16 j uli 1993 ( Sit Michielsakkoor den) , Bij zondere w et van 13 j uli 2001.
7
Voor m eer inform at ie zie www .icdo.fgov. be
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9ODDPVQLYHDX
De m aat regelen en init iat ieven om de Eur opese doelst ellingen t e ber eik en w erden op
Vlaam s niv eau ingeschrev en in het gewest elij k m ilieubeleidsplan 2003- 2007 ( GMBP) , dat
door de Vlaam se regering w erd vast gest eld op 19 sept em ber 2003. Het Vlaam s
m ilieubeleidsplan heeft een t hem at ische aanpak. Er wordt een onderscheid gem aakt
t ussen de t hem a’s ‘v erdunning van de ozonlaag’, ‘v erander ing van het k lim aat door het
broeikaseffect ’, ‘v eront r einiging door fot ochem ische st offen’, ‘v erzur ing’, ‘verm est ing’,
‘verspreiding van m ilieugevaarlij k e st offen’, ‘ver ont reiniging en aant ast ing van de
bodem ’, ‘ver ont reiniging door afvalst offen’, ‘v erst oring van wat ersyst em en’, ‘hinder ’,
‘versnipper ing’ en ‘ver lies aan biodiv ersit eit ’. Voor elk v an deze t hem a’s werden
doelst ellingen op lange en k ort er e t erm ij n uit gewer kt . Om deze doelst ellingen t e ber eiken
werden v oor elk t hem a ook v erschillende m aat r egelen uit gew er kt . Daar naast kom en er
verspreid ov er de verschillende t hem a’s 40 proj ect en aan bod, die bedoeld zij n als
hefboom om de doelst ellingen uit het plan t e realiser en. I n het plan w ordt ook aandacht
best eed aan ‘act or en/ doelgroepen’, om dat zij zowel v eroorzak ers als oplossers voor
m ilieuproblem en kunnen zij n. Om dat som m ige gebieden ext ra aandacht vergen en een
beleid v ereisen dat afgest em d is op de lokale sit uat ie is er ook een hoofdst uk
gebiedsger icht beleid. De v erschillende inst rum ent en v oor het m ilieubeleid, int ernat ionale
sam enw er k ing, geïnt egr eerd ov er heidsbeleid en de k ost en en financier ing k om en ook aan
bod. I n bij lage 2 van dit plan w orden de links t ussen het gem eent elij k en Vlaam s
m ilieubeleidsplan w eergegeven 8 .
Naast de opm aak v an m ilieubeleidsplannen kunnen prov incies en gem eent en sinds 1992
vr ij w illige m ilieu- over eenk om st en afsluit en m et het Vlaam se Gew est ( m ilieuconv enant en
of sam enw erk ingsover eenkom st en 9 ) . Met de Sam enwerk ingsov er eenkom st 2002- 2004
‘Milieu als opst ap naar duurzam e ont w ik keling’ st im uleert het Vlaam se Gewest de lokale
best ur en om een geïnt egreerd m ilieubeleid uit t e bouw en dat uit gaat van de pr incipes
van duurzam e ont wikk eling. Via het k iezen v oor één van de dr ie am bit ieniv eaus k unnen
de lokale best uren zelf bepalen hoe ver ze hier bij w illen gaan. De engagem ent en die de
st ad in het k ader van deze ov er eenkom st en opneem t bepalen in st erk e m at e het t e
voer en m ilieubeleid. De sam enw er k ingsovereenk om st st reeft naar een eenv or m ige
st ruct uur t ussen het m ilieubeleidsplan en de w ij ze waarop de st ad uit voer ing geeft aan
de Sam enwerk ingsov er eenk om st .

3URYLQFLDDOQLYHDX

Het prov inciaal m ilieubeleidsplan ( PMBP) van de prov incie Ant w erpen w erd goedgek eurd
op 27 novem ber 2003 en heeft bet r ek k ing op de per iode 2003- 2007. Dit plan v orm t een
verder zet t ing van het eerst e prov inciaal m ilieubeleidsplan ( 1998- 2002) . Het prov inciaal
m ilieubeleidsplan 2003- 2007 is opgedeeld in de t hem a’s ‘ruim t e v oor w at er’, ‘nat uur,
bos, landschap en gr oen’, ‘duurzaam prov inciaal beleid’, ‘m obilit eit ’ en ‘hinder ’.
Daar naast is ook m et bet r ekk ing t ot gebiedsgericht beleid, gem eent en en doelgr oepen,
inst rum ent en en het financiële luik een hoofdst uk voorzien. De voor naam st e k racht lij nen
van het plan k unnen als volgt sam engevat w orden:
- ruim t e v oor wat er : de uit w erk ing van duurzam e m aat r egelen bij de aanpak van
de overst rom ingsproblem at iek en de r ealisat ie van een geïnt egr eerd
wat er lopenbeheer ;
- m ee inst aan v oor de duurzam e inst andhouding en bevorder ing van biodiv ersit eit
in de pr ov incie;
- het gem eent elij k e m ilieu- en nat uurbeleid onderst eunen;
- als pr ov inciebest uur een t oonbeeld van int er ne m ilieuzorg worden
I n bij lage 2 van dit plan worden de links t ussen het gem eent elij k en provinciaal
m ilieubeleidsplan w eergegeven 10 .
8

zie globaal act ieplan ( bij lage 2)
zie ook 1.2. hist oriek van het st edelij k m ilieubeleid
10
zie globaal act ieplan in bij lage
9
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$QGHUHSODQQHQHQUHJHOJHYLQJ
Bov enst aande randv oor waarden vorm en de belangrij kst e voor waarden voor de
gem eent elij k e m ilieubeleidsplanning. Niet t em in best aan er in een aant al aanv erwant e
sect oren zoals ruim t elij k e ordening, m obilit eit , ont w ik k elingssam enw er king,… nog andere
gem eent elij k e en bov engem eent elij k e plannen en r egelgev ing die m ee het gem eent elij k e
m ilieubeleid bepalen. Voorbeelden hier van zij n het r uim t elij k e st ruct uurplan, het
m obilit eit splan,… I ndien r elevant w ordt naar deze plannen v erw ezen in de desbet reffende
hoofdst uk ken ( beleidsk ader/ best aande t oest and) .
2SPDDNYDQKHWJHPHHQWHOLMNPLOLHXEHOHLGVSODQ
Naast het j uridisch kader is de opm aak van het m ilieubeleidsplan ook een beleidskeuze.
Het kaderen van act ies in een r uim ere v isie, doelst elling en t ij dsspanne bevordert de
efficiënt ie en effect iv it eit van het m ilieubeleid en de genom en beslissingen en init iat iev en.
Bov endien st elt het de bet r okk en dienst en bet er in st aat om ook grot er e, m eer
ingr ij pende pr oj ect en in t e plannen en effect ief t e r ealiser en.
I n het m ilieubeleidsplan wordt beschrev en ‘wat ’ de st ad w il ber eik en ( doelst ellingen) , ‘op
welk e plaat sen’ en ‘hoe’ dit m oet gebeur en, m et aandacht voor m iddelen, t erm ij nen en
priorit eit en.
6WUXFWXXU
Het m ilieubeleidsplan is opgebouwd v olgens de richt lij nen van het Vlaam s Gew est 11
( t hem at isch) . Volgende t hem a’s ( hoofdst uk k en) worden acht ereenvolgens behandeld:
• I nst rum ent ar ium ( hoofdst uk 2)
• Vast e st offen ( hoofdst uk 3)
• I nt egraal wat erbeheer ( hoofdst uk 4)
• Nat uur lij k e ent it eit en ( hoofdst uk 5)
• Hinder ( hoofdst uk 6)
• Mobilit eit ( hoofdst uk 7)
• Energie ( hoofdst uk 8)
Elk e hoofdst uk is opgebouwd v olgens het zelfde st ram ien:
• t hem a
• beleidskader
• best aande t oest and
• knelpunt en en opport unit eit en
• doelst ellingen en act ies
Voor elk v an deze m ilieut hem a’s wordt eerst een beschrij v ing gegev en van het t hem a en
het beleidskader. Dit beleidskader om vat o.a. de regelgev ing, de norm en of
doelst ellingen die v oork om en in beleidsplannen van hoger e over heden en de
belangr ij kst e gem eent elij k e bevoegdheden. Ver volgens w ordt de act uele of best aande
t oest and weergegev en. Hierbij is het zek er niet de bedoeling om een gedet ailleerd
ov erzicht t e geven van alle r esult at en van de diverse onderzoeken en inv ent ar issen die
ooit zij n uit gevoerd. Wel w orden de v oor dit plan m eest significant e gegev ens
opgenom en. De t oet sing van de best aande t oest and aan het beleidskader wordt v ert aald
in een opsom m ing van knelpunt en en opport unit eit en. De visie van de st ad, rek ening
houdend m et de act uele t oest and, k nelpunt en en opport unit eit en k om t t enslot t e t ot
uit ing in de doelst ellingen. Deze gev en de k racht lij nen weer van het t oek om st ige m ilieu-

11
r icht lij nen opgenom en in de sam enw erkingsover eenkom st 2002- 2004 “m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikkeling”
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en nat uurbeleid. De act ies gev en de w ij ze aan waarop de doelst ellingen zullen w orden
ger ealiseerd.
Bij elke act ie w ordt aangegev en w ie de init iat iefnem er of het aanspreekpunt is, de
bet r okk en act or en zij n en wanneer de uit voer ing van de act ie v oorzien is ( t im ing) .
Afhank elij k v an het v oorwerp van de act ie kan de t im ing verband houden m et de opst art
of de realisat ie van de act ie.
Alle doelst ellingen en act ies worden gebundeld in een globaal act ieplan ( zie bij lage 2) ,
waar in ook de r elat ie m et de beleidsplannen van de hoger e ov er heden is opgenom en,
ev enals het al dan niet bindend zij n van de act ies.
Een act ie wordt als ‘bindend’ aangeduid indien de uit voer ing er van is opgelegd in het
kader van:
• wet geving van hoger e overheden ( beleidsplannen, uit voeringsplannen)
• verplicht ingen vanuit de sam enw erk ingsovereenkom st m et het Vlaam s Gew est
Ook als de act ie ext ra aandacht v erdient in de k om ende planperiode ( o.a. v oor het
nast reven van de vooropgest elde doelst ellingen) w erd deze als bindend aangeduid.
De ander e act ies worden als ‘indicat ief’ om schrev en. Wanneer een act ie als indicat ief
wordt aangeduid bet ek ent dit niet dat de uit v oering ervan v r ij blij v end is. I n v er houding
t ot de bindende act ies gaat het m eet st al om een v erder zet t en en opv olgen van r eeds
best aande init iat iev en.
Daar naast bev at het plan een hoofdst uk ‘gebiedsgericht beleid’ ( hoofdst uk 9) . I n dit
hoofdst uk is een select ie gem aakt v an gebiedsger icht e init iat iev en of proj ect en. Deze
proj ect en zij n v ooral bedoeld als hefboom om de doelst ellingen uit het plan t e realiser en.
3URFHGXUH
Het DABM12 regelt de procedure voor het opst ellen van het gem eent elij k
m ilieubeleidsplan. Tabel 1 geeft een ov erzicht v an de belangr ij kst e st appen en bij horende
t im ing die wordt gehant eerd door de st ad. Voor de opm aak van het plan deed de st ad
ber oep op de dienst en v an de int ergem eent elij k e v ereniging I GEMO.
Tabel 1: st appenplan en t im ing voor de opm aak van het m ilieubeleidsplan 2005- 2009

$#% 

&'() 

St apsgew ij ze opm aak van het ont w erpplan
Goedk euring van het ont werpplan door het College van
burgem eest er en schepenen
Or ganiseren van het openbaar onderzoek
Vast st elling van het m ilieubeleidsplan door het College van
burgem eest er en schepenen en verw ij zing van het plan naar de
gem eent eraad voor definit ieve vast st elling
Definit ieve vast st elling van het m ilieubeleidsplan door de
gem eent eraad
I nform at ie en com m unicat ie inzak e het m ilieubeleidsplan 20052009

Sept em ber 2004- Juli 2005
24 August us 2004
1 Sept em ber- 30 okt ober 2005
12 j anuari 2005
27 j anuari 2005
Februari 2005

Bij de opm aak v an het m ilieubeleidsplan w erd veel belang gehecht aan de bet rokk enheid
van de verschillende dienst en en adv iesorganen, dit om het draagv lak t e v ergr ot en. Vij f
t hem at ische ov erlegm om ent en w erden georganiseerd om de ont w erpt ekst en t e
besprek en. I n de periode j anuar i 2004- april 2004 vonden volgende werkgr oepen plaat s:
• wer kgr oep Vast e St offen ( 15/ 01/ 2004)
• wer kgr oep I nt egr aal Wat erbeheer ( 05/ 02/ 2004)
• wer kgr oep Hinder en Mobilit eit ( 26/ 02/ 2004)
• wer kgr oep Energie ( 18/ 03/ 2004)
12

Het decreet van 5 april 1995 houdende algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid ( B.S. 3 j uni 1995)
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wer kgr oep Nat uur lij ke ent it eit en ( 08/ 04/ 2003)

De sam enst elling van de w er kgr oepen was afhank elij k van de dienst en bet r okk en bij het
t hem a. Naast de eigen dienst en w erd ook een afvaardiging v an de m ilieuraad en
belanghebbende v er enigingen en personen uit genodigd. De sam enst elling van de
wer kgr oepen w erd door een collegebeslissing geform aliseerd.
2SYROJLQJ
Na opm aak van het m ilieubeleidsplan is opgem aakt dienen de act ies t e worden
uit gev oerd, opgev olgd en ev ent ueel bij gest uurd. De opvolging van het m ilieubeleidsplan
zal in de eerst e plaat s gebeuren via het m ilieuj aarpr ogram m a. I n het
m ilieuj aarprogram m a w orden de act ies die het voorbij e j aar uit gev oerd werden,
gerapport eerd en geëvalueerd. Bij de opm aak, uit voering en opvolging van het
m ilieuj aarprogram m a w orden eveneens alle r elevant e dienst en bet rokk en.
Daar naast is het de bedoeling om de m ilieubar om et er, die opgem aakt wordt in het kader
van de Sam enw erk ingsov ereenk om st ‘Milieu als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling’
( 2002- 2004) , als evaluat ie- inst rum ent v oor het gem eent elij k e m ilieubeleid t e gebruiken.
De st ad zal deze m ilieubarom et er ook inzet t en als com m unicat ie- inst r um ent naar de
bevolk ing t oe.
Figuur 4: schem at ische voor st elling van de opbouw van het plan

THEMA
BELEIDSKADER
HUIDIGE TOESTAND

ACTIES

GEWENSTE TOESTAND
(doelstellingen)

KNELPUNTEN
OPPORTUNITEITEN
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,QVWUXPHQWDULXP
Het inst r um ent ar ium bevat bepalingen ov er de organisat ie van de st edelij k e dienst en en
de organisat ie van inspraak in het st edelij k e m ilieubeleid.

2UJDQLVDWLH
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij door lopend aandacht
wordt best eed aan een opt im ale organisat ie van de afdeling m ilieu- en
nat uuront w ik keling waardoor de t aken naar behor en k unnen w orden uit gevoerd.
%HVFKULMYLQJWKHPD
De m ilieuam bt enaar en de m edew erk ers van de afdeling m ilieu en nat uur ont w ikk eling
vert olk en een zeer belangrij k e rol in het st edelij ke m ilieubeleid. De opdracht en en
verant w oordelij k heden van de afdeling best r ij k en diverse dom einen en een v eelheid aan
t hem a’s. Om die r eden beschikt de afdeling m ilieu- en nat uuront w ik keling ov er
deskundig, gespecialiseerd personeel.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
I n nav olging van de m ilieuconv enant s bepaalt de Sam enwerk ingsov er eenk om st 2002 –
2004 “m ilieu, als opst ap naar duurzam e ont w ik k eling” dat ieder e gem eent e m oet
beschik ken ov er personeel dat de gem eent e onderst eunt bij het gem eent elij k m ilieu- en
nat uurbeleid. Middels aller hande r egelgev ing w orden div erse t ak en, opdracht en en
bevoegdheden door de Vlaam se wet gev er specifiek t oevert r ouwd aan de m ilieudienst , de
m ilieuam bt enaar en de duurzaam heidsam bt enaar.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De st ad beschikt sedert 1977 ov er een m ilieudienst . Tot 1998 was de m ilieudienst een
apart e ent it eit . Vanaf 1998 best ond de m ilieudienst uit v olgende sect ies: adm inist rat ie,
Tivoli, gr oendienst . I n 2003 werd een nieuw e or ganisat iest r uct uur binnen de st ad
uit gebouwd. De afdeling m ilieu en nat uur ont w ik keling w erd opger icht . Deze afdeling
om vat v olgende dienst en en personeelsleden 13 :
• 1 afdelingshoofd
• m ilieudienst ( 1 dienst hoofd + 4 m edew erk ers) ;
• dienst duurzam e ont w ik keling ( duurzaam heidscoördinat or + sam enwerking
I GEMO) ;
• dienst m ilieu- educat ie ( 1 dienst hoofd + 9 m edewer kers) ;
• dienst nat uur - en groenont w ik k eling ( 1 dienst hoofd + 1 m edew erk er )
Binnen de afdeling Milieu- en Nat uuront w ik keling zij n 19 personeelsleden w erkzaam
( sit uat ie m ei 2004) . Het personeelsbehoeft eplan van 1997 w erd niet v olledig ingev uld.
Een nieuw personeelsbehoeft eplan is in opm aak .
De m ilieudienst en de dienst duurzam e ont w ik k eling zij n t ot op vandaag de dag de
belangr ij kst e kat alysat oren en init iat or en van een duurzaam gem eent elij k
leefm ilieubeleid. Op t erm ij n zullen ook de dienst en m ilieu- educat ie en nat uur - en
groenont w ikk eling een grot er e rol opnem en.

13

Zie ook figuur 18 - hoofdst uk 10 ( personele en financiële im plicat ie)
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De afdeling v er vult onderm eer volgende ker nt aken inzake leefm ilieu:
Tabel 2: kernt aken van de verschillende dienst en van de afdeling m ilieu- en nat uuront wikkeling
Dienst Milieu- educat ie
Nat uur- en m ilieueducat ieve act ivit eit en organiseren
Onderhoudw er ken
Toezicht
Com m unicat ie
Organisat ie van feest en
Milieudienst
Opst ellen beleidsplannen
Opm aken van beleidsint rum ent en
Uit voeren van het beleid
Behandelen van vergunningsaanvr agen
Verst rekken van advies en inform at ie ( int ern/ ext ern)
Afhandelen van aanvragen voor t oelagen
Handhaving en onderzoeken
Com m unicat ie
Klacht enbehandeling
Afvalprevent ie
m ilieucom part im ent en
Secret ariaat m ilieur aad
Land- en t uinbouw beleid
Dienst duurzam e ont wikkeling
Opst ellen beleidsplannen
Opm aak beleidsinst rum ent en
Adviesverlening en infor m at ie
Net w erking ( int ern/ ext ern)
Com m unicat ie
Afhandelen aanvragen voor t oelagen
Dienst nat uur- en gr oenont wikkeling
Opst ellen beleidsplannen
Opst ellen beleidsinst rum ent en
Kapvergunningen
Uit voeren van het beleid inzake
vergunningsaanvragen, onderhoud en ont werp
openbaar groen
Opbouw en van knowhow

Het m ilieubeleid heeft heel wat raakv lak ken m et ander e bevoegdheidsdom einen.
Hierdoor k om en verschillende t ak en t erecht bij de afdeling m ilieu- en nat uur ont w ik keling
die echt er niet behoren t ot de ker nt ak en.
I n het st edelij k organogram sit ueert de afdeling m ilieu- en nat uuront w ikkeling zich
binnen het depart em ent st edelij ke ont w ikk eling.
Figuur 5: organogram van het depart em ent st edelij ke ont wikkeling
DEPARTEMENT STEDELI JKE ONTWI KKELI NG
Dienst pr oj ect wer king st adsont wikkeling

Afdeling econom ische ont wikk eling

St afdienst st edelij ke ont wikkeling

Afdeling r uim t elij ke ont wikkeling

Afdeling m ilieu en nat uur ont wikkeling

Dienst locale econom ie

Dienst planning en m obilit eit

Dienst duur zam e ont wikkeling

Dienst bov enlokale econom ie

Dienst m onum ent enzorg

Milieudienst

Dienst gr ond- en pandenbeleid

Bouwdienst

Dienst m ilieu- educat ie

Dienst wonen

Dienst nat uur - en gr oenont wikkeling
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Voor de uit voer ing van bepaalde opdracht en w ordt ber oep gedaan op de dienst en van:
• de int ergem eent elij k e v er eniging voor ont w ikk eling van het gew est Mechelen en
om geving ( I GEMO) ;
• het pr ov inciaal inst it uut voor hygiëne ( PI H) ;
• m ilieu- en adv iesbur eaus.
Bij deze organisat ies k unnen de dienst en t ev ens t erecht v oor adv ies en bij st and.
I n het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st 2002 – 2004 “m ilieu, als opst ap naar
duurzam e ont w ik keling” m aakt de st ad in grot e m at e gebr uik van de dienst en v an de
int ergem eent elij ke ver eniging I GEMO. Voor de inv ulling van een t w eede
“duurzaam heidsm edewer ker” doet de st ad een ber oep op de duurzaam heidscel van
I GEMO. Deze int ergem eent elij ke cel onderst eunt de st ad bij de uit v oer ing van haar
engagem ent en j egens het Vlaam se Gewest .
Onderst aande t abel geeft een ov erzicht van de am bit ieniv eaus die de st ad ondert ekende
in het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st .
Tabel 3: ondert ekeningsniveaus van de st ad in het kader van de sam enw erkingsovereenkom st 2002- 2004

* +,-.

/001/2 /0013

/0054

I nst rum ent arium
Vast e st offen
Wat er
Nat uurlij ke ent it eit en
Hinder
Mobilit eit
Burgers en Doelgroepen

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

2
2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2

De st ad ondert ek ende bij k om end de opt ionele bepalingen bij de clust er hinder :
- opr uim en v an k leine par t ij en acht ergelat en gevaarlij k e afv alst offen;
- bodem v eront r einiging.
I n 2004 werd ook inget ek end op het r egionaal am bit ieniv eau 3 proj ect “regionaal
duurzaam heidsplat form t er int r oduct ie en r ealisat ie van een duurzaam heidskaart ” 14 .
Met bet r ekk ing t ot afvalbeheer part icipeert de gem eent e aan de int ergem eent elij k e
vereniging voor duurzaam afvalbeheer r egio Mechelen ( I VAREM) .
De bev oegde schepen inzak e leefm ilieu is ook bevoegd voor de beleidsdom einen
ruim t elij k e ordening, st adsvernieuw ing, j uridische zaken, w elzij n en gezondheid,
ont w ikk elingssam enw er king, gelij ke kansenbeleid en pr ev ent ie.
De m ilieudienst en de dienst duurzam e ont w ik k eling zij n gehuisv est in een lokaal dat
voldoende ruim t e biedt voor het personeel. Er is een loket aanwezig dat gem akk elij k
t oegank elij k is voor de inw oners van de st ad.
De uit r ust ing van de m ilieudienst is afdoende. Alle personeelsleden beschikk en ov er een
eigen bur eau- en opber gruim t e. De ver eist e inform at icavoorzieningen ( pc’s, print ers,
int ranet , int ernet ) zij n aanw ezig. De dienst en beschik ken ov er of hebben t oegang t ot
voldoende docum ent at ie om de t ak en naar behor en uit t e voer en. De dienst beschikt
ov er eigen st aalnam eapparat uur v oor beperkt e wat eranalyses en geluidsm et ingen.
De dienst beschikt ov er div erse dat abanken. De volgende dat abank en worden door de
m ilieudienst beheerd of gebr uikt :
14

zie hoofdst uk gebiedsgericht beleid voor m eer inform at ie over dit proj ect .
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de m ilieuv ergunningendat abank
een m ilieuk lacht en- , r egist rat ie- en opvolgingssyst eem ( MKROS)
een r uim t elij ke inform at ie dat abank ( RI lok et , GI S)
een r egist er van ver ont r einigde gr onden
een r egist er van pot ent ieel veront reinigde gr onden
nat uurv ergunningendat abank

Bij de het gebr uik en de uit bouw van dat abanken v oorziet de st ad m ax im ale uit wisseling
m et de gewest elij k e dat abank en.
De m ilieudienst heeft t oegang t ot geografische inform at ie v ia de r uim t elij k e
inform at iedat abank ( RI loket ) . Er kan ook st eeds beroep worden gedaan op de GI S- cel
van de st ad v oor GI S funct ionalit eit en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ


Knelpunt en:
• de om vang en de com plex it eit van de t aken die worden t oegewezen aan de
m ilieudienst nem en st eeds t oe en zij n niet alt ij d in v erhouding t ot de beschikbar e
personele m iddelen.
• het personeelsbehoeft eplan w erd niet v olledig ingevuld.
• de hoger e ov er heid delegeert st eeds m eer t ak en naar de st ad zonder overleg.
• de hoger e ov er heden ont wikk elen st eeds nieuwe proj ect en zonder rek ening t e
houden m et de im pact ervan op de w erk ing van de st edelij k e dienst en.
• het dom ein “ leefm ilieu” is m oeilij k af t e bakenen waardoor opdracht en worden
opgelegd die niet t ot de ker nt aken behor en.
• het verzorgen van de loket w er king voor de bev olk ing is zeer arbeidsint ensief.
• de com m unicat ie m et de ander e over heidsdienst en loopt niet alt ij d ev en v lot .
• versnippering van bevoegdheden op federaal, gewest elij k en provinciaal v lak.
Opport unit eit en:
• de m ilieudienst beschikt ov er gem ot iv eerd en gek walificeerd personeel.
• vier personen beschikk en ov er een Vlar em - bek waam heidsbew ij s.
• de m ilieudienst beschikt ov er de gepast e infrast ruct uur.
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het uit bouwen van een afdeling m ilieu- en nat uur ont w ikk eling m et
gekwalificeerd en gem ot iv eerd personeel, dat de v eelheid aan t ak en en opdracht en op
een kwalit eit sv olle w ij ze k an uit v oer en.
Act ie I _1: voorzien in v oort durende opleiding en bij scholing van het personeel van
de afdeling m ilieu en nat uuront w ik k eling.
I nit iat iefnem er : afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en nat uuront w ik k eling
Bet r okk enen: personeelsleden v an de afdeling m ilieu en nat uuront wik k eling,
ext er ne opleiders
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _2: verder zet t en en v erst erk en van het ov erleg m et de schepen, bev oegd
voor leefm ilieu.
I nit iat iefnem er : afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en nat uuront w ik k eling
Bet r okk enen: schepen v an leefm ilieu
Tim ing: vanaf 2005
Act ie I _3: waken ov er het feit dat de t oegewezen t ak en aan de afdeling m ilieu- en
nat uuront w ik keling in overeenst em m ing zij n m et de v ooropgest elde kernt aken.
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I nit iat iefnem er : afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en nat uuront w ik k eling
Bet r okk enen: personeelsleden v an de afdeling m ilieu en nat uuront wik k eling
Tim ing: door lopend aandacht spunt
Act ie I _4: inv ullen van het personeelsbest and conform het personeelsbehoeft eplan
van de afdeling m ilieu- en nat uur ont w ikk eling
I nit iat iefnem er : afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en nat uuront w ik k eling
Bet r okk enen: personeelsleden v an de afdeling m ilieu en nat uuront wik k eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: het v oorzien in een geschikt e adm inist rat iev e en t echnische om kader ing van
de m ilieudienst opdat in opt im ale om st andigheden gew erkt kan worden.
Act ie I _5: het v erder uit bouwen v an de m ilieudat abank en.
I nit iat iefnem er : afdeling m ilieu- en nat uuront w ik keling
Bet r okk enen: GI S- cel, dienst inform at ica, Provincie, Vlaam s Gewest , ext erne
adviesbureaus
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _6: opm aak van een j aar lij kse planning m et pr ior it aire t aken voor de afdeling
m ilieu- en nat uuront w ik keling ( gek oppeld aan de begr ot ing)
I nit iat iefnem er : afdelingshoofd van de afdeling m ilieu en nat uuront w ik k eling
Bet r okk enen: personeelsleden v an de afdeling m ilieu en nat uuront wik k eling
Tim ing: vanaf 2005


,QWHJUDWLH
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij bij zonder e aandacht
wordt best eed aan het int egrer en van de leefm ilieudoelst ellingen in de ander e
beleidsdom einen.
%HVFKULMYLQJWKHPD


Milieubeleid is geen zaak m eer van de m ilieudienst alleen, m aar is geïnt egr eerd in
nagenoeg alle dienst en. Duurzaam heid, zorg voor de leefom gev ing en aandacht v oor
m ilieu en nat uur zij n essent iële waarden voor iedere dienst en elk personeelslid. De
m ilieuam bt enaar, de duurzaam heidsam bt enaar en de m edew er kers van de m ilieudienst
funger en st eeds m eer als gangm akers van het gem eent elij k m ilieubeleid.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
De sam enw er k ingsover eenk om st 2002 – 2004 ( m ilieu, als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling) bepaalt dat de gem eent e m oet w er ken aan een geïnt egreerd duurzaam
lokaal m ilieubeleid. Als inst rum ent int roduceert de Sam enwerk ingsov ereenk om st het
“am bt elij k over leg”; een dienst ov erschr ij dend ov er leg m et t ot doel m ilieu t e int egr eren
als aandacht spunt voor alle dienst en en personeelsleden van de st ad.
I n funct ie van de gem eent elij ke m anagem ent st ruct uur wordt voorzien in
ov er legm om ent en binnen de dienst en of t ussen de dienst en onder ling.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Binnen het depart em ent st edelij ke ont w ikk eling wordt wekelij ks v ergaderd m et de
afgevaardigden v an de verschillende afdelingen en dienst en binnen het depart em ent . Er
is ook regelm at ig ov er leg t ussen de depart em ent en ( m anagem ent t eam )
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I n funct ie van de uit v oering van opt ie 7 v an het m ilieuconv enant 2000 – 2001 werd de
st uurgroep “duurzaam gem eent elij k beleid” geïnt r oduceerd in de st ad. Dit am bt elij k
ov er legorgaan “avant la let t r e” bundelde v er ant woordelij k en en geïnt er esseerden van
nagenoeg alle dienst en m et het oog op het reducer en van het gebr uik van
best rij dingsm iddelen, het rat ioneel gebr uik van energie, afvalprev ent ie, het gebr uik van
secundair e grondst offen en het zuinig v erbruik van wat er.
Met de sam enw erk ingsovereenkom st 2002 – 2004 ( m ilieu, als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling) werd het “am bt elij k over legorgaan” geform aliseerd als een orgaan m et de
volgende doelst ellingen:
• coördinat ie opm aak en uit voering van het m ilieubeleidsplan en het
m ilieuj aarprogram m a;
• m axim ale afst em m ing t ussen het m ilieubeleid en de andere beleidsprocessen
( r uim t elij k e ordening, m obilit eit , v olksgezondheid,…) ;
• com m unicat ie om t rent het lokale m ilieu- en nat uurbeleid, zow el naar de eigen
gem eent elij k e dienst en als naar de bev olk ing en specifiek e doelgroepen.
Het am bt elij k ov erlegor gaan best aat uit depart em ent shoofden, afdelingshoofden en
dienst hoofden van v erschillende depart em ent en en dienst en. Aanv ullend w erden
t hem at ische werk groepen opger icht . De sam enst elling van deze w erkgroepen is
afhank elij k van het t hem a. De st ad t elt de v olgende t hem at ische w erk groepen:
• wer kgr oep “duurzaam bouwen” ;
• wer kgr oep “int egraal wat erbeheer ”;
• wer kgr oep “int erne m ilieuzorg” .
• wer kgr oep “r educt ieplan best rij dingsm iddelen”.
Figuur 6: schem at ische voorst elling van de t hem at ische werkgroepen

AMBTELIJK OVERLEG
Algemene coördinatie
WERKGROEP INTERNE MILIEUZORG
vaste stoffen + hinder + mobiliteit +
burgers en doelgroepen

WERKGROEP DUURZAAM BOUWEN
energie + water +
grondstoffen (materialen) +
burgers en doelgroepen

WERKGROEP INTEGRAAL WATERBEHEER
water + natuurlijke entiteiten +
burgers en doelgroepen

WERKGROEP BESTRIJDINGSMIDDELEN
decreet bestrijdingsmiddelen +
grondstoffen + burgers en doelgroepen

Tenslot t e w orden m et het oog op de uit voer ing van concr et e pr oj ect en en/ of opdracht en
wer kgr oepen opger icht . Deze w er kgr oepen beogen de voorbereiding, coördinat ie en
opvolging van een concr eet pr oj ect of een specifiek e opdracht . Op dit ogenblik zij n de
volgende adhoc- werkgr oepen act ief in de st ad:
• wer kgr oep “dift ar ” ;
• wer kgr oep “herbr uikbar e bekers”;
• wer kgr oep “energiezorg”.
Ook beleidsm at ig is het m ilieu- en nat uurbeleid een belangr ij k aandacht spunt . Enk ele
voorbeelden:
• de bevoegdheden inzak e ruim t elij k e ordening, leefm ilieu en welzij n zij n
ondergebracht in één kabinet ;
• opr icht ing van een nieuwe dienst duurzam e ont wik keling;
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st edelij k e beleidsverk lar ing 2001- 2006;
ondert ek ening van v erschillende ( m ilieu) over eenk om st en.

Door de v erhoogde bet r okk enheid v an ander e dienst en w orden st apsgewij s m eer
m ilieudoelst ellingen overgenom en in de plannen, init iat ieven en act ies v an ander e
beleidsdom einen. Uit eraard is er ook een t endens in de w et gev ing dat alle
beleidsdom einen m eer en m eer geconfr ont eerd worden m et m ilieuregelgev ing.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• ingev olge onw et endheid is de r ealisat ie van de m ilieudoelst ellingen bij som m ige
dienst en ont oer eik end.
• t oet sing aan m ilieudoelst ellingen bij nieuw e plannen, v isies, pr oj ect en gebeurt
niet alt ij d.
Opport unit eit en:
• het georganiseerd dienst ov erschr ij dend ov er leg.
• groeiende bet rokk enheid van v erschillende dienst en bij de leefm ilieuproblem at iek
• m eer int egrat ie v ia de m ilieuw et gev ing
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het int egreren van de m ilieudoelst ellingen in andere beleidsdom einen.
Act ie I _7: de dienst en v an de afdeling m ilieu- en nat uuront w ik keling van in de
beginfase bet rekk en bij de v oorbereiding en planning v an m ilieuger elat eerde
init iat iev en door ander e dienst en.
I nit iat iefnem er : depart em ent st edelij ke ont w ik k eling, depart em ent st edelij k e
infr ast ruct uur
Bet r okk enen: afdeling m ilieu- en nat uuront w ik keling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _8: aanm oedigen van de dienst en om act ief t e part iciperen aan de
dienst ov erschr ij dende wer kgr oepen inzake leefm ilieu ( am bt elij k over leg,
t hem at ische werkgroepen,…) .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst en aangeduid als lid van de werkgroep( en)
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _9: ont wikk elen v an inst rum ent en voor de ander e dienst en om r ek ening t e
houden m et m ilieu en duurzaam heid.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: bew erkst elligen dat duurzaam heid, zorg voor de leefom gev ing en aandacht
voor m ilieu en nat uur beschouwd w orden als essent iële waarden die gem eengoed zij n
voor ieder e dienst en elk personeelslid.
Act ie I _10: sensibiliser en van het personeel inzake het st edelij k e duurzaam
m ilieubeleid en hun inbr eng hierbij .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , v orm ingsdienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 
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%HOHLGVLQVWUXPHQWHQ
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij door lopend aandacht
wordt best eed aan een planm at ige aanpak en ont w ikk elt hiert oe de gepast e planningsen rapport er ingsinst rum ent en.
%HVFKULMYLQJWKHPD
Om v orm t e gev en aan het st edelij k m ilieu- en nat uurbeleid is het aangewezen om op
een planm at ige w ij ze uit voer ing t e gev en aan concr et e act ies en init iat iev en. Opvolging,
t er ugk oppeling en ev aluat ie zij n noodzak elij k e st appen om een kwalit eit svol en duurzaam
m ilieu- en nat uurbeleid t e v oer en. Hiert oe beschikt de st ad ov er een aant al plannings- ,
rapport erings- en evaluat ie- inst rum ent en.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
I ngevolge de init iële t ek st van het decreet van 5 apr il 1995 houdende algem ene
bepalingen inzak e m ilieubeleid k on de gem eent e de v olgende planningsdocum ent en
opm ak en:
• een gem eent elij k m ilieuj aarprogram m a ( j aar lij k s) .
• een gem eent elij k m ilieubeleidsplan ( v ij fj aarlij k s) .
Via conv enant s en sam enwerk ingsov ereenkom st en werd door het Vlaam se Gewest
aangest uurd op de j aar lij kse opm aak van een m ilieuj aarprogram m a ( MJP) . I n de
sam enw er k ingsovereenkom st 2002 – 2004 w erd het MJP als een verplicht plannings- en
rapport eringsinst r um ent naar v oor geschov en. Met de ondert ek ening v an deze
Sam enwerk ingsov er eenkom st engageerde de st ad zich t ev ens t ot de opm aak van een
m ilieubeleidsplan en de realisat ie v an een m ilieubar om et er.
Door het Besluit van de Vlaam se Reger ing van 14 j uni 2002 is de gem eent e verplicht een
m ilieubeleidsplan op t e m ak en. Het 1 st e ‘verplicht e’ beleidsplan m oet uit er lij k op 1 m ei
2005 vast gest eld zij n.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Het College v an Burgem eest er en Schepenen st elt j aar lij ks het gem eent elij k
m ilieuj aarprogram m a v ast . Dit beleidsdocum ent wordt opgem aakt door de m ilieudienst .
De gem eent eraad w ordt hiervan in kennis gest eld naar aanleiding van de j aar lij kse
begr ot ingsbesprek ingen. Het m ilieuj aarprogram m a om vat t en m inst e:
• een verslag van uit voer ing van de geldende m ilieubeleidsplannen van alle
ov er heden;
• een opgav e van de t ij dens het k om ende j aar t e verr icht en act iv it eit en en t e
nem en m aat regelen;
• een ov erzicht van de geraam de inkom st en en uit gav en v oor de uit voering van het
m ilieu- en nat uurbeleid.
De st ad heeft reeds op eigen init iat ief een m ilieubeleidsplan opgem aakt . Dit beleidsplan
had bet r ekk ing op de periode 1999- 2003 en wer d opgem aakt in sam enwer k ing m et het
PI H. I n het m ilieubeleidsplan wordt bij zonder e aandacht geschonk en aan
visieont w ikk eling, het form uler en v an st rat egische en operat ionele doelst ellingen, het
creëren van een beleidskader, het plannen van concret e en haalbar e m aat regelen en
init iat iev en ( act iepunt en) .
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Met het oog op een goede uit voer ing van de act ies in het m ilieuj aarprogram m a m aak t de
st ad halfj aarlij ks, als int ern werkdocum ent , een bek nopt e t ussent ij dse st and van zaken
op. Dit laat de st ad t oe desgev allend bij t e st ur en in de uit v oer ing van som m ige act ies
van het MJP. Dit is belangr ij k gelet op het feit dat het m ilieuj aarprogram m a door de
hoger e ov erheid w ordt geëvalueerd op de engagem ent en opgenom en in de
sam enw er k ingsovereenkom st .
Om de st at us van het gem eent elij k m ilieubeleid t e evalueren, heeft de dienst duurzam e
ont w ikk eling de eerst e st appen gezet naar de opm aak van een m ilieubarom et er. Deze
barom et er best aat uit een set van om gev ingsindicat oren die t oelat en om div erse
aspect en van het m ilieu- en nat uurbeheer in de gem eent e t e beoordelen. Een eerst e
select ie v an indicat or en werd doorgev oerd op basis van r elevant ie v oor de st ad, de
m ogelij k e kwant ificeerbaarheid en de beschikbaarheid van de gegevens ( 22 indicat or en) .
Deze ont w erpindicat or en dienen nog verder t e worden v er fij nd en t e besprok en m et de
bet r okk enen ( beleid, dienst en, adv iesorganen,…)

.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• het m ilieuj aarpr ogram m a, luik “rapport er ing” kan niet volledig afgew erk t zij n op
het ogenblik van de eerst e begr ot ingsbespr ek ingen ( naj aar) .
• het ont br eekt de st ad aan j uist e gegev ens om een doelt reffende m ilieubarom et er
op t e st ellen.
• bij m ilieubeleidsplannen van hogere ov er heden wordt onv oldoende rekening
gehouden m et onderst eunende init iat ieven voor lokale best ur en.
• de planperiodes v an de beleidsplannen van de v erschillende best uurlij k e niv eaus
zij n niet op elkaar afgest em d
• ( t e) veel adm inist rat iev e last en gekoppeld aan het m ilieuj aarpr ogram m a
Opport unit eit en:
• de Sam enwerk ingsov er eenk om st geen financiële st im uli om op een planm at ige,
doelger icht e wij ze werk t e m ak en van een duurzaam m ilieu- en nat uurbeleid
• de aanzet t ot opm aak v an een m ilieubar om et er .
• j aarlij ks v oort gangsrapport van het m ilieuj aarpr ogram m a.
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: planm at ige r ealisat ie van een lokaal, duurzaam m ilieu- en nat uurbeleid
Act ie I _11: 5- j aar lij kse opm aak van een m ilieubeleidsplan.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2009
Act ie I _12: j aarlij k se opm aak v an het luik “planning” van het m ilieuj aarprogram m a
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: j aar lij ks
Act ie I _13: hogere overheden v erzoek en t ot het opnem en van m eer
onderst eunende init iat ieven naar lok ale best ur en in hun beleidsplannen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: prov incie, Vlaam s Gewest
Tim ing: 2007
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Act ie I _14: hogere overheden v erzoek en de planper iode van m ilieubeleidsplannen
bet er op elkaar af t e st em m en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: prov incie, Vlaam s Gewest
Tim ing: 2007
Doelst elling: r egelm at ige evaluat ie en rapport er ing om t r ent de voort gang van het
gem eent elij k m ilieu- en nat uurbeleid
Act ie I _15: j aarlij k se opm aak v an het luik “ rapport er ing” van het
m ilieuj aarprogram m a
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: j aar lij ks
Act ie I _16: opm aak van een st edelij ke m ilieubarom et er best aande uit een set van
t hem at ische m ilieu- indicat oren
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, st edelij k e adv iesraden
Tim ing: 2005

,QWHUQH0LOLHX]RUJ
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij organisat orische en
t echnische v oorzieningen w orden get r offen om inzicht t e k rij gen, het beheersen en waar
m ogelij k verm inderen v an de m ilieu- im pact van de bedrij fsvoering.
%HVFKULMYLQJWKHPD
I nt er ne m ilieuzorg heeft t ot doel het invoer en v an m ilieuv r iendelij ke handelingen en
product en in de dagelij k se werk ing van de gem eent e m et de st eun van de
beleidsverant woordelij k en en personeelsleden. Milieuzorg heeft bet rekk ing op de
organisat iest ruct uur, de verant woordelij kheden, de prakt ij ken en processen, de
procedur es, grondst offen en hulpbr onnen,…
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Het decr eet van 5 apr il 1995 houdende de algem ene bepalingen inzake m ilieubeleid
int roduceert de begrippen “bedr ij fsint er ne m ilieuzorg”, “m ilieubeheersy st eem ”,
“m ilieuaudit ”,… in de Vlaam se m ilieuwet gev ing. Dit begrippenk ader was in eerst e
inst ant ie bedoeld v oor de bedr ij fswereld m aar is ev enzeer t oepasbaar in de publiek e
sect or.
I n de Sam enwerk ingsov er eenkom st 2002 – 2004 ( m ilieu, als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling) st elt het Vlaam se Gewest dat ieder e gem eent e een m ilieuzorgsyst eem
m oet opzet t en v oor haar eigen dienst en.
Het decr eet van 19 april 1995 bet reffende bedr ij fsint er ne m ilieuzorg int roduceert de
figuur “m ilieucoördinat or”. I ngev olge dit decr eet m oet de st ad ook v oor een aant al eigen
inricht ingen of inst allat ies beschikk en over een int erne of ext erne m ilieucoördinat or.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
I n uit voering van opt ie 7 van het m ilieuconv enant ( 2000 – 2001) en de
Sam enwerk ingsov er eenkom st 2002 – 2004 “m ilieu, als opst ap naar duurzam e
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ont w ikk eling” werd de v oorbij e j ar en st eeds m eer aandacht best eed aan int erne
m ilieuzorg.
De st ad heeft reeds div erse init iat iev en get r offen die ert oe leiden dat m ilieuzorg een
aandacht spunt is voor de dienst en en de personeelsleden. De w erkgr oep int er ne
m ilieuzorg ( opger icht in 2000) is hierbij het dienst ov erschr ij dend ov er legplat form .
Een act ieplan ‘int er ne m ilieuzorg’ werd opgest eld. Dit act ieplan is het k ader voor de
uit voering van v erschillende concr et e t hem at ische I MZ act ies m .b.t . v ast e st offen, wat er,
energie, m obilit eit , …. Een onderscheid w ordt gem aakt in sensibilisat ie en im plem ent at ie.
De v erschillende gem eent edienst en zelf st aan in v oor de realisat ie of de onderst euning
van de act ies 15 . Dit plan en de hieraan gekoppelde act iv it eit en w orden bij gest uurd i.f.v .
nieuw e k nelpunt en of opport unit eit en.
De uit v oer ing v an de v erschillende init iat iev en en act ies zij n echt er niet alt ij d
geïnt egr eerd in een globale pr ocesm at ige aanpak ( st ruct uren, pr ocedures,…) . Het nut
van een m ilieuzorgbeleid wordt niet door eenieder op een consequent e wij ze erk end.
I n t oepassing van het decreet van 19 apr il 1995 doet de gem eent e een ber oep op de
dienst en van een ext er ne m ilieucoördinat or v oor de st edelij k e
brandst ofverdeelinst allat ies. I n eerst e inst ant ie bet r of het de inst allat ies v an de
Kruidt uin, St adsm agazij nen en Brandweer. De inst allat ies van de Kruidt uin en
St adsm agazij nen w erden ondert ussen buit en gebruik gest eld.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de afspraken en pr ocedur es m et bet rek k ing t ot het aank oopbeleid zij n niet bij
iedereen gek end.
• het gem is aan een volledige invent ar isat ie van grondst offen en hulpbr onnen
( energie, wat er,…) .
• geen gest andaardiseerd m ilieuzorgsyst eem v oor lokale ov erheidsdienst en.
• de int erne com m unicat ie inzake m ilieuzorg is ont oer eik end 16 .
• de ext er ne m ilieucoördinat or heeft zij n sam enw er king m et de gem eent e
st opgezet .
• de eigen dy nam iek van som m ige dienst en leidt ert oe dat het aanv ragen van
vergunningen en cert ificat en voor deze act iv it eit en/ aank open som s ov er het hoofd
wordt gezien.
• Onvoldoende k ennis of int eresse inzak e de m ilieuwet gev ing bij ander e dienst en
Opport unit eit en:
• de aanw ezigheid v an een w er kgr oep “ int erne m ilieuzorg”
• de duurzaam heidsm edewer kers als aanspr eekpunt v oor de dienst en
• de handleiding int er ne m ilieuzorg op het int ranet
• eigen int er ne dienst voor pr ev ent ie en bescherm ing
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: v erder inv oeren van een m ilieuzor gsyst eem in de gem eent elij k e dienst en en
inst ellingen.
Act ie I _17: aanm oedigen van de dienst en om act ief t e part iciperen aan de
werkgr oep “ int erne m ilieuzorg” of de init iat ieven die vanuit deze w er kgroep w orden
genom en
15

Voor een overzicht van de best aande en geplande I MZ- act ies wordt verw ezen naar de t hem at ische
hoofdst ukken
16
Blij kt o.a. uit een int erne enquêt e uit gevoerd door de dienst duurzam e ont w ikkeling in 2003
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I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: leden van de w erk gr oep I MZ
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _18: st apsgew ij ze opm aak van een gest andaardiseerd int er n
m ilieuzorgsyst eem m et aandacht v oor pr ocedur es, pr ocessen,… ( cfr. I SO, EMAS,…)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , werkgroep I MZ
Tim ing: vanaf 2005
Act ie I _19: verst er ken v an de int erne com m unicat ie inzak e int er ne m ilieuzorg
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst , leden van de w er kgr oep I MZ,
Tim ing: vanaf 2005
Act ie I _20: in kaart brengen van de v erbruiks- en aankooppr ofielen van de dienst en
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: aank oopdienst en
Tim ing: 2009
Act ie I _21: aanst elling van een nieuw e int erne/ ext er ne m ilieucoördinat or indien
nodig
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: int er ne dienst v oor prevent ie en bescherm ing
Tim ing: 2005
Act ie I _22: verst er ken v an het over leg t ussen de m ilieudienst en de int erne dienst
prev ent ie en bescherm ing.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: int er ne dienst pr ev ent ie en bescherm ing
Tim ing: 2007

5HJOHPHQWHQHQYHUJXQQLQJHQ
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij bij zonder e aandacht
wordt best eed aan het ont wikk elen van de gepast e j ur idische inst r um ent en
( r eglem ent en, v erordeningen) en een doorgedr ev en v ergunningenbeleid.
%HVFKULMYLQJWKHPD
Het voeren van een goed m ilieubeleid ver eist de inzet van v erschillende inst rum ent en.
Naast sociale inst rum ent en ( part icipat ie, doelgr oepenbeleid, int egrat ie, com m unicat ie,…)
kan een st ad gebruik m aken van haar specifiek e bevoegdheden op het vlak van enerzij ds
reglem ent ering en anderzij ds het v erlenen van vergunningen, om haar visie en
doelst ellingen inzake m ilieu- en nat uurbeleid waar t e m ak en. De reglem ent er ing kan
enerzij ds ‘repressief’ zij n ( polit ier eglem ent en, belast ingsr eglem ent en) m aar kan ook
belonend zij n ( subsidie reglem ent en) .
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
De gem eent eraad is op grond v an de gem eent ewet bevoegd om reglem ent en en
polit iev er ordeningen op t e m ak en, in de m at e dat deze reglem ent en niet in st r ij d zij n m et
de r egelgev ing van de hogere over heden. De om vang van de r eglem ent er ende
bevoegdheid van de gem eent e is om schr ev en in art ikel 135, §2 van de nieuw e
gem eent ew et .
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Het nieuwe art ik el 119bis van de nieuw e gem eent ew et , ingev oerd bij w et van 13 m ei
1999, voorziet de m ogelij k heid om t egen bepaalde v orm en van openbar e over last op t e
t reden m iddels een adm inist rat iev e sanct ie.
I n het kader van m edebew ind heeft de Vlaam se ov er heid aan de gem eent e een aant al
specifiek e t aken t oebedeeld inzak e het v er lenen van vergunningen. De gem eent e t r eedt
onder m eer op basis van de v olgende regelgev ing op als v ergunningv er lenende overheid:
• Decreet van 28 j uni 1985 bet r effende de m ilieuv ergunning;
• Besluit Vlaam se Reger ing van 23 j uli 1998 t ot v ast st elling van nader e r egels t er
uit voering van het decreet van 21 okt ober 1997 bet r effende het nat uurbehoud en het
nat uurlij k m ilieu.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De st ad beschikt ov er diverse r eglem ent en en –verordeningen m et bet rek k ing t ot m ilieuen nat uurbeheer ( polit iereglem ent en, belast ingsreglem ent en, subsidier eglem ent en) . Een
ov erzicht v an de r eglem ent en w ordt weergegev en in de r espect ievelij k e t hem at ische
hoofdst uk ken.
Er wordt er var en dat enerzij ds een groot deel v an deze r eglem ent en niet goed op elkaar
zij n afgest em d en ook niet alt ij d in ov er eenst em m ing zij n m et de st eeds veranderende
wet geving ( zie hoofdst uk hinder ) . Anderzij ds is ook de bevolk ing niet alt ij d goed op de
hoogt e van het best aan van v erschillende r eglem ent en en hun t oepassing.
De st ad m aakt op dit ogenblik nog geen gebruik van de m ogelij kheden die het nieuw e
art ikel 119bis van de nieuwe gem eent ew et biedt .
I n het kader van de w et gev ing op de m ilieuvergunningen behandelt de m ilieudienst
j aarlij ks een 100t al dossiers ( k lasse 1, k lasse 2 en m eldingen k lasse 3) . De m ilieudienst
fungeert t elk ens als adv iesv erlenende ov er heid, het zij t en aanzien van het College van
Burgem eest er en Schepenen v oor k lasse 2- vergunningen, het zij t en aanzien van de
Best endige Deput at ie v oor k lasse 1- v ergunningen. Verm oedelij k beschikken div erse
hinder lij k e inr icht ingen nog niet over een m ilieuvergunning of is hun v ergunningsst at us
onvolledig. I n ov er leg m et het park et w orden st apsgewij s sect orale
inspect ieprogram m a’s uit gew erkt ( zie ook clust er hinder ) .
Het aant al nat uurv ergunningen dat j aar lij ks wordt aangev raagd is v r ij beperkt .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• verschillende polit ier eglem ent en en –verordeningen zij n niet op elkaar afgest em d
en m oet en geact ualiseerd w orden ( o.a inzake geluid, kappen v an bom en,…) .
• de st ad m aakt nog geen t oepassing van art ik el 119bis N. Gem eent ew et ;
• com plexe w et gev ing die leidt t ot ov er r egulering
• de com m unicat ie naar de bev olking om t r ent de inhoud van r eglem ent en en –
verordeningen is beperk t ;
• verm oedelij k beschikk en een aant al bedr ij v en over geen of een onv olledige
vergunning;
• de t oepassing v an de r egelgev ing inzak e nat uur vergunningen is onv oldoende
ingeburgerd.
Opport unit eit en:
• art ikel 119bis van de N. Gem eent ew et opent nieuwe perspect ieven om op t e
t reden t egen aller lei vorm en van ov er last .
• sect orale inspect iepr ogr am m a’s.
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verschillende subsidier eglem ent en

'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: het cr eër en van een efficiënt j ur idisch kader om doelt r effend op t e t r eden
t egen m isdr ij ven en div erse vorm en van openbare ov er last
Act ie I _23: act ualisat ie en afst em m ing van de best aande polit iereglem ent en en –
verordeningen inzak e leefm ilieu
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, afdeling j ur idische zaken
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _24: t oepassing onderzoeken van art ikel 119nis van de Nieuwe Gem eent ew et
( adm inist rat iev e sanct ies)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: afdeling j ur idische zak en, I GEMO
Tim ing: 2006
Doelst elling: het v oer en van een efficiënt v ergunningenbeleid
Act ie I _25: opm aak van sect orale inspect ieprogram m a’s om niet vergunde
hinder lij k e inr icht ingen in kaart t e br engen en zich v erv olgens in r egel t e st ellen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: park et , polit ie, m ilieu- inspect ie
Tim ing: vanaf 2005
Act ie I _26: verst er ken v an de com m unicat ie inzak e de t oepassing van de
nat uurv ergunning
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: nat uurwacht er ,inform at iedienst , I GEMO
Tim ing: vanaf 2005
Act ie I _27: verst er ken v an de int erne en ext er ne com m unicat ie r ond de geldende
reglem ent en en verordeningen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _28: act ief m eewer ken aan de herv orm ing van het v ergunningenbeleid op
init iat ief v an de hoger e ov erheden
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , VVSG, I GEMO
Tim ing: vanaf 2005

7RH]LFKWHQKDQGKDYLQJ
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij bij zonder e aandacht
wordt best eed aan het t oezicht en de handhav ing v an de m ilieuregelgev ing.
%HVFKULMYLQJWKHPD
Tegen div erse vorm en v an m ilieuov er last w ordt regulerend opget r eden. De Vlaam se, en
aanv ullend de lokale, regelgev ing inzak e m ilieu en nat uur is vr ij uit gebr eid en com plex .
Deze r egelgev ing v oorziet in diverse procedures en inst rum ent en v oor t oezicht en
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leefm ilieuhandhav ing. Naast de hoger e over heid verv ullen de burgem eest er, de
m ilieuam bt enaar en de polit ie een zeer belangr ij ke rol inzak e t oezicht en
m ilieuhandhaving.
Handhav ing v an de r egelgev ing op het v lak van het leefm ilieu is een k rit ische
succesfact or voor het w elslagen van het m ilieubeleid. Als de ov er heid er niet in slaagt om
de r egels t e doen nalev en, m islukt haar beleid. Een doelm at ige en efficiënt e handhav ing
is daar om een dwingende noodzaak.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Anno 2004 behoort de bev oegdheid inzak e leefm ilieu nagenoeg v olledig t ot het
bevoegdheidspakk et van de gewest en. De t oezicht s- en handhav ingst aken zij n dan ook
zeer uit gebr eid en best r ij k en diverse dom einen. I nzake het v oork om en en best r ij den van
m ilieuhinder ( abiot isch m ilieu) bet r eft het o.a:
• wet geving op de hinderlij k e inr icht ingen;
• wet geving t er best r ij ding van lucht veront r einiging;
• wet geving t er best r ij ding van geluidshinder;
• wet geving t er best r ij ding van bodem en grondw at erv eront r einiging;
• wet geving bet reffende het v oork om en en beheer van afvalst offen;
• wet geving op gevaarlij k e st offen;
• …
Wat bet reft het nat uurbehoud en landschapszorg ( biot isch m ilieu) :
• wet geving op het nat uurbehoud;
• wet geving t er bescherm ing van landschappen;
• wet geving i.v.m . bosbeheer;
• wet geving t er bescherm ing van som m ige dier - en plant ensoort en;
• …
Los van elk e specifiek e wet geving in de hinderr eglem ent ering is het m ogelij k om v an de
“veront reiniger” een v er goeding t e eisen voor schade op basis van de ar t ik elen 544 ( leer
van de burenhinder ) en 1382 en v olgende ( fout aansprak elij kheid) , v an het Burger lij k
Wet boek . Ook in het St r afwet boek zij n bepalingen opgenom en v oor het r egelen van
hinderpr oblem en. I ndien bepaalde hinderbr onnen nog niet het v oorw er p uit m ak en van
een federale of Vlaam se wet gev ing beschikt de gem eent e ov er de m ogelij k heid om deze
hinderpr oblem at iek t e r egelen v ia o.a. het polit ier eglem ent .
I n het Nat ionaal Veiligheidsplan 2003–2004 is leefm ilieuhandhav ing één van de
t oppr ior it eit en v oor zow el de federale als de lok ale polit ie. I n het kader van hun
algem ene vast st ellingsbev oegdheid heeft de lok ale polit ie sowieso een belangr ij ke t aak in
zowel het t oezicht als de handhaving inzak e leefm ilieu.
Het park et st r eeft naar k walit eit svolle en procesregelm at ige vast st ellingen en r edact ies
van st rafr echt er lij ke PV’s. Het park et w enst de onderlinge int er act ie t ussen lokale polit ie
en m ilieudienst en t e bepalen door het vast leggen van priorit eit en door :
• opst ellen van een pr ot ocol t ussen park et , gem eent e en polit ie
• uit werk en van een st appenplan m .b.t . cont r ole op de Vlarem - w et gev ing
• m inst ens 2 gecoördineerde m ilieucont roles op de in het prot ocol bepaalde
priorit eit en.
Op gewest elij k niv eau w orden er ev eneens init iat ieven genom en inzake
m ilieuhandhaving. Op 26 j uni 2002 v erscheen de om zendbr ief LNW/ 2002/ 1 van de
Vlaam se m inist er van leefm ilieu en Landbouw bet r effende pr ior it eit en bij de handhav ing
van de m ilieur egelgev ing in het Vlaam s Gewest . Deze om zendbr ief had t ot doel de
am bt enar en belast m et de handhav ing van de m ilieuregelgeving op de hoogt e t e br engen
van de afsprak en die gem aakt werden t ussen het Vlaam s Gew est en de procureurs-
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generaal om t rent de afst em m ing t ussen de adm inist rat iev e handhaving en de
st rafrecht erlij k e handhaving en de prior it eit en die hierbij gest eld w orden.
Midden 2003 w erd het v ooront werp van decreet ‘m ilieuhandhav ing’ t ot wij ziging v an het
decreet van 5 april 1995 houdende algem ene bepalingen inzak e m ilieubeleid en t ot
aanv ulling ervan door t oevoeging van een t it el inzake handhav ing en
veiligheidsm aat regelen t er adv ies v oorgelegd w erd aan de MiNa- Raad. Dit decreet zou
alle v erschillende r egels ov er t oezicht , adm inist rat iev e sanct ies, veiligheidsm aat regelen
en st raffen in de best aande m ilieudecr et en verv angen door één globale regeling. Dit
decreet zal onget wij feld belangrij k e consequent ies hebben op de organisat ie van de
m ilieuhandhaving in Vlaanderen en de rol van de gem eent e hier in.
Er is nood aan duidelij k heid om t rent t aak verdeling en sam enwerk ing in de handhav ing
t ussen de v erschillende bevoegde inst ant ies ( park et , polit ie, m ilieudienst ) . I n 2002 werd
in het ar rondissem ent Mechelen een ov er leg opgest art t ussen het park et , polit ie,
burgem eest ers, schepenen van leefm ilieu en m ilieuam bt enar en. De opzet is om
onder linge afsprak en t e m aken om t r ent handhaving en t oezicht op
m ilieuv ergunningsplicht ige inricht ingen in de gem eent e.
De best aande of in opm aak zij nde m ilieudat abank en ( o.a. het m ilieuk lacht en- ,
regist rat ie- en opvolgingssyst eem , de nat uurv ergunningendat abank,…) kunnen een
belangr ij ke onderst eunende r ol v er v ullen inzake t oezicht en handhaving
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Zowel m ilieudienst als polit ie hebben een belangrij k e t oezicht houdende funct ie inzak e
m ilieu. Het t oezicht op de hinder lij k e inr icht ingen k lasse 2 en 3 is een st edelij k e
bevoegdheid en v erant woordelij k heid. Ook t echnische cont r oles bij k lasse 1 bedr ij v en
kunnen uit gevoerd worden door st edelij k e t oezicht houdende am bt enaren. Het t oezicht is
op de eerst e plaat s een opdracht van de st edelij ke m ilieudienst v oor het best uur lij k
( r epressief) opt r eden. Binnen de m ilieudienst v an de st ad zij n 4 personen gem acht igd om
cont r oles uit t e voeren bij ingedeelde inr icht ingen ( VLAREM am bt enaren) . I n het kader
van hinder lij ke inricht ingen heeft de polit ie v ooral een ( st rafrecht erlij k e) t aak . De polit ie
houdt ook t oezicht op de niet ingedeelde en privat e inr icht ingen. De hervorm ing van de
polit ie heeft geleid t ot de opr icht ing van de int ergem eent elij k e polit iezone Mechelen
( I PZ) . Deze zone om vat uit sluit end het gr ondgebied van de st ad Mechelen. Tot op heden
is er geen m ilieucel opger icht binnen de I PZ Mechelen. Er is een officier aangest eld die,
naast ander e polit ionele t aken, ook belast is m et m ilieudossiers. I nzak e t oezicht op
hinder lij k e inr icht ingen wordt ov erleg gepleegd t ussen m ilieudienst en polit ie.
Milieu- inspect ie w ordt ingeschakeld voor cont role van de klasse 1- inr icht ingen en
plaat sbezoek en w orden uit gev oerd bij v ast st elling van m ilieuhinder afk om st ig van k lasse
2 en 3 inr icht ingen. Beperk t e onderzoek en w orden uit gev oerd ( o.a. geluidsm et ingen)
wanneer de hinder blij ft aanhouden. Polit ie wor dt ingeschak eld bij geluidsover last door
elekt ronisch v erst erkt e m uziek en het niet naleven van de polit ier eglem ent en.
Er wordt ook sam engew er kt m et ander e gew est elij k e of federale m ilieuadm inist rat ies
zoals OVAM ( afvalst offen) , Vlaam se Landm aat schappij / Mest bank ( m est wet geving) ,
AMI NAL afdeling Nat uur ( nat uurwacht er ) , AMI NAL afdeling bos&groen ( boswacht er ) ,
Gezondheidsinspect ie ( zwem baden) , Federaal Voedselagent schap, Federaal Agent schap
voor Nucleaire cont r ole,…
I ngevolge de v ersnipper ing van de t oezicht st aken inzake m ilieu ov er ver schillende
inst ant ies is het belangr ij k om duidelij k e afspraken t e m ak en. Meest al ont breekt het aan
feedback vanuit de hoger e ov er heid om t rent doorgegev en dossiers.
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Op dit ogenblik w orden er door de m ilieudienst uit sluit end cont r oles uit gevoerd bij
klacht en of bij aanv raag t ot w ij ziging, uit breiding of ver nieuw ing van een
m ilieuv ergunning. Een ger icht e prev ent ieve handhav ing ( cont role zonder v erm oeden dat
vergunning wordt overt r eden) gebeurt zelden gelet op het beper kt personeelsbest and bij
de m ilieudienst , op het uit gebreide t ak enpakk et van deze dienst en het groot aant al
ingedeelde inricht ingen.
Voor het uit v oer en van analyses ( wat erst alen, bodem m onst ers, geluidsst udies,…) doet de
st ad o.a. ber oep op het Prov inciaal I nst it uut voor Hygiëne ( PI H) en erk ende
bodem saneringsdesk undingen.
I n het v er leden w erden binnen de st ad div erse pogingen onder nom en om t e k om en t ot
bet ere afsprak en inzak e t oezicht en handhaving v an de m ilieuregelgev ing. I ngev olge
wisselende pr ior it eit en hadden deze init iat ieven geen duurzaam kar ak t er waardoor ze
t elkens opnieuw m oest en w orden opgest art . De afgelopen j ar en zij n er ad hoc nieuwe
st appen onder nom en om t e k om en t ot bet er e afspraken en sam enw er king 17 . Naar de
t oek om st t oe is het belangr ij k om m eer pr ior it eit t e hecht en aan m ilieuhandhaving en
hiert oe, in ov erleg m et al de bet rok k enen, t e v oorzien in de nodige per sonele en
financiële m iddelen.
De st ad part icipeert aan het ar rondissem ent eel ov erleg m et het Park et . Op dit ov er leg
worden o.a. afsprak en gem aakt inzak e ger icht e sect orale doorlicht ingen
( inspect ieprogram m a’s) . De sect or wordt op het vlak v an hun v ergunningssit uat ie
doorgelicht . Bedr ij ven zonder v ergunning w orden aangem aand zich t e regulariseren. Het
Park et engageert zich om bij het niet opvolgen van de onderr icht ingen van de st ad,
doorgest uurde dossiers m et pr ior it eit t e behandelen. Zo werd in 2003 deelgenom en aan
de cont r ole van de dr oogkuissect or.
De st ad beschikt ov er v erschillende r eglem ent en v oor de handhav ing inzake
m ilieuhinder. Deze r eglem ent en zij n niet op elkaar afgest em d en zij n m eest al ook niet in
ov er eenst em m ing m et de r ecent e ( st eeds v eranderende) w et geving. De st ad heeft de
int ent ie om een geïnt egreerd hinder reglem ent op t e st ellen, op basis van het
m odelreglem ent dat het Vlaam s Gew est t er beschik k ing zal st ellen.
I n het v er leden zij n diverse pogingen onder nom en om op lokaal v lak een geïnt egr eerd
hinderbeleid t e voeren
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• weinig int er n ov er leg t ussen polit ie en m ilieudienst inzak e de aanpak van
m ilieuk lacht en
• weinig pr ev ent iev e cont role ingev olge onv oldoende personele m iddelen
• ont breken van een m ilieucel binnen de I PZ zone Mechelen
• ont breken van feedback t ussen de t oezicht houdende inst ant ies van v erschillende
adm inist rat ies
• doorschuiv en van t oezicht st aken van de hogere ov er heid naar het lokale best uur
• uit het m ilieuhandhav ingsrapport 2002 van Milieu- inspect ie blij kt dat een groot
deel van de pv’s inzake m ilieuov ert redingen nog wordt geseponeerd
• uit voering van de bepalingen van de Legionellawet geving zorgen v oor een zwar e
adm inist rat iev e last
• reglem ent ering inzake m ilieuhandhaving is niet op elkaar afgest em d
• het voorst el van geïnt egreerd hinder reglem ent v anuit het Vlaam s Gew est is nog
niet beschikbaar
• polit ie beschikt niet over een eigen m edewerk er die is opgeleid t ot
m ilieudeskundige.
17

Zie ook clust er hinder
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Opport unit eit en:
• per iodiek over leg m et Park et
• opr icht ing in 2004 van een cel sluikst ort en
• aanst elling van t oezicht houdende am bt enar en binnen de st edelij k e dienst en
• uit voeren van een onderzoek bij gegr onde klacht en
• onderzoek naar het opst ellen van een nieuw handhav ingsdecr eet en r eorganisat ie
van de dienst en van het Vlaam se Gew est .
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het v oer en van een geïnt egreerd handhav ingsbeleid inzak e leefm ilieu
Act ie I _29: aandringen bij de I PZ Mechelen t ot het opricht en v an een m ilieucel.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: I PZ Mechelen, park et
Tim ing: 2005
Act ie I _30: opst ellen v an een gem eent elij k e pr ior it eit ennot a inzak e
m ilieuhandhaving en - t oezicht .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, park et
Tim ing: 2006
Act ie I _31: voorzien in een per iodiek ov er leg m et bovengem eent elij k e
t oezicht houdende inst ant ies inzake leefm ilieu.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: prov inciale en gew est elij ke t oezicht houders, par ket
Tim ing: vanaf 2007
Act ie I _32: verst er ken v an de sam enw er king t ussen m ilieudienst en
Polit ie
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie
Tim ing: vanaf 2006
Act ie I _33: het Vlaam s Gew est v erzoeken om dringend werk t e m ak en van de
opm aak van een ont w er p van geïnt egreerd hinder reglem ent
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , polit ie
Tim ing: 2005
Act ie I _34: opst ellen v an een st edelij k geïnt egr eerd hinderr eglem ent
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, afdeling j ur idische zaken, Vlaam s Gew est
Tim ing: 2006
Act ie I 35: r ek ening houden m et het nieuw e handhav ingsdecreet en de nieuwe
organisat iest ruct uur van het Vlaam se Gewest
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , polit ie
Tim ing: vanaf 2005
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2YHUOHJHQSDUWLFLSDWLH
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij m axim aal wordt
rekening gehouden m et ov er leg en part icipat ie van de doelgroepen.
%HVFKULMYLQJWKHPD
Naast de v erzoening van de ecologische, econom ische en sociale doelst ellingen wordt
binnen een duurzaam gem eent elij k beleid ook wel eens een v ierde dim ensie t oegevoegd,
de inst it ut ionele ( duurzaam heidspr ism a, Valent in) . Deze dim ensie om v at de m anier
waarop het beleid wordt ont w ikk eld, uit gevoerd en geëvalueerd. Het gaat dan m inder
ov er de vraag ‘wat m oet en we doen ?’ m aar m eer ov er ‘hoe m oet en we het doen ?’. Het
gaat m et ander e woorden over het pr oces. Om de doelst ellingen van duurzam e
ont w ikk eling t e realiseren m oet m eer aandacht gaan naar part icipat ie van de bev olk ing
en v erschillende v orm en van beleidsint egrat ie. Door de k leine schaal v an de gem eent e
en de ger inge afst and t ot zij n burgers, is het lokale best uursniv eau het best geplaat st om
hierin een pioniersr ol re spelen. Hiert oe kunnen verschillende inst rum ent en w orden
ingezet : bet rok kenheid van adv iesraden, organiseren van inform at iever gader ingen,
organiser en van openbare onderzoek en,…
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Vanaf het 1 st e m ilieuconvenant v raagt de Vlaam se ov erheid de opr icht ing van een
gem eent elij k e m ilieu- en nat uurraad. Door de ondert ekening van de
Sam enwerk ingsov er eenkom st 2002 – 2004 ( m ilieu, als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling) engageert de st ad zich t ot de voor zet t ing van de w erk ing van de
gem eent elij k e adv iesraad voor m ilieu en nat uur volgens specifiek e m odalit eit en
( st at ut en, huishoudelij k r eglem ent , afsprak ennot a,…) .
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Sinds 1984 beschikt de st ad over een gem eent elij ke m ilieuraad. Deze r aad adviseert de
gem eent e ov er het st edelij k e m ilieu- en nat uur beleid. Voor t al van aangelegenheden die
t e m ak en hebben m et het gem eent elij k en int er gem eent elij k beleid inzake leefm ilieu,
nat uur en duurzam e ont wik keling w ordt de m ilieuraad om adv ies gev raagd. De
sam enst elling van de m ilieuraad w ordt bepaald door de gem eent eraad. De afgelopen
j aren w erden inspanningen gelev erd om de st at ut en en de sam enst elling in
ov er eenst em m ing t e br engen m et de nieuw e r icht lij nen van het Vlaam se Gewest .
Sedert 2002 organiseert de st ad t weem aal per j aar een ‘open m ilieur aad’. Dit zij n
vergader ingen van de m ilieuraad die t oegankelij k zij n voor alle inw oners van de st ad.
Aanv ullend organiseert de st ad of de m ilieuraad, in funct ie van de noodwendigheden,
inform at ievergader ingen v oor de bev olk ing of specifiek e doelgr oepen. Deze
vergader ingen hebben v aak specifiek e proj ect en of m ilieut hem a’s t ot voorw erp. I n
funct ie van de uit voer ing van diverse proj ect en worden ook ‘k lank bordgroepen’
opger icht .
Het grondgebied van de st ad wordt opgedeeld in 11 dorpen en w ij ken. Vanuit de dienst
Wij k - en dorpszaken zij n er de afgelopen j aren heel wat inspanningen gelev erd om
net w erk ing binnen en t ussen deze dorpen en w ij k en t e r ealiser en ( aanst elling
wij km anagers, wij k raden, bew onersvergader ingen, wij kk rant en, …) .
De st ad beschikt ov er v erschillende com m unicat iekanalen waarin leefm ilieu r egelm at ig
aan bod kan kom en ( Onder den Toren, St r eekkr ant , …)
I n 2004 st apt e de st ad in een regionaal proj ect t ot 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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for um m et alle relevant e m aat schappelij ke act oren en int erm ediairs die sam en
init iat iev en willen t reffen om zowel specifieke doelgroepen als de gehele bevolking aan t e
m oedigen t ot een duurzaam gedrag en handelen 18 .
De st ad organiseert t al van openbare onderzoeken, in hoofdzaak in het kader van
planningsprocessen ( Vlaam s en pr ov inciaal m ilieubeleidsplan, Afvalst offenplannen,
gem eent elij k m obilit eit splan, ruim t elij ke st ruct uurplannen,…) en vergunningspr ocedur es
( m ilieuv ergunning, nat uur vergunning,…) .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• een wildgroei van openbare onderzoek en v oor procedur es en plannen aller hande
( v ooral van bov engem eent elij ke init iat iev en)
• het voorst el van AMI NAL v oor aanpassing van de reglem ent en en st at ut en v an de
m ilieuraad is ( t e) com plex.
• de m ilieur aad is ( t e) om vangrij k
• burgers hebben som s t e grot e v erwacht ingen naar de st ad
• burgers benaderen de st ad vooral vanuit de m ilieuproblem at iek uit hun eigen
st raat .
Opport unit eit en:
• goede sam enw er k ing t ussen st ad en m ilieuraad
• uit gebreid net werk aan part icipat iev e inst rum ent en
• grot e bet rokk enheid van de m ilieuraad bij het st edelij ke m ilieubeleid
• Proj ect “regionaal duurzaam heidsplat form t er int roduct ie en r ealisat ie v an een
duurzaam heidskaart ” 19
• Proj ect klim aat wij k en 20
• Regeerakk oord Vlaam se Reger ing 2004- 2009 w aar in is opgenom en dat er geen
bij kom ende v erplicht ingen worden opgelegd aan de lokale best uren zonder
corr ect e financier ing v oor de r ealisat ie erv an.
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: verst er ken van het over leg en de part icipat ie inzak e leefm ilieu en duurzam e
ont w ikk eling
Act ie I _36: de bov engem eent elij k e inst ant ies v erzoeken om bij het organiser en van
openbar e onderzoek en aandacht t e hebben v oor de belast ing ervan op de werking
van de m ilieudienst en de dienst hierbij logist iek t e onderst eunen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: hogere ov erheid, VVSG
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _37: verder zet t en van de logist ieke en financiële onderst euning van de
st edelij k e adv iesraad voor leefm ilieu ( MI NAraad)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie I _38: st im uler en v an de inform at ie- uit w isseling inzak e m ilieu en duurzam e
ont w ikk eling t ussen de MI NA- raad en ander e st edelij k e adv iesraden
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
18
19
20

zie ook hoofdst uk 9 ( gebiedsger icht beleid) – pr oj ect 8.
zie hoofdst uk 9 ( gebiedsgericht beleid) - proj ect 8
zie hoofdst uk 9 ( gebiedsgericht beleid) - proj ect 5
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Bet r okk enen: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _39: verder uit werk en van een part icipat ief net werk m et de doelgroepen
( burgers, v erenigingen, handelaars, scholen, bedrij v en) inzake leefm ilieu en
duurzam e ont wik keling ( inform at ieavonden, open m ilieuraden,
klankbordwerkgroepen, ov er legm om ent en,…)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst wij k - en dor pszaken, I GEMO
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _40: realiseren v an een regionaal duurzaam heidsplat form m et de
doelgroepen ( bedr ij v en, handelaars, v erenigingen,…)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , I GEMO, Vlaam s Gewest , nabur ige gem eent en
Tim ing: 2006

'RHOJURHSHQEHOHLG
De v erant woordelij kheid voor het oplossen van com plexe v raagst ukk en ber ust niet alleen
bij de over heid m aar ook bij ander e bet r okk enen. Dit besef van onder linge
afhank elij kheid geraakt st ilaan ingeburgerd in het m ilieubeleid. Ov er heden,
m aat schappelij k e organisat ies en privat e act oren hebben elkaar nodig om t ot een
oplossing t e kom en. Een sam enw er k ing m et de doelgroepen is dus onont beer lij k.
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij de doelgr oepen
m axim aal worden bet rokken, geïnform eerd en gesensibiliseerd.
%HVFKULMYLQJWKHPD
Elk indiv idu is bet rok k en bij het m ilieubeleid. Zo heeft elk e burger de t aak om zorg t e
dragen v oor het m ilieu en bij t e dragen t ot duurzam e ont wikk eling. De bet r okk enheid
van ieder m aakt de r ealisat ie van een duurzam er m ilieu er niet éénv oudiger op. Hen de
m ogelij k heid bieden om t e part iciperen vergt een planm at ige aanpak w aarbij een m ix
aan financiële en personele m iddelen m oet w orden ingezet . Het realiser en van een
duurzaam ( m ilieu) beleid is arbeidsint ensief. Hiert oe m oet en de nodige personele en
financiële m iddelen vr ij gem aakt w orden. Een doelgroepenbeleid is geen st at isch
gegev en. Nieuwe m iddelen en m et hodieken dienen t ij dig t e w orden opgespoord.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Op m ondiaal niv eau v or m t de part icipat ie van burgers en plaat selij k e or ganisat ies een
belangr ij k punt in de Agenda 21. Het Verdrag v an Aarhus ( VN/ ECE, ondert ek ening door
de EU en haar lidst at en op 25 j uni 1998) st elt dat de ov er heden het publiek m oet
assist eren bij de inspraak over besluit vorm ing en inform at ie m et bet rek king t ot
m ilieuaangelegenheden. Een Europese r icht lij n is in opm aak om het ver drag op Europees
niv eau t e concret iseren.
Zowel het gew est elij k e als het provinciale m ilieubeleidsplan hecht en v eel belang aan de
bet r okk enheid van de doelgroepen bij het m ilieubeleid.
Het voeren van een doelgr oepenbeleid is een belangr ij k aandacht spunt in de
Sam enwerk ingsov er eenkom st 2002 – 2004 “Milieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling”. Het kom t er op aan de v erschillende doelgr oepen m et ‘aangepast e’
inst rum ent en t e benaderen. De handleiding st elt : “zoveel verschillende indiv iduen m et
ev enveel v erschillende belangen en int er essegebieden k unnen enkel en alleen ber eikt
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worden v ia een m ix aan com m unicat iekanalen die zich m inut ieus r icht en op de diverse
doelgroepen en subdoelgroepen”.
De Sam enwerk ingsov er eenk om st benadr ukt dat een doelgr oepenbeleid belangr ij k is en
dat al naargelang het niveau waar op de gem eent e int ek ent , de v olgende groepen
priorit air zij n: 1) eigen dienst en, 2) de huishoudens, 3) de bedr ij v en/ handelaars, 4) de
scholen en 5) de ver enigingen.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG


Binnen de st ad is de laat st e j aren m eer aandacht gegr oeid voor over leg m et burgers en
doelgroepen. Ook de wij ze waarop heeft een hele evolut ie doorgem aakt .
Het int ergem eent elij k afvalprevent iepr oj ect , opgest art in 1997 duidde een aant al doel
groepen aan als ‘prior it air ’ en v ia werkgroepen werden ze aangespr ok en en bet rokk en.
Met de ondert ek ening v an opt ie 7 van het gem eent elij k m ilieuconvenant ( 2000- 2001)
werd het com m unicat iebeleid v err uim d en v er fij nd. Nieuwe com m unicat iem iddelen
werden t oegev oegd r ond t al v an m ilieut hem a’s ( o.a. het duurzaam heidslok et ,
infom om ent en v oor ver enigingen, subsidiereglem ent en, nieuw e gem eent elij k e
wer kgr oepen, …) .
I n 2002 werd inget ek end op de Sam enwerk ingsov er eenk om st 2002 – 2004 ( m ilieu als
opst ap naar duurzam e ont w ikk eling) waarbij het doelgr oepenbeleid een belangrij k
aandacht spunt was. Vanaf 2002 werden m eer com m unicat iem iddelen ingezet t en
behoev e van een gr oot aant al doelgr oepen. Het aant al init iat iev en gr oeide in die m at e
dat het opm aken v an een gedegen doelgr oepenbeleid zich opdr ong. Mom ent eel beschikt
de st ad ov er een planm at ige aanpak van het doelgr oepenbeleid. Zo w ordt verm eden dat
part ij en naast elkaar w erk en en w ordt een m ax im ale afst em m ing v an m iddelen
bekom en.
De st ad r icht zich t ot v olgende doelgroepen:
• eigen dienst en
• huishoudens
• scholen
• verenigingen
• bedr ij v en en handelaars
Pr ior it aire doelgr oep ‘eigen dienst en’ : bij part icipat ie van de burger is het ev enzeer
belangr ij k om het eigen personeel t e bet rek ken. Als ov er heid heeft de st ad im m ers een
belangr ij ke voorbeeldfunct ie t e v erv ullen. Het st adspersoneel dient v oldoende
geïnform eerd en gesensibiliseerd t e zij n. Belangrij k is dat de personeelsleden hun
collega’s verder inform eren en sensibiliser en.
Pr ior it aire doelgr oep ‘huishoudens’: deze doelgr oep bevat alle indiv iduele burgers. Het
bet r eft een zeer het erogene groep. Vanaf 1997 ( begin v an het afvalprevent ieproj ect )
st reeft de st ad ernaar om de burger t e bet rekk en en inspraak t e ver lenen. De burger
wordt gew ezen op zij n v erant woordelij k heid in het v er oorzak en van m ilieudr uk via
sensibilisat ie en educat ie. Hij w ordt ook aangezet t ot een m ilieuv riendelij ker e houding.
Pr ior it aire doelgr oep ‘scholen’: j ongeren zij n de volwassenen van de t oek om st . Door hen
m ilieubew ust t e m ak en wer ken we aan een t oekom st gericht m ilieubeleid. Concr et e
lesm at er ialen ( cam pagnes, pr oj ect en, leskoffers, t heat erst uk ken,…) w orden v oor de
scholen ont w ik keld en t er beschikk ing gest eld. Met dit aanbod wil de st ad de scholen
onderst eunen bij lesprogram m a’s en pr oj ect wer ken. Anderzij ds t racht m en de school t e
ov ert uigen om zelf het goede v oorbeeld t e gev en v ia een m ilieuvr iendelij k beleid. Alle
bet r okk en part ij en ( leer lingen, leer kracht en, ouders) k om en aan bod. De st ad v oert een
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int ensiev e com m unicat ie naar de scholen t oe en kan hierbij rekenen op een r uim e
onderst euning van de int ergem eent elij k e v er eniging I GEMO. Scholen k unnen ook ber oep
doen het pr oj ect Milieuzorg op school ( MOS) van het Vlaam s Gewest . Meer en m eer
part ners ont w ikk elen een aanbod naar scholen waardoor zich een st ev ig net werk
ont w ikk elt .
Pr ior it aire doelgr oep ‘verenigingen’: het bet reft een bont e m engeling van groeper ingen
die al dan niet een dir ect e band hebben m et m ilieu. Al deze organisat ies spelen een
belangr ij ke r ol bij het onderst eunen van het beleid. De st ad st reeft naar een nauwe band
m et het plaat selij k e v er enigingslev en. Enerzij ds om hun adv iezen en hun expert ise.
Anderzij ds om dat zij m ee een st uw ende k racht acht er het beleid kunnen v orm en.
Ook ‘bedr ij v en en handelaars’ zij n een belangr ij ke doelgr oep. De st ad onderst eunt lokaal
het Vlaam s en pr ov inciaal beleid naar bedr ij v en en handelaren. I nit iat ieven vanuit de
st ad naar deze doelgr oep hebben bet r ekk ing op het inform eren over best aande
regelgevingen of aandacht spunt en voor duurzaam onder nem en. I n het kader van het
am bit ieniv eau 3 proj ect ( duurzaam heidsplat for m , duurzaam heidskaart ) zij n bedrij v en en
handelaren een belangrij ke doelgr oep.
Het doelgr oepenbeleid v oorziet in de inzet van m iddelen die het zij in eigen beheer
ont w ik k eld worden of het zij v ia een sam enw er k ing m et hoger e ov er heden en andere
part ners zoals I GEMO, VVSG, BBL, Nat uurpunt , Ecolife,… Dit alles in funct ie van een
m axim ale part icipat ie.
Om het doelgr oepenbeleid beheersbaar t e m ak en is de inzet van v rij w illigers belangr ij k .
Een deskundige v r ij williger die k an r ek enen op de nodige onderst euning en begeleiding,
neem t een uniek e posit ie in. Hij of zij vorm t een belangr ij k e part ner in het cont act m et
de burger . Mom ent eel wordt beroep gedaan op vr ij w illigers in het kader van
verschillende m ilieuproj ect en ( afvalprev ent ie 21 , k lim aat w ij k enproj ect 22 , t rage w egen 23 ,
beheer van nat uurgebieden 24 ,…) . De bet r ok kenheid van vr ij w illigers kan v erder worden
geopt im aliseerd en v ergroot .
Volgende com m unicat iem iddelen w orden ingezet , al naargelang de keuze van de
doelgroep en de boodschap die m en w il br engen:
• ov er leg ( am bt elij k ov er leg, dienst enov er leg, scholenov er leg,...) ;
• opleidingen/ st udiedagen;
• cam pagnes en inform at iev e en sensibiliserende act ies ( o.a. cam pagne ‘wie afval
verm ij dt – hoeft het niet k wij t ’, …) ;
• didact ische m at erialen ( infopakk et t en, educat ieve pak k et t en, infom om ent en,
t ent oonst ellingen, t heat erproduct ies, affiches, folders, br ochures,…) ;
• gem eent elij k e en int ergem eent elij k e infobladen ( Onder den Tor en, St reek k rant ,
5voor12, …)
• excursies;
• subsidier eglem ent en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
De k nelpunt en en oppor t unit eit en zij n t hem aov erschr ij dend. Voor specifiek e t hem at ische
knelpunt en en opport unit eit en inzake het doelgr oepenbeleid wordt v erw ezen naar de
t hem at ische hoofdst ukk en van het plan.

21
22
23
24

zie
zie
zie
zie

hoofdst uk afvalprevent ie ( com post m eest ers)
hoofdst uk gebiedsgericht beleid ( proj ect 5 – energiem eest er s)
hoofst uk gebiedsger icht beleid ( pr oj ect 10)
hoofdst uk nat uurlij ke ent it eit en
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Knelpunt en:
• de financiële st im uli voorzien in de sam enwerk ingsov er eenkom st v oor
onderst euning van een gem eent elij k doelgroepenbeleid zij n zeer beper kt en
ont oer eikend;
• het huidige com m unicat ie aanbod spit st zich nog t ev eel t oe op het verst rek ken
van ‘passiev e’ inform at ie;
• niet alle personeelsleden v oelen zich bet r okk en bij de ‘voorbeeldfunct ie’ van de
st ad;
• het r esult aat van inform er en en sensibiliseren is niet recht st reeks m eet baar.
Opport unit eit en:
• inzet v an een m ix aan com m unicat iem iddelen
• planm at ige aanpak van de doelgr oepenwerk ing
• int ergem eent elij ke aanpak bov enop de gem eent elij k e init iat iev en
• aanzet t ot bet r okk enheid van v rij w illigers bij het m ilieubeleid ( com post m eest ers)
• Proj ect “regionaal duurzaam heidsplat form t er int roduct ie en r ealisat ie v an een
duurzaam heidskaart ”
• Proj ect klim aat wij k en 25
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
De doelst ellingen en act ies zij n t hem aov erschr ij dend. Voor specifiek e t hem at ische
doelst ellingen en act ies inzake het doelgroepenbeleid w ordt v erw ezen naar de
t hem at ische hoofdst ukk en van het plan.
Doelst elling: v erder uit bouwen van net w er ken m et pr ior it aire doelgr oepen
Act ie I _41: de bet r okk enheid van v rij w illigers bij het m ilieubeleid v erder uit bouwen
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , I GEMO
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _42: het Vlaam s Gew est v erzoeken om m eer m iddelen vr ij t e m ak en v oor de
onderst euning van de gem eent elij k e doelgr oepenwerk ing.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: I GEMO, Vlaam s Gew est
Tim ing: 2007
Act ie I _43: verder ont wik kelen van j ur idische, financiële en sociale inst r um ent en 26
inzake leefm ilieu voor de doelgr oepen ( eigen dienst en, huishoudens, scholen,
verenigingen, bedr ij v en en handelaars)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst wij k - en dor pszaken, I GEMO
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie I _44: de m ilieubar om et er inzet t en als com m unicat ie- inst rum ent om de
burgers en de doelgr oepen op de hoogt e t e houden van de v oort gang van het
st edelij k m ilieubeleid.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , I nform at iedienst
Tim ing: vanaf 2006

25
26

zie hoofdst uk 9 ( gebiedsgericht beleid) - proj ect 5
o.a. subsidiereglem ent en, brochures, opleidingen, …
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9DVWHVWRIIHQ
Het onderdeel vast e st offen om vat enerzij ds het m ilieuverant woord gebruik van
product en en m at erialen ( input ) en anderzij ds het op een m ilieuhygiënische wij ze
om gaan m et afvalst offen die gegener eerd w orden door dit gebruik ( out put ) . Dit
hoofdst uk om vat dus de v olledige k ringloop van st offen ( van wieg t ot graf) .


0LOLHXYHUDQWZRRUG GXXU]DDP SURGXFWJHEUXLN

St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid dat er op ger icht is om zo w einig
m ogelij k m ilieulast t e v er oorzak en door de eigen act ivit eit en en op het st im uler en van
eenzelfde gedrag bij de inwoners en bij gr oepen van inwoners.
0LOLHXYHUDQWZRRUGSURGXFWJHEUXLNDOJHPHHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Milieuverant woord pr oduct gebr uik om vat het efficiënt inzet t en van pr oduct en en een
keuze voor product en en/ of syst em en die de m inst e m ilieueffect en v er oorzak en in hun
volledige levensloop ( pr oduct ie en gebr uik ) . De st ad kan hieraan w er ken door enerzij ds
de bevolking of doelgr oepen t e sensibiliser en en anderzij ds de w er king van de eigen
dienst en op een m ilieuv erant w oorde m anier t e organiser en ( v oorbeeldfunct ie) . Dit laat st e
bet ek ent dat het aankoopbeleid en de w erk ingsprocedur es binnen de eigen dienst en in
deze zin m oet en aangepast zij n. Dit geldt v oor de t ak en uit gev oerd in eigen beheer als
deze uit gevoerd door derden in opdracht van de st ad. Aangezien over heidsaank open
verant w oordelij k zij n v oor ongeveer 15% van het BBP van de geïndust r ialiseerde landen
kan een m ilieuv r iendelij k overheidsaank oopbeleid een bij drage lev er en t ot een m eer
duurzam e w er eld. Naast m ilieuvr iendelij ke cr it er ia is het ook belangr ij k om rek ening t e
houden m et sociale aspect en ( eer lij k e handel) . Eer lij ke handel is een m anier v an handel
voer en, die st reeft naar duurzam e ont w ik keling van arm e producent en.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
De j ongst e j aren w ordt op alle beleidsniveaus st eeds m eer aandacht best eed aan
m ilieuv r iendelij ke ov erheidsaank open. Via de sam enwerk ingsov er eenkom st " Milieu als
opst ap naar duurzam e ont w ikk eling" en de conv enant “sam enwerk ingsont w ikk eling” w il
het Vlaam se Gew est de st eden en gem eent en aanm oedigen om hier van werk t e m ak en.
I n m ei 2002 besloot de Vlaam se r eger ing dat m ilieuzorg v anaf 2003 v er plicht zal w orden
ingev oerd in alle adm inist rat ieve ent it eit en van de Vlaam se ov erheid.
De groot st e inv loed k om t wellicht vanuit Europa. De m at er ie overheidsaank open is
im m ers st er k gebonden aan de Europese r egelgev ing. De int erpr et at iev e m ededeling die
de Europese Com m issie in j uli 2001 publiceerde, genoot dan ook v eel aandacht . I n deze
m ededeling werd st ap v oor st ap elk e fase van de aanbest eding door lopen en werden alle
m ogelij k heden besprok en om m ilieucr it eria in de aank oopprocedur e t e int egr eren. Op
t erm ij n zal de Europese Com m issie een 'handboek v oor groene ov erheidsaank open'
publicer en.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
I n het kader van het int ergem eent elij k afvalpr event ieproj ect werd v anaf m edio 1997 het
( m ilieuv erant w oord) product gebr uik voor het eerst op een planm at ige en gest ruct ureerde
m anier aangepakt . Diverse act ies werden uit gevoerd rond verschillende pr oduct groepen
( zie verder ) . De nadr uk lag hier uit eraard op het voor kom en van het overm at ig gebruik
van deze product en. Met de ondert ek ening van opt ie 7 van de gem eent elij k e
m ilieuconv enant 2000- 2001 werd het product gebruik in een ruim er beleidskader
geplaat st ( m ilieuv r iendelij k product gebruik ) . Hierbij werd niet alleen aandacht best eed
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aan het rat ioneel gebr uik van product en m aar ook aan de product ie en de
( eind) v er wij dering er van ( van w ieg t ot graf) .
Door de ondert ek ening v an de Sam enw erk ingsov er eenk om st ‘m ilieu als opst ap naar
duurzam e ont w ik keling’ ( 2002- 2004) heeft de st ad zich ook geëngageerd om aandacht t e
hebben v oor duurzaam heid waarbij niet alleen econom ische en ecologische argum ent en
doorslaggevend zij n, m aar waar ook aandacht is voor de sociale aspect en ( Noord- Zuid) .
De st ad ondert ek ende hiert oe als piloot gem eent e in 2002 en 2003 de conv enant
“sam enw erk ingsont wik k eling” waarbij niet alleen het v erder uit bouw en van een
part nership m et gem eent en in het zuiden cruciaal is ( Boliv ië- Sucre) , m aar ook aandacht
wordt best eed aan “eer lij k e pr oduct en”. Dit is ook expliciet opgenom en in de beleidsnot a
“wereldsolidarit eit en ont wik kelingssam enw er k ing” v an de sect ie int ernat ionale
bet r ekk ingen FLWDDW³PHWHHUOLMNHKDQGHO]DOLQDOOHIDFHWWHQYDQKHWDDQNRRSEHOHLG
UHNHQLQJJHKRXGHQZRUGHQ´ . Hierbij gaat het niet alleen om voor de hand liggende
dingen als k offie m et het 'Max Hav elaar- keurm erk'of w ij nen van de Oxfam Wer eldw inkel
, m aar zal er in alle facet t en van het aank oopbeleid in de m at e van het m ogelij k e
rekening gehouden w or den m et sociale, ecologische en et hische v oorw aarden ( o.a.
schone k ler encam pagne) . I n 2001 w erd de Gem eent elij k e raad v oor
ont w ikk elingssam enw er king Mechelen opger icht ( GRO…M! ) , een sam enwer k ing t ussen
Mechelse organisat ies bet r okk en bij ont w ik kelingssam enwerk ing en het st adsbest uur.
Naast het gev en van het ‘goede voorbeeld’ wer d in het kader van bovenv erm elde
ov er eenk om st en en pr oj ect en ook aandacht geschonk en aan com m unicat ie naar de
verschillende doelgr oepen ( eigen dienst en, bev olk ing, scholen, v er enigingen, …) .
Cruciaal bij een duurzaam product beleid is de w ij ze waar op rekening w ordt gehouden
m et m ilieuv r iendelij k e en sociale cr it er ia bij aankopen. I n de prakt ij k is dit echt er geen
ev ident ie. Ondanks het feit dat dit de afgelopen j aren m eer en m eer onder de aandacht
is gek om en en er zich m eer en m eer opport unit eit en aanbieden, w ordt dit nog t e st erk
beperkt door indiv iduele init iat iev en. Om de duurzaam heidsaspect en bij het st edelij ke
aank oopbeleid niet uit het oog t e v er liezen hecht t e het college in 2003 goedk eur ing aan
een nieuwe adm inist rat iev e pr ocedur e dew elk e voorziet in de t oet sing v an best ekk en aan
duurzam e crit er ia. De adm inist rat ie dient zich nog eigen t e m ak en m et het gebruik van
deze nieuw e pr ocedure. I n het kader van de nieuw e organisat iest r uct uur w ordt
m om ent eel onderzocht of een cent rale aankoopdienst kan w orden opgericht .
Om de personeelsleden m et hodisch en inhoudelij k t e onderst eunen bij het v er r icht en van
duurzam e aank open w erd eind 2003, in sam enwer k ing m et I GEMO, een “ int er ne
m ilieuzorgw ij zer” opgest eld waar in heel wat pr oduct inform at ie, t ips en voorbeelden t e
vinden zij n over bov enst aande pr oduct gr oepen. Deze handleiding werd t er beschikk ing
van het personeel via het int ranet . Daarenboven kan gebruik gem aakt worden van “de
schoolk oopw ij zer” en “de gids voor duurzam e aank open” . Het t hem a m ilieuv r iendelij k
( duurzaam ) product gebruik is een belangrij k st eeds w ederk er end agendapunt op de
wer kgr oep int er ne m ilieuzorg.
De st ad heeft zich de afgelopen j ar en st erk geëngageerd om binnen de eigen
wer kzaam heden ( openbaar dom ein, st adsgebouwen,…) het gebruik van
m ilieuv r iendelij ke pr oduct en v erder t e st im uleren, het gebr uik v an m ilieuschadelij ke
product en zov eel m ogelij k t e beperk en en aandacht t e hebben v oor de int erne en
ext er ne com m unicat ie. Hiert oe werden v erschillende act ieplannen opgem aakt en werden
act ies uit gevoerd:
• act ieplan afvalprevent ie in het kader van het afvalprevent iepr oj ect .
• act ieplannen opt ie 7 in het kader van het m ilieuconvenant 2000- 2001 ( FSC,
secundair e grondst offen, best r ij dingsm iddelen,…)
• act ieplan afvalprevent ie in het kader van de m ilieuconv enant 2000- 2001
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Hierbij werd gest reefd om de de opgest art e act ies verder t e zet t en. Dit bet ek ende in de
prakt ij k dat de st ad act ies en m aat regelen uit w er kt v oor v olgende pr oduct groepen:
• Kant oorm at er ialen
• Papier
• Cat eringpr oduct en
• Schoonm aakm iddelen
• Ver ven
• Secundair e gr ondst offen ( com post , COPRO- gek eurd puin) 27
• Duurzaam geëxploit eerd hout ( FSC,…)
• Best rij dingsm iddelen.
Elk van bov enst aande product groepen wordt hier onder uit voeriger beschreven.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• m ilieuv erant w oord product gebr uik is een com plex e en st eeds evoluer ende m at er ie
( labels, keurm erk en,…) .
• de v oorbeeldfunct ie en de com m unicat ie hier om t rent w ordt niet alt ij d als een
priorit aire t aak beschouwd.
• beschikbar e inst r um ent en ( m ilieuzorgw ij zer , aanst iplij st ) worden niet opt im aal
gebr uikt .
• voorst ellen inzak e duur zam er e/ m ilieuv riendelij ke alt er nat iev en zij n dik wij ls
onvoldoende onderbouwd m et een k ost en/ bat en analyse. 
• m ilieuv r iendelij ke alt er nat ieven worden veelal ont erecht best em peld als ‘van
m indere kwalit eit ’
• I nt erpret at ie en obj ect iv it eit van levenscyclus analysen

Opport unit eit en:
• de m arkt best eed m eer en m eer aandacht aan m ilieuv r iendelij ke pr oduct en. Er
zij n r eeds v erschillende best aande en bepr oefde init iat iev en/ keurm erk en
voor handen.
• ecologische en sociale aspect en w orden m eer en m eer in rekening gebr acht bij
aank open.
• de ondert ek ening van de sam enw er kingsov ereenk om st en de conv enant
ont w ikk elingssam enw er king biedt logist iek e en financiële onderst euning aan de
st ad voor het voeren van een m ilieuvr iendelij k e product beleid.
• er is een st erk e regionale ( int ergem eent elij k e) aanpak waardoor er een
uit wisseling is van ideeën en ervar ingen ( I GEMO, NGO’s, pr ov incie) .
• de dienst en die inst aan voor de aank open zij n m eest al duidelij k gedefinieerd en
beperkt in aant al
• de st ad beschikt over v erschillende inst r um ent en die een m ilieuv r iendelij k e
( duurzaam ) aank oopbeleid st im uleren ( m ilieuzorgw ij zer , aanst iplij st best ekken)
• onderzoek naar het opr icht en van een cent rale aank oopdienst
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: st im uleren van een m ilieuv erant w oord gebr uik van pr oduct en door het
voer en van een aangepast aankoopbeleid, waarbij naast financiële aspect en ook rek ening
wordt gehouden m et ecologische en sociale aspect en.

Act ie MV_1: bij de aank oop van product en en/ of dienst en aandacht hebben
voor m ilieuvriendelij k e alt er nat iev en
I nit iat iefnem er : aank oopdienst en 28
27
Voor m eer infor m at ie om t rent “ secundaire grondst offen” wordt ver wezen naar het hoofdst uk afvalst offen, luik
hergebruik.
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Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst ont w ik kelingssam enw erk ing
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie MV_2: opt im aliser en van de aank oop, r egist rat ie en st ockbeheer v an de
aangekocht e product en
I nit iat iefnem er : aank oopdienst en
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2009
Act ie MV_3: v ast st ellen van indicat or en inzake m ilieuv erant w oord product gebr uik
voor de m ilieubarom et er.
I nit iat iefnem er: dienst duurzam e ont w ik keling? dienst ont w ik kelingssam enwerk ing
Bet r okk enen: dept . Algem ene zak en
Tim ing: 2005
Act ie MV_4: v oorst ellen inzak e de aank oop van m ilieuvr iendelij ke pr oduct en m eer
onderbouw en m et een k ost en- bat en analyse
I nit iat iefnem er: aank oopdienst en
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie MV_5: ber oep doen op het Vlaam s Gewest voor onderst euning en int erpr et at ie
van lev enscyclusanalysen van pr oduct en en t e waken ov er de onafhankelij kheid van
de uit gev oerde st udies.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: I nt er n draagvlak creëren v oor een duurzaam gem eent elij k e product beleid
Act ie MV_6: de aank oopdienst en ger icht onderst eunen m et adv ies, infor m at ie en
inst rum ent en om een duurzaam aank oopbeleid t e v oer en ( labels, k eur m er ken,…) .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: aank oopdienst en? dienst ont wikk elingssam enwerk ing
Tim ing: vanaf 2005
Act ie MV_7: het duurzam e aank oopbeleid als door lopend aandacht spunt agender en
op de w erkgroep I nt er ne Milieuzorg.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: leden van de w erk gr oep I MZ
Tim ing: planper iode
Act ie MV_8: inform eren en sensibiliser en van de eigen dienst en inzak e het gev oerde
m ilieuv r iendelij ke pr oduct beleid.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst ont wik kelingssam enw erk ing, inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 


Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( bev olk ing, scholen, v er enigingen)
voor een duurzaam pr oduct beleid

Act ie MV_9: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( bev olk ing, scholen,
verenigingen) inzake het gebr uik en de aank oop van m ilieuv r iendelij k e product en
en de voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t .
28
m et ‘aankoopdiensten’ wordt bedoeld de dienst en die verant w oor delij k zij n binnen de st ad voor de aankoop
van product en of dienst en
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I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst ont wik kelingssam enw erk ing, inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie MV_10: onderzoek v err icht en naar een logist iek e en/ of financiële
onderst euning van de doelgroepen die ov ergaan t ot m ilieuv riendelij k e of duurzam e
aank open of handelingen.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst ont wik kelingssam enw erk ing, bev olk ing, scholen, v erenigingen
Tim ing: vanaf 2007
.DQWRRUPDWHULDOHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Com put ers, pr int ers, faxen, m odem s, k opieert oest ellen, … Het aant al k ant oorm at erialen
neem t gest aag t oe. Kant oorm at erialen zij n invest eringsgoederen m et een k leine rot at ie.
Om dat er voort dur end nieuw e t oepassingen ont st aan, w orden kant oorapparat en st eeds
sneller v ervangen. Daar om is het belangrij k t e kij k en naar m ilieuv riendelij k e
alt er nat iev en. De m eest m ilieubelast ende st offen die k unnen v oork om en in elek t r ische en
elekt ronische apparat en zij n zwar e m et alen zoals kwik , lood, cadm ium en chroom ,
gehalogeneerde st offen zoals chloorfluork oolwat erst offen ( CFK’s) , polychloorbifeny len
( PCB’s) , PVC en gebr om eerde brandv ert ragers en ook asbest en arseen. Een aant al
fabr ikant en is reeds gest opt m et het gebr uik v an k wik , lood, cadm ium , zeswaardig
chroom en gehalogeneerde brandv ert ragers. De t oekom st ige Eur opese regelgeving zal
het gebruik van deze st offen waarschij nlij k v er der beperk en.
Naast elekt r ische en elekt ronische apparat uur bet reft het ook burelen, kast en , st oelen
als ( k leiner e) bur eelbenodigdheden ( schrij fger ei,…) . Papier wordt als een apart t hem a
besprok en.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Sinds 1 j uli 1999 best aat er in Vlaander en een t er ugnam eplicht voor alle afgedankt e
elekt r ische en elekt ronische t oest ellen. Het uit v oer ingbesluit “ Vlarea” m aakt e de
inv oerders/ producent en, de t ussenhandelaars en de eindv erk opers gezam enlij k
verant w oordelij k v oor de aanvaarding, de ont m ant eling en de v er werk ing van
afgedankt e elekt rische en elekt ronische apparat uur ( Vlar ea, B.S., apr il 1998) . De w ij ze
waarop aan de aanvaar dingsplicht v oor kant oor apparat uur w ordt v oldaan, wordt
vast gelegd in een m ilieubeleidsov er eenkom st . Drie Milieubeleidsover eenkom st en m et
bet r ekk ing t ot de t erugnam e van elekt r isch en elekt ronisch afval, w erden get ek end door
enerzij ds de indust rie en het Vlaam se Gewest 0%2 , het Waalse Gewest
&( en het Brusselse Gewest &( anderzij ds. De Richt lij n
bet r effende afgedankt e elekt r ische en elekt ronische apparat uur ( AEEA) werd
goedgek eurd op 18 decem ber 2002, en zal in 2005 van t oepassing zij n voor de lidst at en.
De vzw Recupel st aat sinds 1 j uli 2001 als er kende organisat ie in voor de ophaling van
elekt r ische en elekt ronische apparat uur bij eindverkopers en cont ainerpark en, alsook de
verwerk ing en recyclage ervan. De financiering van dit syst eem gebeurt door de
recyclagebij dragen die de consum ent bet aalt bij aank oop van een nieuw elekt r isch of
elekt ronisch t oest el.
Op 5 decem ber 2003 w erd het nieuw e Vlarea goedgek eurd 29 . De belangrij kst e
wij zigingen hebben bet r ekk ing op nieuw e aanvaardingsplicht en, de regeling inzak e
inzam eling, v erv oer en verwerk ing van afvalst offen en de r egist rat ie- en
rapport agev erplicht ingen. Naast de reeds best aande aanvaardingsplicht en worden
29

B.S. 30 april 2004
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( gefaseerd) nieuw e aanvaardingsplicht en ingev oerd ( oude en v er vallen geneesm iddelen,
afgew er kt e olie , dier lij k e en plant aardige afvalv et t en en –oliën, afvalfot ochem icaliën,
afvallandbouwfolies, hout afval, v loerbedek kingsafval, lam pen) .
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De laat st e j ar en best eedt de st ad m eer aandacht aan de m ilieuv r iendelij k heid van
kant oorm at er ialen. De aank oop en inst allat ies v an com put ers en pr int ers gebeurt door de
afdeling I CT. Mom ent eel zij n m eer dan 200 print ers en 600 PC’s aanw ezig. Bij de
aank oop van com put ers wordt aandacht best eed aan energiezuinige m odellen. Bij de
inst allat ie wordt de ‘sleep’- m odus ingest eld. Het aant al pr int ers dat her en der op de
dienst en lokaal st aat opgest eld is v r ij gr oot ( 200t al) . Deze ( k leiner e) t oest ellen zij n
m eest al ook geen t oonv oorbeeld van papier- , t oner- en energiev erbr uik . Ze zij n ook
zelden uit ger ust m et de m ogelij k heid om r ect ov erso t e pr int en. De huur van
kopieert oest ellen gebeurt door het econom aat . De inst allat ie ervan gebeurt m eest al door
de inst allat eur . Wanneer er aansluit ing op het int ranet nodig is dan wordt dit uit gevoerd
door de dienst inform at ica. De kopieert oest ellen worden geleast m et een 5- j arig cont ract
waardoor st eeds de m eest m oder ne t oest ellen k unnen w orden ingezet . Er zij n een 40- t al
kopieert oest ellen aanw ezig. Een 15t al hier van zij n aangeslot en op het int ranet . De
t oest ellen dragen het Blauw e Engel label. Deze t oest ellen kunnen ook aanv ullend w orden
gebr uikt als net w erkpr int er. De m eest e k opieer t oest ellen kunnen r ect o verso k opiëren.
Gelet op het groot aant al st adsdienst en alsook de r uim t elij k spreiding ervan, beschikt de
st ad over een goed uit gebouwd int ranet waarop alle dienst en zij n aangeslot en. De dienst
inform at ica st aat in v oor het beheer ervan. I n 2003 heeft het int ranet een nieuw e “look ”
gekr egen. De laat st e j ar en wordt het gebruik er van m eer en m eer aangem oedigd om
docum ent en t e verspr eiden of t er beschik k ing t e st ellen van de personeelsleden. Alle
adm inist rat iev e personeelsleden beschik ken ov er een e- m ail. De afgelopen j aren is het
gebr uik v an e- m ail ( zow el int er n als ext er n) zeer st er k t oegenom en. Zowel het gebruik
van int ranet als e- m ail hebben een posit ieve inv loed op het reduceren v an het
papierv erbr uik . Toch hebben vele m ensen nog een ‘r eflex’ om de digit ale inform at ie uit t e
print en en t e k lasser en waardoor de gew enst e papierbesparing wordt t eniet gedaan. Een
cent raal digit aal archiv eringssyst eem best aat er m om ent eel nog niet . Hier wordt aan
gewerkt door de dienst I CT.
De personeelsleden zij n onv oldoende op de hoogt e van de m ogelij k heden van het
int ranet en de m ogelij k heid om bepaalde inform at ie/ opdracht en door t e st ur en v ia em ail. I n 2002 heeft de dienst I CT een opleidingssessie georganiseerd voor het personeel
inzake int ranet , websit e en pc- gebr uik. De dienst is vragende part ij om dit op een m eer
gest ruct ureerde en per iodiek e basis t e doen om de m ensen t e inform er en en t e
sensibiliseren.
Niet alle dienst en hebben aandacht v oor het uit schakelen v an de elekt r onische en
elekt r ische apparat en na de w erk ur en. Uit een st eekpr oef uit gev oerd door de afdeling
I CT op 18 j uni 2004 bleek dat 252 van de 323 PC’s ‘s nacht s nog aan st onden ( 78% )
Aan m ilieuv riendelij ke aank open van bur elen, k ast en, st oelen is t ot op heden weinig
aandacht best eed.
Het econom aat st aat in voor de aank oop van kleiner e bureelbenodigdheden ( zoals
schrij fgerei, m appen, ….) . Via een best elbon k unnen de dienst en best ellingen plaat sen.
De dienst en bek om en m aandelij ks een ov erzicht van de k ost pr ij s van hun best ellingen.
Op basis van binnenk om ende best ellingen w or dt vast gest eld dat er alleszins zuiniger kan
worden om gespr ongen m et bur eelbenodigdheden. Er best aat m om ent eel geen
geaut om at iseerd regist r at iesyst eem dat t oelaat zich t e k rij gen op de v erbruikt e
kant oorm at er ialen door de st ad. Verschillende ( losse) init iat iev en w erden in het ver leden
onder nom en om m ilieuv riendelij k e bur eelbenodigdheden aan t e k open ( o.a. st ift en en
m ark ers op wat erbasis, kart onnen pot loden, her vulbar e fluo’s, …) . Deze ( proef) pr oj ect en
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worden niet geheel posit ief geëv alueerd. Op dit vlak zij n er onget w ij feld nog heel wat
m ogelij k heden. Er best aat een goed w er kend sy st eem van inzam eling v an lege cart r idges
en t oners v ia het econom aat .
Om dat de v oorbeeldfunct ie van de st ad inzake duurzam e kant oor m at er ialen enerzij ds
onvoldoende in kaart is gebracht en er anderzij ds nog heel wat inspanningen kunnen
worden gelev erd, wordt er int er n en ext er n w einig over gecom m uniceerd.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• inform at iedoorst rom ing inzake het efficiënt gebr uik van pc’s, int ranet , print ers en
kopieerapparat en loopt m oeilij k.
• personeelsleden hebben onv oldoende k ennis ov er digit aal archiv eren
• de aank oop en het gebr uik van m ilieuv riendelij k e kant oorm at er ialen en/ of het
rat ioneel om springen m et kant oor m at erialen wordt niet syst em at isch aangepakt
• de dienst en zij n onv oldoende geïnform eerd ov er waardige, k walit eit svolle, en
bet aalbar e m ilieuv riendelij k e alt er nat ieven.
• onvoldoende k ennis over m ilieuv r iendelij k m eubilair .
• som m ige aank open gebeur en niet v ia het econom aat m aar r echt sreeks vanuit de
dienst en
• Op v erschillende dienst en kan w orden v ast gest eld dat com put ers niet worden
uit geschak eld na de w er kuren
Opport unit eit en:
• 5- j aar lij kse cont ract en voor de leasing van kopieert oest ellen.
• zeer st er k uit gebouwd inform at icanet w erk .
• uit gebreide t echnische k ennis inzak e deze pr oblem at iek bij de bev oegde
aank oopdienst en.
• de dienst en zij n v ragende part ij om geïnform eerd t e worden ov er
m ilieuv r iendelij ke/ duurzam e kant oorm at erialen
• de dienst en die inst aan voor de aank open, st ockbeheer en verspr eiding van
kant oorm at er ialen zij n duidelij k gedefinieerd en beperkt in aant al.
• onderzoek naar het opr icht en van een cent rale aank oopdienst
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: st im uleren van de aankoop v an m ilieuv r iendelij ke kant oor m at er ialen door
de eigen dienst en

Act ie MV_11: r ek ening houden m et ecologische en sociale cr it er ia bij de
aank oop/ huur / leasing v an kant oorm at er ialen ( m eubilair, print ers,
kopieerapparat en,…)
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en,dienst I CT, econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: st im uleren van een rat ioneel gebr uik van kant oorm at er ialen door de eigen
dienst en.
Act ie MV_12: act ualiser en/ aanpassen van het best elform ulier v oor
bur eelbenodigdheden aan de nieuw e inzicht en en ont w ik kelingen inzak e
m ilieuv r iendelij ke pr oduct en
I nit iat iefnem er : econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2006
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Act ie MV_13: opst art en van een gedet ailleerd regist rat iesyst eem v oor k leine
kant oorbenodigdheden
I nit iat iefnem er: econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2005
Act ie MV_14: voorzien in een opleiding v oor personeelsleden inzak e het gebr uik van
PC’s en randapparat uur ( k opieert oest ellen, print ers) , int ranet , em ail en websit e
waarbij ook aandacht w ordt best eed aan m ilieuvr iendelij k e/ duurzam e handelingen.
I nit iat iefnem er : dienst I CT, econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2006
Act ie MV_15: inform eren en sensibiliseren v an de dienst en inzak e m aat regelen/ t ips
om rat ioneler ( zuiniger) om t e spr ingen m et k ant oorbenodigdheden.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst I CT, econom aat
Tim ing: j aar lij ks
Act ie MV_16: inform eren van de dienst en dat de aank oop van bur eelbenodigdheden
via het econom aat dient t e v erlopen.
I nit iat iefnem er : econom aat
Bet r okk enen: Tim ing: 2005
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) v oor
de aank oop en het gebr uik van m ilieuv riendelij k e kant oorm at er ialen 

Act ie MV_17: inform er en en sensibiliser en van de burger, scholen en v erenigingen
inzake een m ilieuv erant woorde aank oop van kant oorm at er ialen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
3DSLHU
%HVFKULMYLQJWKHPD
Het papier verbr uik heeft een belangr ij k e m ilieu- im pact . Een k wart van het hout dat de
indust r ie v erbr uikt gaat naar de papierindust r ie. Dit zorgt voor een grot e druk op de
bossen in de w ereld. Bovendien is de papierpr oduct ie erg v erv uilend. Het m ak en van
papier kost wat er en energie, zorgt v oor lucht - en wat erv eront r einiging en v eroorzaakt
afval. Het gebruik van m inder papier en, in t w eede orde, het gebr uik van gerecycleerd
papier door zowel de gem eent e als de bedr ij v en, scholen, huishoudens en andere
doelgroepen is noodzak elij k .
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Tussen 15 en 20 % v an de ingezam elde huishoudelij k e afvalst offen best aat uit papier - en
kart onafval. Beleidsm at ig wordt in de eerst e plaat s het v oor kom en van papierafval
gest im uleerd. Het Vlaam se Gewest wil t egen 2007 het aanbod van papier- en kart onafv al
m et 11 % ( t .o.v . het j aar 2000) doen afnem en.
Het papierafval dat t och veroorzaakt w ordt , m oet select ief ingezam eld worden om t e
recycler en. Voor papierafval ( dagbladen, week bladen, m aandbladen, t ij dschr ift en,
per iodiek en, grat is r egionale pers, grat is publicat ies, t elefoongidsen, fax gidsen,
reclam edrukw er k en ander dr ukw er k, in het Vlaam se Gew est verdeeld, waarvan houders
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zich ont doen) geldt sinds 1 j uni 1998 een aanvaardingsplicht . Dat bet ek ent dat de
eindv erk oper, de t ussenhandelaar, de producent of de inv oerder verant woordelij k is v oor
de doelm at ige v erwij der ing of nut t ige t oepassing van de door hem verk ocht e goederen
op het einde van hun levenscyclus. Op 17 april 1998 werd m et de pr oducent en van dag- ,
week - en m aandbladen, t ij dschr ift en, per iodiek en of grat is regionale pers een
m ilieubeleidsov er eenkom st ( MBO) afgeslot en. Deze MBO bevest igt de aanvaardingsplicht
en r egelt de inform at iev erst r ekk ing naar het publiek en de voorziene
prev ent iem aat regelen. De uit gev ers van r eclam edr uk werk en zij n m et de ov er heid
ov er eengek om en om 3,7 eur o per t on dr ukwer k dat op de m arkt kom t in een fonds t e
st ort en. Jaar lij ks wordt dit geld v erdeeld ov er de v erschillende gem eent en om de
papier inzam eling t e financier en.
Verpak k ingsafval dient door de gem eent en/ int ergem eent elij k e ver enigingen select ief
ingezam eld t e worden. De m eest e gem eent en/ int ergem eent elij ke v er enigingen w erk en
voor de select iev e inzam eling van v erpakk ingsafval sam en m et Fost Plus. Fost Plus st aat in
voor de uit v oer ing van de t erugnam eplicht van verpakk ingsafval van huishoudelij k e
oorsprong. De k ost en v an de inzam eling en ver wer k ing van v erpakk ingsafval worden
gefinancierd v ia de bij dr agen die de bedr ij v en aan Fost Plus st ort en. Papier- en
kart onafval m oet m inst ens m aandelij ks huis- aan- huis worden ingezam eld. Papier - en
kart onafval w ordt ev eneens op het cont ainerpar k ingezam eld.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
I n het kader van haar int er n m ilieuzorgbeleid doet de st ad de laat st e j aren inspanningen
om zowel de papierk walit eit als - kwant it eit t e v erbet eren. Het econom aat st aat in v oor de
aank oop van het m erendeel van het papier dat wordt gebruikt door de dienst en. Als
adm inist rat iev e ov er heid worden er j aar lij ks gr ot e hoeveelheden papier v erbr uikt .
I ngevolge het ont br ek en van een geaut om at iseerd regist rat iesyst eem is het vandaag de
dag m oeilij k om het t ot ale papierv erbr uik van de st ad in t e schat t en. Ruw geschat zou dit
ongev eer 30 t on of 6.000.000 blad op j aarbasis zij n.
Alle gebruikt e papiersoort en st aan onder de nor m ECF en papier van 80 gram is deels
vervangen door papier van 75 gram . Waar vr oeger het papier in gr ot e hoeveelheden
werd aangek ocht w orden nu k leiner e part ij en aangekocht waardoor bet er kan w orden
ingespeeld op de m ar kt prij zen.
I n 2000 werd een eerst e part ij papier m et Blauwe Engel aangek ocht . I n 2001 beslist e het
CBS t ot aanpassing van het last enboek v oor de papieraank oop m et de v erm elding van
een duurzaam heidseis ( Blauw e Engel) . De aank oop van m ilieuv r iendelij k papier blij ft
echt er t er discussie st aan waardoor v ele aankopen niet v oldoen aan de bepalingen van
het gew ij zigde last enboek. De aank oop en het gebruik van papier is in zij n globalit eit een
com plexe m at erie om dat aspect en zoals k lim at ologische om st andigheden, papiersoort en
t ype k opieert oest el bepalend zij n v oor het goed funct ioneren.
De st ad beschikt ov er een st erk uit gebreid net wer k van select iev e inzam eling van
papier. De m eest e burelen en k opieer lok alen zij n v oorzien van papierbakj es. Dit papier
wordt verzam eld in papiercont ainers en opgehaald door er kende v er werk ers.
I ngezam elde hoev eelheden k unnen niet w orden ingeschat om dat de aanr ek ening t ot
2003 enk ele gebeurde per st opplaat s. Vanaf 2004 wordt dit ook per k ilogram
aanger ek end.
Het personeel w ordt aangem oedigd om éénzij dig bedr ukt papier t e gebruik en als
kladpapier. Het econom aat m aakt van éénzij dig bedrukt papier not it ieblokk en.
Om ov erm at ig papiergebruik t e voorkom en of in t e perk en w erden een aant al act ies
onder nom en. Zo kan o.a ber oep w orden gedaan op het goed uit gebouwde
inform at icanet werk . Het gebr uik van e- m ail ( doorst uren verslagen, kopieeropdracht en
voor het econom aat , …) neem t gest aag t oe. Ook v ia het int ranet w orden docum ent en t er
beschik k ing gest eld van het personeel. Er worden ook m aat regelen genom en om de
voorber eidende docum ent en van v ergader ingen van het CBS in t e perk en. Zow el op het
vlak van de aank oop als op het v lak van r at ioneel v erbr uik v an papier k unnen nog
aanv ullende inspanningen t e worden gelev erd.

Vast e st offen – Milieuverant woor d product gebruik

43

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

De st ad onder neem t ook inspanningen t en aanzien van de bevolk ing inzake de
voork om ing en de select ieve inzam eling van papier. St ick ers t egen niet - geadr esseerd
reclam edrukw er k w orden t er beschikk ing gest eld van de inw oners. I n 2003 war en van de
38.281 post bussen 6.164 voorzien van een st icker ( 16% ) . I n 2003 w erd een
belast ingsr eglem ent op reclam edrukw er k ingev oerd. Er is een uit gebreid net werk van
select ieve inzam eling van papier - en kart on via de huis- aan- huis inzam eling en v ia de
cont ainerpark en ( zie onderdeel afvalst offen) .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• geen gedet ailleerd zicht op de papierv erbruik en binnen de st ad.
• papier is een com plex e t echnische m at er ie
• nadr uk ligt t e v eel op de select ieve inzam eling en m inder op het v oork om en en/ of
hergebruik van papier.
Opport unit eit en:
• cent rale aank oop van het papier v ia het econom aat .
• uit gebreide t echnische k ennis inzak e deze pr oblem at iek bij de bev oegde
aank oopdienst
• collegebeslissing inzak e aank oop van m ilieuv riendelij k papier
• de dienst en zij n geïnt er esseerd in papierbespar ende m aat regelen
• aank oop van papier in k leinere part ij en ( flex ibilit eit )
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: st im uleren van de aankoop v an m ilieuv r iendelij ke papiersoort en door de
eigen dienst en

Act ie MV_18: r ek ening houden m et ecologische en sociale cr it er ia bij de aank oop
van papier
I nit iat iefnem er : econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 
Doelst elling: st im uleren van een rat ioneel v erbr uik van papier door de eigen dienst en.
Act ie MV_19: opm ak en van een r egist rat iesyst eem v oor het papierv erbruik en
verr icht en van een nulinvent ar is.
I nit iat iefnem er : econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2005
Act ie MV 20: vast st ellen van een j aar lij ks r educt iepercent age inzak e papierv erbr uik
op basis van een nulinv ent ar is.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: econom aat
Tim ing: 2006
Act ie MV_21: opv oer en van de inspanningen om m eer gebruik t e m ak en v an
digit ale inform at iekanalen ( em ail, int ranet , digit aal archiv er en,…) .
I nit iat iefnem er : dienst I CT
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
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Act ie MV_22: opst ellen van r icht lij nen v oor de dienst en inzak e k opieer opdracht en
conform de pr incipes van een duurzaam papierv erbruik.
I nit iat iefnem er : econom aat
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling,dienst I CT
Tim ing: 2006

Act ie MV_23: inform eren en sensibiliser en van de dienst en inzake m aat regelen/ t ips
om rat ioneler ( zuiniger) om t e spr ingen m et papier.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: econom aat ,dienst I CT
Tim ing: 2006
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) voor
een m ilieuverant woord en rat ioneel papiergebr uik

Act ie MV_24: inform eren en sensibiliseren van de burger , scholen en v er enigingen
inzake een m ilieuv erant woord en rat ioneel papier verbr uik en de v oorbeeldfunct ie
die de st ad hierom t rent opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
&DWHULQJSURGXFWHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
De m ilieu- im pact van v oedsel en drank op het m ilieu, v erschilt naargelang de m anier
waarop het w ordt get eeld/ gekweekt , v erwerkt en aangeboden ( verpak king of serv er ing) .
Maat regelen k unnen get roffen worden die leiden t ot pr oduct en m et een gunst igere
levenscyclus. Door t e k iezen v oor pr oduct en m et een m ilieuvr iendelij k e levenscyclus
worden deze product iew ij zen onderst eund en st elt de gem eent e een voorbeeldfunct ie. Bij
de k euze m oet zowel de lev enscyclus van het pr oduct als ook het v erpakk ingsm at er iaal
in r ek ening worden gebracht .
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Op gr ond van het Koninklij k Besluit inzak e de algem ene v oedingsm iddelenhygiëne v an 7
febr uar i 1997 zij n voedingsbedr ij v en v erplicht om v ia een syst em at ische risicoanalyse de
aanw ezige r isico’s in het bedr ij f/ ondernem ing vast t e leggen. Dit v ast leggen van risico’s
gebeurt door m iddel v an het t oepassen v an de HACCP- principes. HACCP st aat voor
Hazard Analysis and Cr it ical Cont rol Point s. Hier bij analyseert m en waar en in welk e
fasen gevar en v oor de gezondheid v an de consum ent k unnen ont st aan en zet m en een
bewak ingssyst eem op om de risico’s t e beheersen.
I n opt ie 7 van de gem eent elij ke m ilieuconvenant ( 2000- 2001) werd bij het onderdeel
‘voor kom ing van huishoudelij k e afvalst offen’ v ooral gem ikt op het v oor kom en van
verpakk ingsafval en éénm alige drank verpakk ing. I n dit kader werden de eerst e st appen
in de st ad ger ealiseerd.
I n de sam enwerk ingsov er eenkom st ‘Milieu als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling’
( 2002- 2004) wordt gest eld dat bij de aankoop v an cat eringproduct en ‘duurzam e
product en’ v oorrang dienen t e kr ij gen. Er zij n v erschillende aspect en die een rol spelen
om een afweging t e m aken naar de duurzaam heid van een pr oduct . Vanuit HFRORJLVFK
RRJSXQWk unnen biologische landbouwpr oduct en gepropageerd worden wegens hun
duurzam e pr oduct iewij ze. Ook de biodiv ersit eit is er bij gebaat . Biologische landbouw laat
plaat s aan k leine m aar nut t ige nat uurelem ent en ( gem engde hagen, r iet kragen, ...) . De
t erm en biologisch, ecologisch en organisch zij n in Eur opa w et t elij k bescherm d v oor alle
plant aardige en dierlij k e voedingsm iddelen. Deze t erm en m ogen alleen onder zeer st rikt e
voorwaarden gebruikt w orden. Er best aat sinds 1991 een Europese Ver ordening die de
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voorwaarden definieert waaraan een voedingsproduct m oet v oldoen om als biologisch op
de m arkt t e k om en.
Vanuit het sociale oogpunt , m et specifiek aandacht voor de Noord- Zuid- r elat ie, k unnen
bij v oork eur product en aangekocht worden uit eerlij ke handel m et ont wik kelingslanden.
Vanuit afv alprevent ieoogpunt geniet en product en die niet of zo w einig m ogelij k verpakt
worden de v oorrang ( gr oot v erpakk ing, herbruik bare verpak k ing, r ecycleerbar e
verpakk ing) .
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De aank oop v an cat er ingproduct en binnen de st ad zit v erspreid ov er v erschillende
dienst en en vzw’s waardoor het zeer m oeilij k is om een t ot aal ov erzicht t e bek om en van
de aard en het v erbr uik van cat er ingproduct en. Daar enbov en best aat er een regeling
binnen de dienst en om t e v oorzien in cat er ingpr oduct en voor eigen gebruik .
I n het kader van het afv alpr ev ent ieproj ect werden eind j ar en ’90 de eer st e st appen gezet
inzake het voor kom en v an v erpakk ingsafval. Wat er en fr isdranken worden aangek ocht in
ret ourv erpak k ing. Suik er wordt aangek ocht zow el in bulk als in indiv iduele
wegw erpv erpakk ing. Melk wordt aangekocht zowel in drank kart ons, glazen flessen als
indiv iduele v erpakk ingen. Op v ergader ingen binnen de st ad w orden, om hygiënische
redenen, nog ov erw egend indiv idueel v erpakt e suik erk lont j es en m elk in w egw erppot j es
t er beschikk ing gest eld.
Vanuit de dienst I nt er nat ionale bet r ekk ingen is de afgelopen j ar en st er k geij v erd voor de
aank oop van eer lij ke pr oduct en. Eind 2002 w er d door het CBS een pr incipebeslissing
genom en v oor het gebr uik van ‘eer lij ke’ k offie ( Max Hav elaar ) . I n 2003 werd dit
uit gebreid naar fr uit sappen ( Fairt rade) en w ij nen. Deze product en worden geschonk en bij
vergader ingen m et ext ernen. Aan de dienst en werd ook gev raagd om int er n zoveel
m ogelij k eer lij k e product en t e gebr uik en. I n de prakt ij k gebeurt dit m om ent eel
onvoldoende.
Som m ige dienst en zij n vragende part ij om gebr uik t e k unnen m ak en van een cent rale
aank oopdienst v oor cat er ingpr oduct en. De opr icht ing van een cent rale aank oopdienst
wordt m om ent eel onder zocht door het depart em ent algem ene zaken.
Com m unicat ie ( int ern en ext er n) inzake duurzam e cat eringproduct en hebben zicht t ot op
heden v ooral t oegespit st op ‘eer lij k e handel’ en ‘afvalarm e aankopen’ ( in het kader van
het afv alprevent ieproj ect ) .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de aank oop van cat er ingproduct en is st erk versnipperd over de v erschillende
dienst en en vzw’s.
• fragm ent ar isch beeld van de aangekocht e cat er ingpr oduct en.
• m ilieuv r iendelij ke/ eerlij ke cat er ingproduct en zij n geen pr ior it eit bij de dienst en.
Opport unit eit en:
• gebr uik v an een gam m a aan eer lij k e pr oduct en 
• init iat iev en inzak e de aank oop van afvalarm e cat eringproduct en
• som m ige dienst en zij n v ragende part ij v oor de aank oop van cat er ingpr oduct en bij
een cent rale st edelij ke aank oopdienst 
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: st im uleren van de aankoop v an m ilieuv r iendelij ke cat er ingproduct en door
de eigen dienst en
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Act ie MV_25: r ek ening houden m et ecologische en sociale cr it er ia bij de aank oop
van cat er ingpr oduct en
I nit iat iefnem er : dienst en die inst aan v oor de aank oop van cat er ingpr oduct en
Bet r okk enen: dienst ont wik kelingssam enw erk ing, dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 
Act ie MV 26: het aank oopbeleid en procedures inzake cat er ingpr oduct en in kaart
brengen en onderzoek en of m eer cent ralisat ie m ogelij k is.
I nit iat iefnem er : depart em ent Algem ene zaken
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2007

Act ie MV_27: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie om een
m ilieuv r iendelij k en sociaal verant woord aankoopbeleid inzak e cat er ingproduct en t e
voeren.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst ont wik kelingssam enw erk ing, aankoopdienst en
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie MV_28: onderzoek en w elke m aat r egelen k unnen worden genom en om het
gebr uik van v oorv erpak t e suik er k lont j es en m elk t ot een m inim um t e beperk en.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: depart em ent Algem ene zak en
Tim ing: 2005
Act ie MV_29: bij de organisat ie van st edelij k e fest iv it eit en r ek ening houden m et
m ilieuv r iendelij ke ( o.a. afvalarm e) en sociaal v erant w oorde cat er ingpr oduct en.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst ont wik kelingssam enw erk ing, dienst j eugd, dienst sport , CC
Mechelen, VZW Mechelse feest en.
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: een dr aagvlak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, ver enigingen)
voor het gebr uik en de aank oop van m ilieuv r iendelij k e cat eringproduct en
Act ie MV_30: inform eren en sensibiliseren v an de burger , scholen en v er enigingen
inzake het gebruik en de aank oop van m ilieuv r iendelij ke en sociaal v er ant woorde
cat eringproduct en en de voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t rent opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
6FKRRQPDDNPLGGHOHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Schoonm aakact iv it eit en hebben een negat ief effect op het m ilieu. Schoonm aken is niet s
anders dan het verplaat sen van v uil van de ene plek naar de ander e. Het schoonm aken
van gebouw en is m ilieubelast end door wat er- en energiegebr uik, het gebruik van
chem ische product en en het ont st aan v an afv alwat er. Na het schoonm aken ont st aat afval
aan doeken, m oppen en verpakk ingen. Bov endien is geen enk el schoonm aakm iddel
vr iendelij k v oor het m ilieu. Doordacht om spr ingen m et schoonm aak m iddelen k om t het
leefm ilieu t en goede.
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%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Voor schoonm aakm iddelen bieden de Eur opees regelgeving ov er over heidsaank open
enerzij ds en de Vlaam se Sam enwerk ingovereenk om st ( Milieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling) anderzij ds een uit st ekend kader voor lokale ov er heden om r ek ening t e
houden m et de m ilieuaspect en. Daarnaast is ook de r egelgev ing r ond
wat er veront reiniging, gevaar lij k e st offen en afv al belangr ij k.
Belangr ij k best anddeel van schoonm aakm iddelen zij n fosfat en. Fosfat en en
fosfaat der ivat en hebben een gr ot e m ilieu- im pact , v ooral op het aquat isch m ilieu. I n
landen zoals I t alië, Neder land en Zw it ser land is het gebruik van fosfat en al langer
verboden. Vanaf 2002 is dit ook in België het gev al. Verder bepaalt de wet geving ook
norm en inzak e biologische afbreekbaarheid van schoonm aakm iddelen ( 90% afbreekbaar
in 28 dagen) . Het m ilieuvergunningendecr eet legt m ilieuv oorwaarden op voor de lozing
van afvalwat er in funct ie van de belast ing van het afvalwat er en de lozingsbest em m ing.
Een aant al Eur opese r icht lij nen hebben de afgelopen j ar en geleid t ot nieuwe
doelst ellingen en ont wik kelingen op het v lak van schadelij k e st offen. Deze
ont w ikk elingen worden door AI SI ( Associat ion I nt er nat ionale de la Sav onner ie, de la
Dét ergence et des Pr oduit s d'Ent r et ien) gest im uleerd, door m iddel van onderzoek en
voor licht ing naar de fabrikant en en de consum ent en.
Op het v lak van de ecologische r eclam e voor r einigingsm iddelen m oet m en de code van
m ilieureclam e r espect er en, die is uit gewerkt door de Com m issie v oor Milieuet iket t er ing
en Milieur eclam e ( CM ER) . Deze code geeft de producent en, dist r ibut eurs en
advert eerders duidelij k e r icht lij nen ov er de gr enzen binnen dew elk e zij m ilieuargum ent en
m ogen gebr uik en om hun pr oduct en aan t e pr ij zen. Deze code is echt er geen w et en dus
niet bindend.
Daar naast best aat er een gedragscode voor goed m ilieugedrag inzak e huishoudelij k e
wasproduct en. Deze code is ev enm in dw ingend. Het st aat de fabr ikant en v rij er rek ening
m ee t e houden en er is geen enk ele sanct ie wanneer zij dat niet doen.
Som m ige t ox ische en irr it er ende st offen in schoonm aak m iddelen hebben naast een
zware m ilieu- im pact ook gift ige eigenschappen. Bij eenm alige of m eer m alige bloot st elling
kunnen im m ers een aant al gezondheidssym pt om en opt reden. Regelgeving hier om t r ent
is vast gelegd in de w et bet r effende het w elzij n van de w erk nem 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 inzak e Afvalvoorkom ing en - Beheer ( VLAREA) cat alogeert
schoonm aakm iddelenr est en, ongeacht of ze schadelij k e st offen bevat t en, als KGA. De
lege r ecipiënt en van schoonm aakm iddelen ( dik wij ls plast ic) daar ent egen vallen onder de
regelgeving van de afvalst offen en k unnen aangeboden worden v ia de circuit s van
select ieve inzam eling.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De st ad beschikt ov er heel wat gebouw en die door lopend m oet en gereinigd w orden.
Eind 2002 w erd de schoonm aak van de st adsgebouw en uit best eed. Tot dan beschikt e de
st ad over een eigen ploeg van schoonm aakpersoneel. I n het last enboek werden
aanv ullende bepalingen opgenom en om de schoonm aak zo m ilieuv r iendelij k m ogelij k uit
t e v oer en. Uit eindelij k werd geopt eerd v oor een doseersyst eem waardoor w erd bespaard
in de hoev eelheid gebr uikt e pr oduct en. De gebr uikt e pr oduct en worden bepaald door het
doseersyst eem . Het gebruik van het doseersyst eem sluit m om ent eel het gebr uik uit v an
m eer m ilieuvr iendelij ker e pr oduct en. Vanaf het ogenblik dat dergelij ke product en ook
voor doseer inst allat ies beschikbaar zij n, w orden de gebr uik t e pr oduct en herbek ek en. Het
cont ract m et de onder houdsfirm a loopt van 2003 t ot eind 2007. I n beperkt e m at e
worden schoonm aakm iddelen ook gebruikt door de st edelij k e dienst en. Mom ent eel is er
geen zicht op de aard en de hoev eelheid van de aangekocht e schoonm aakm iddelen door
de v erschillende dienst en.
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Om dat de v oorbeeldfunct ie van de st ad inzake een m ilieuvr iendelij k schoonm aakbeleid
van de gebouw en nog in ont w ikk eling is, w erden weinig act ies ondernom en om
hierom t rent int er n en ext er n t e com m unicer en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• uit best eding van de schoonm aak waardoor m inder flexibilit eit in uit v oering van de
t aken en de gebruikt e product en
• geen zicht op de aank oop van schoonm aakproduct en door de dienst en.
• de m eest m ilieuv r iendelij k e schoonm aakproduct en zij n nog niet beschik baar v oor
doseersyst em en.
Opport unit eit en:
• het gebruik van een doseersyst eem zorgt voor m inder gebr uik van pr oduct en.
• Het cont ract voor het onder houd v an de st adsgebouw en w ordt t oegew ezen v oor 5
j aar.
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het st im uler en van het gebr uik van m ilieuv r iendelij ke schoonm aakm iddelen
voor de reiniging van de st adsgebouw en
Act ie MV_31: opm aak v an duurzaam heidsclausules om op t e nem en in het
last enboek voor de heraanbest eding van de schoonm aak .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst onderhoud gebouw en
Tim ing: 2007

Act ie MV 32: de aankoop van schoonm aakm iddelen door de dienst en en vzw ’s in
kaart brengen.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst onderhoud gebouw en
Tim ing: 2006

Act ie MV_33: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie om een
m ilieuv r iendelij k aank oopbeleid inzak e schoonm aakm iddelen t e voer en.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst onderhoud gebouw en, inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt


Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) voor
het gebruik en m ilieuvr iendelij k e schoonm aakm iddelen
Act ie MV 34: inform er en en sensibiliser en van de burger, scholen en v er enigingen
inzake het gebruik van m ilieuv r iendelij ke schoonm aakproduct en en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
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9HUYHQHQYHUQLVVHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Ver ven, beit sen en v er nissen zij n m ilieubelast ende pr oduct en, zow el t ij dens product ie,
gebr uik als t ij dens de afvalfase. Het zij n ov erw egend pet rochem ische pr oduct en ( op basis
van aardolie) . Jaar lij ks wordt in Vlaander en zo’n 48.000 t on decorat iev er f v erkocht . Dit is
de helft van de t ot ale m arkt v raag. Van de gepr oduceerde decorat iev er f is zo’n 30%
oplosm iddelhoudend, w at ook een belangrij k e m ilieubelast ing inhoudt . Er zij n echt er
voldoende ander e soort en v er f v er kr ij gbaar die m inder schadelij k zij n v oor het m ilieu dan
de t radit ionele oplosm iddelhoudende v erf. De m arkt is ondert ussen zodanig geëv olueerd
dat wat ergedr agen v erv en en nat uurv erv en een kwalit eit svol en valabel alt er nat ief
kunnen bieden voor de k lassiek e m ilieubelast ende v er ven. Bij schilderw er ken kan op
verschillende m anier en rekening w orden gehouden m et het m ilieu ( en uit eraard ook m et
de gezondheid) : bij het kopen van v erf, het v er wij der en van de oude lage, het
voorbehandelen van de ondergr ond, het voor kom en van v erspilling en ov erm at ig
gebr uik, het schoonm ak en v an het m at er iaal en het w eggooien van afv al.
De lokale over heden k unnen een belangr ij k e v oorbeeldfunct ie en sensibiliser ende t aak
verv ullen naar de burger.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
De Eur opese regelgev ing ov er overheidsaankopen enerzij ds en de Vlaam se
Sam enwerk ingovereenk om st ( Milieu als opst ap naar duurzam e ont wikk eling) anderzij ds
bieden v oor ‘v er ven’ een uit st ekend kader v oor lokale over heden om rekening t e houden
m et de m ilieuaspect en. Daarnaast is de r egelgeving rond lucht v er ont r einiging,
gevaarlij k e st offen en afval belangr ij k.
Vlucht ige organische st offen ( VOS) , aangew end als oplosm iddel in v er ven, hebben een
grot e m ilieu- im pact . Op Eur opees niveau r egelt de solv ent r icht lij n ( 1999/ 13/ EG) de
em issie van v lucht ige or ganische st offen t en gevolge van het gebruik v an oplosm iddelen
bij bepaalde w erk zaam heden en inst allat ies. Deze r icht lij n m aakt deel uit van een globale
Eur opese st rat egie om ozonv er ont r einiging aan t e pak ken. Ozon w ordt im m ers gev orm d
door inwerk ing v an zonlicht op st ikst ofox iden en v lucht ige organische st offen ( VOS) . I n
Vlaanderen wordt de Europese r icht lij n om gezet in het VLAREM.
De st eeds st rengere regelgev ing m et bet r ekk ing t ot de pr oduct ie van v erv en geeft het
onderzoek naar m ilieuv r iendelij ke pr oduct en nieuwe im pulsen. Een aant al gevaar lij k e
st offen zij n r eeds bij w et verboden in v erven, nam elij k loodw it , cadm ium verbindingen,
loodsulfaat en ander e loodhoudende w it pigm ent en. Ook PCB- of PCT- houdende v erven
zij n verboden. Dit aspect wordt ook op Eur opees vlak gest im uleerd door de crit er ia
vast gelegd in het Europees k eurm erk. Om hier v oor in aanm erk ing t e k om en m ogen
verven geen chroom VI , k wik en arseen bevat t en en m oet en voldoen aan een hele r eeks
crit er ia. Vlucht ige organische st offen ( VOS) , aangewend als oplosm iddel in v er ven,
hebben naast een gr ot e m ilieu- im pact ook gift ige eigenschappen waardoor ze ook een
gevaar inhouden v oor de gezondheid. Regelgev ing hierom t rent is vast gelegd in de wet
bet r effende het welzij n van de w erk nem ers bij de uit voer ing van hun w er k, m et nam e de
welzij nswet ( KB 4/ 8/ 1996) .
Alle v er ven, verfrest en en hun verpakk ing, besm eurd verfm at er iaal, spoelm iddel…horen
t huis bij het Klein Gevaarlij k Afval ( KGA) . Het VLAREA cat alogeert v erfr est en, ongeacht
of ze schadelij k e st offen bevat t en, als KGA. Het m ilieuv ergunningendecr eet legt
m ilieuv oorwaarden op v oor de lozing van afvalw at er in funct ie v an de belast ing van het
afvalwat er en de lozingsbest em m ing. Wat er dat verfr est en bevat ( van w elke aard dan
ook ) beant w oordt niet aan de definit ie van huishoudelij k afvalw at er.
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%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
I n het kader van opt ie 7 van de gem eent elij k e m ilieuconv enant 2000- 2001 lag de
klem t oon m et bet rekk ing t ot v er ven vooral op de sensibilisat ie v an het
gem eent epersoneel door het volgen van opleidingen en het bij w onen v an dem onst rat ies
ov er m ilieuvr iendelij k e verven en verfproduct en. Via de Sam enw er kingsovereenkom st
heeft de st ad zich geëngageerd om v erder r ond verv en t e werk en binnen int erne
m ilieuzorg. Alle verv en die w orden aangek ocht door de st ad zij n op wat erbasis.
Verschillende k leiner e proj ect en bieden zich aan om nat uurv er ven t oe t e passen.
Mom ent eel st uit het gebruik van nat uurv er ven op weerst and van de schilders ingev olge
m inder goede er varingen uit het ver leden. Doch bew ij st de prak t ij k dat de t oepassing
er van zonder problem en kan ver lopen. Het gebruik van vernissen en beit sen door de
dienst en is eerder beper kt en is m om ent eel geen priorit air aandacht spunt .
Om dat de v oorbeeldfunct ie van de st ad inzake het gebruik van m ilieuv riendelij k e v erv en
nog in ont wikk eling is, werden weinig act ies onder nom en om hier om t r ent int er n en
ext er n t e com m unicer en. Een belangr ij k aandacht spunt best aat er in om enk ele
succesvolle v oorbeeldpr oj ect en t e r ealiser en m et nat uurv erven om int er ne w eerst anden
t e overw innen.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• geen zicht op het gebruik en het aank oopbeleid inzake beit sen en v er nissen
• weerst and bij de schilders voor het gebr uik van nat uurv er ven
• vele schilderw erk en wor den uit best eed waardoor m inder flex ibilit eit in uit v oer ing
van de t ak en en de gebruikt e product en
Opport unit eit en:
• voorbeeldproj ect en bieden zich aan om t e werk en m et nat uurverv en
• ov erschak eling op wat er gedragen v er ven
• opvolging van de m arkt van inzak e m ilieuvr iendelij k e verv en
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: st im uleren van het gebruik van m ilieuv r iendelij ke verv en en v ernissen door
de dienst en
Act ie MV_35: r ek ening houden m et het gebruik van m ilieuv r iendelij k e verven bij het
uit voeren van schilderw er ken door of in opdracht van de st ad.
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Act ie MV 36: de aankoop van m ilieuv riendelij k e verv en en ver nissen in kaart
brengen.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst gebouwen
Tim ing: 2008

Act ie MV_37: de dienst en ( schilders) onderst eunen m et advies en infor m at ie om
gebr uik t e m aken van m ilieuv riendelij ke verv en en v er nissen.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst gebouwen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
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Act ie MV_38: opt er en v oor m at er ialen die m inder of geen t oepassing v an v erv en of
vernissen v er eisen
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 
Act ie MV_39: r ealiser en van m inst ens één k leinschalige verfproj ect m et
nat uurv er ven.
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: 2005
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) voor
het gebruik van m ilieuv riendelij k e v erv en en vernissen
Act ie MV 40: inform er en en sensibiliser en van de burger, scholen en v er enigingen
inzake het gebruik van m ilieuv r iendelij ke verv en en v ernissen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t
I nit iat iefnem er: dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
'XXU]DDPJHs[SORLWHHUGKRXW
%HVFKULMYLQJWKHPD
Bossen zij n onderhev ig aan een enorm e druk v an de m ens. Het is een bron van t alloze
grondst offen en pr oduct en ( hout product en, hout pulp voor papier, …) . Het zij n echt er ook
zeer belangr ij ke ecosyst em en. Vele dieren en plant en zij n v oor hun voort best aan volledig
afhank elij k van deze bossen. Door het aanwenden van duurzaam geëxploit eerd hout
wordt een bosbeheer gest im uleerd waar ook r ek ening w ordt gehouden m et de
ecologische funct ies.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Bosdegradat ie en illegale hout kap zij n pr oblem en m et een globale dim ensie. ‘Think
globally , act locally’ is in deze cont ext zek er een deel van de oplossing. Het is belangr ij k
dat iedereen op zij n niv eau een v erant w oord bosbeheer onderst eunt .
Sinds 1997 is het gebruik van duurzaam geëxploit eerd hout voor openbare werk en
opgenom en v ia de gem eent elij k e m ilieuconv enant en. Voor de per iode 2000- 2001 w erd
het gebruik ervan verm eld in opt ie 7 van de m ilieuconv enant . I n het kader van
m ilieuv erant w oord product gebr uik m aakt duurzaam geëxploit eerd hout t ev ens het
voorw erp uit van de sam enwerk ingsov er eenkom st t ussen de gem eent e en het Vlaam se
Gew est ( m ilieu, als opst ap naar duurzam e ont w ikkeling) . Dit bet ekent dat de gem eent e
er zich t oe v erbindt om hout t e gebr uik en dat afkom st ig is van bossen waarvan het
duurzaam beheer door een onafhankelij k e inst elling v olgens int er nat ionaal er kende
crit er ia w erd gecert ificeerd ( o.a FSC of equivalent ) .
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
I n 2001 keurde het college een pr incipebeslissing goed om aandacht t e hebben v oor
FSC- hout ( of gelij kwaardige alt er nat ieven) bij hout t oepassingen binnen de st ad.
Sindsdien worden m ogelij kheden v oor aank oop en gebruik van duurzaam geëxploit eerd
hout st elselm at ig onder zocht en het personeel wordt geïnform eerd en gesensibiliseerd
( o.a. opleiding) . De afgelopen j ar en w erden v erschillende t oepassingen van FSC- gelabeld
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hout ger ealiseerd. De dienst en “st adsgebouw en en st adsver nieuw ing” en de
“schrij nw erk er ij ” zij n hierbij de belangrij kst e act oren. I ndien er zich een opport unit eit
voordoet koopt de schr ij nwerk er ij lot en FSC- hout aan. Zo werd in 2002 een hoev eelheid
Mer ant i, Sapupira en Get hal WBP aangekocht . Bij de r enovat ie van st adsgebouw en w ordt
FSC hout gebruikt v oor dakt im m er werk , const ruct iehout en buit enschr ij nwerk.
Bij het gebruik van FSC- gelabeld hout heeft de st ad ook aandacht voor het verm ij den
van chem ische hout v er duurzam ing 30 .
Er wordt aandacht best eed om deze realisat ies int ern en ext er n t e com m uniceren v ia de
beschikbar e kanalen.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• beschikbaar heid van duurzaam hout v oor de v oor opgest elde t oepassing
• beschikbaar heid van duurzaam hout bij lokale hout handelaars

Opport unit eit en:
• de dienst en houden r ek ening m et de t oepassing van duurzam e hout soort en bij
nieuwbouw- of renovat ieproj ect en
• collegebeslissing om aandacht t e hebben v oor FSC- hout of gelij kwaardige
alt er nat iev en
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: st im uleren van het gebruik van duurzaam hout ( FSC of gelij kwaardig) bij
gem eent elij k e nieuwbouw of r enovat iepr oj ect en
Act ie MV_41: r ek ening houden m et duurzam e hout soort en ( FSC of gelij kwaardig) in
last enboek en v an nieuw bouw of r enovat ieproj ect en.
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en, dienst w onen
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie MV_42: uit w er ken van m inst ens één k leinschalige FSC t oepassing in het
openbaar dom ein ( bank en, bloem bak ken, paalt j es,…)
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling, dienst wegen
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: 2009
Act ie MV_43: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e de
t oepassing van duurzam e hout soort en ( FSC of gelij kwaardig) .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst onderhoud gebouw en, dienst wonen, dienst nat uur- en
groenont w ikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen)
voor het gebr uik v an duurzam e hout soort en
Act ie MV 44: inform er en en sensibiliser en van de burger, scholen en v er enigingen
inzake het gebruik van duurzam e hout soort en en de voorbeeldfunct ie die de st ad
hierom t r ent opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
30

zie hoofdst uk 3.1.5. – verven en vernissen
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Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
%HVWULMGLQJVPLGGHOHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Best rij dingsm iddelen w orden gedefinieerd als “ st offen die best em d zij n voor de
verniet iging of de aant ast ing van het m et abolism e v an schadelij k geacht e dieren,
plant en, m icr o- organism en of v irussen”. Best r ij dingsm iddelen hebben een inv loed op het
m ilieu ( bodem , opperv lak t ewat er, gr ondwat er ) door hun ecot ox icit eit , hun m ogelij k e
bioaccum uler ende eigenschappen en horm oonv erst orende effect en. Naast de
landbouwsect or, die een belangr ij k aandeel heeft in het gebruik van
best rij dingsm iddelen, v erbruiken huishoudens, indust r ie en ov erheden aanzienlij ke
hoev eelheden best r ij dingsm iddelen. Gem eent en gebr uik en v ooral best r ij dingsm iddelen
om onkr uid t e best r ij den. Ook v oor de best r ij ding van ziekt en en plagen ( w espen,
m ier en, rat t en,…) wordt nog vaak gebr uik gem aakt van chem ische best rij dingsm iddelen.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
De wet gev ing m et bet r ekk ing t ot best rij dingsm iddelen is v olledig opgebouwd op basis
van de w et van 11 j uli 1969. I nzake best rij dingsm iddelen w ordt aan deze w et uit v oering
gegev en m iddels het Konink lij k Besluit van 5 j uni 1975 en de daarbij hor ende besluit en.
Het Konink lij k Besluit m aakt een onderscheid t ussen enerzij ds fyt ofarm aceut ische
product en, waaronder v ooral best rij dingsm iddelen v oor agrar isch gebr uik worden
verst aan, en anderzij ds best rij dingsm iddelen v oor niet - landbouwkundig gebruik.
Tev ens m oet v er wezen worden naar de wet van 2 apr il 1971 bet r effende de best r ij ding
van voor plant en en plant aardige product en schadelij k e organism en. Kracht ens deze wet
kan de Koning im m ers het gebruik van best rij dingsm iddelen en fyt ofar m aceut siche
product en v oorschrij ven, v erbieden of reglem ent er en. Zo gebiedt deze wet en zij n KB’s
bij voorbeeld expliciet de best r ij ding van de br uine rat en de m uskusrat . De best r ij ding
van bev errat t en kadert in de r egelgev ing ov er het ‘onderhoud van de wat er lopen’, om
schade t e beperk en en t e v oork om en. Daar naast best aan er v erschillende Vlaam se,
federale en Europese regelgev ingen die de best rij ding van de bev er rat im plicer en.
Heden is het Vlaam se Gewest bev oegd voor de regelgeving inzak e best rij dingsm iddelen.
Het Vlaam se Gew est heeft in het verleden reeds st appen ondernom en om het gebruik
van best r ij dingsm iddelen t e reduceren: v erbodsbepalingen in het berm besluit , de
uit werk ing van de zorgplicht in het decr eet op het nat uurbehoud, … Een evaluat ie van
deze m aat r egelen leidt echt er t ot de conclusie dat het v ooropgest elde doel inzak e de
reduct ie van het gebr uik van best rij dingsm iddelen onv oldoende wordt ber eikt .
Mede door de t oenem ende bezorgdheid om het leefm ilieu en de volksgezondheid werd
het decr eet van 21 decem ber 2001 houdende de v er m inder ing van het gebr uik van
best rij dingsm iddelen door openbare dienst en in het Vlaam se Gewest , v an k racht . Dit
decreet st elt een verbod in op het gebruik van schadelij ke best r ij dingsm iddelen v oor
openbar e inst ellingen v anaf 1 j anuari 2004. Via een r educt ieprogram m a k an een
afwij k ing bek om en wor den op het nulgebr uik . I n het r educt ieprogram m a m oet en de
m aat regelen worden beschrev en die zullen genom en worden om het
best rij dingsm iddelenver bruik st apsgewij s af t e bouw en.
Het Vlaam s Gewest heeft in 2003 een draaiboek ‘Zonder is gezonder ’ opgest eld. Dit
draaiboek onderst eunt de gem eent en bij de aanpak van de afbouw van
best rij dingsm iddelen en de opm aak van het r educt iepr ogram m a. Het beschr ij ft de
verplicht ing en de m ogelij ke st rat egieën om best rij dingsm iddelen t e v er m ij den alsook
een concr et e aanpak. De v oorgest elde aanpak best aat uit 5 spor en die st apsgewij s
m oet en w orden uit gew erkt :
• spoor 1: sensibilisat ie v an de m edew erk er en de burger ( algem een)
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r isico- evaluat ie van best r ij dingsm iddelen
sensibilisat ie v an de m edew erk er en de burger ( pr oefgebied)
beheer van kr uidgr oei op ver hardingen
beheer van groenzones.

Ov er de voort gang v an het r educt ieprogram m a wordt een j aar lij kse rapport er ing
voorzien aan de Vlaam se over heid.
Ook r odent iciden ( o.a. r at t env ergif) vallen onder het decr eet . Concr eet bet ek ent dit dat
chem isch best r ij den v an de m uskusrat en de beverrat in gem eent en die hierv oor geen
afwij k ing vr oegen v ia hun r educt ieprogram m a sinds 1 j anuar i 2004 enkel nog kan in
geval van acut e en redelij kerw ij ze niet t e v oorziene plagen die een gev aar inhouden voor
m ens en/ of m ilieu of in het geval van sit uat ies die een er nst ige bedr eiging v orm en of
kunnen vorm en voor de veiligheid v an de m ens en waarv oor t egelij k ert ij d geen afdoende
alt er nat iev e best r ij dingswij zen zij n. Aangezien op dit ogenblik alleen gif voldoende
efficiënt is voor het best rij den van de bruine rat , m ag de br uine rat wel nog chem isch
best reden worden.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De st ad dient een vr ij grot e opperv lakt e aan openbaar dom ein t e onder houden. Hiert oe
werden in het ver leden heel wat best r ij dingsm iddelen gebr uikt . Vanaf de ondert ek ening
van opt ie 7 van de m ilieuconvenant in 2000 w erd m eer aandacht best eed aan init iat iev en
om het best r ij dingsm iddelenv erbr uik t e reducer en en ov er t e schakelen op m inder
m ilieuschadelij k e pr oduct en. Een werkgroep “best rij dingsm iddelen” werd opger icht om
alle bet rokk enen bij elk aar t e br engen. Een aant al product en m et hoge m ilieubelast ing
werden st elselm at ig v er vangen door m inder belast ende pr oduct en. Hier bij w ordt
rekening gehouden m et de r icht lij nen van het Vlaam se Gew est inzake t oelaat bare
product en. Er werd ook rat ioneler om gesprongen m et de aankoop van product en.
I n het kader van de Sam enwerk ingsov er eenkom st ( 2000- 2004) en in uit voering van het
decreet van 21 decem ber 2001 houdende de v erm inder ing van het gebruik van
best rij dingsm iddelen door openbare dienst en in het Vlaam se Gewest zet t e de st ad haar
inspanningen inzak e r egist rat ie en afbouw van het gebr uik van best r ij dingsm iddelen
verder. I n 2003 beslist e de st ad een afwij k ing aan t e v ragen op het nulgebr uik vanaf 1
j anuar i 2004. I n sam enwer k ing m et I GEMO werd een st apsgewij ze planm at ige aanpak
uit gew er kt ( act iepr ogram m a’s) . Conform de bepalingen van het dr aaiboek w erden er
t wee coördinat or en pest icidenr educt ie aangest eld. Voor de st ad zij n dit de
duurzaam heidscoördinat or ( dienst duurzam e ont wik keling) en de groenam bt enaar
( dienst nat uur - en groenont w ik keling) . Tegen 1 j uni 2003 diende de st ad een eerst e
act iepr ogram m a in dat handelt ov er de sensibilisat ie van het gem eent epersoneel en ov er
het verm inderen van het gebruik van schadelij k e best rij dingsm iddelen in zij n t ot alit eit .
Op 1 apr il 2004 w erd een t w eede act ieprogram m a ingediend waar in een represent at ief
gebied w erd afgebak end waar op kort e t erm ij n ( v anaf 1 j anuar i 2005) de gr oenzones
zonder best rij dingsm iddelen zullen beheerd wor den en hoe het gebr uik van
best rij dingsm iddelen op de v erhardingen t egen 31 decem ber 2008 t ot nul zal her leid
worden. I n 2003 werd onder im puls van I GEMO ook een int ergem eent elij k
ov er legplat form ‘best r ij dingsm iddelen’ opgericht .
De result at en van al deze inspanningen r esult eren in een daling v an het j aar lij kse
best rij dingsm iddelenver bruik op het openbaar dom ein van de st ad.
Tabel 4: evolut ie van het best rij dingsm iddelenverbruik ( kg/ act ieve st of/ j aar) op het grondgebied van de st ad
Mechelen.

Jaart al
Verbruik

1997
1998
285,87 277,98

1999
2000
2001
2002
2003
108,30 136,14 144,55 127,16 104.41
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Het st apsgewij s ov erschakelen naar een nulgebr uik result eert echt er in een aanzienlij k e
inzet v an personele m iddelen ( m eer m anueel w er k) .

Het effect iev e v erbr uik van best r ij dingsm iddelen en de behandelde opper vlakk en w orden
st apsgewij s in kaart gebracht . Alt ernat ieven voor het gebr uik van best rij dingsm iddelen
worden op de v oet gev olgd en uit get est ( m ulching, vegen, branden, …) . Het personeel
kan prakt ij kger icht e opleidingen en vorm ingen volgen. De st ad beschik t sinds 2002 ov er
een int ensief v eegplan v oor de binnenst ad waar door het gebruik van
best rij dingsm iddelen v erder w ordt voor kom en. I n het best ek v oor het onder houd v an
groenzones door derden werd een expliciet v erbod v oor het gebruik van
best rij dingsm iddelen opgelegd.
Door een goed ont w erp en goede aanleg van het openbaar dom ein k unnen veel
problem en prevent ief w orden v oork om en. Het basisprincipe bij prev ent ie door ont w erp
en aanleg is het voor kom en van het ont st aan v an groeiplaat sen voor onk ruiden.
Nat uur lij k is het niet zo dat een goed ont werp het lat ere onder houd ov erbodig m aakt .
Daarom m oet in de ont werpfase ook r ek ening worden gehouden m et het lat er e niet chem ische onderhoud en de ber eikbaar heid van de benodigde werkt uigen.
De st ad beschikt ov er een eigen rat t envanger ( personeelslid van de uit voer ingsdienst en) .
I n het v er leden hield deze persoon zich hoofdzakelij k bezig m et het best rij den van
m uskusrat t en op de wat er lopen en baangracht en die de st ad beheert ( prevent ief v olgens
een j aar lij kse rondgang en op basis van k lacht en) . De best r ij ding gebeurde v ia fuik en
( niet chem isch) . De laat st e j aren heeft het Vlaam s Gew est de best r ij ding van de
m uskusrat t en op wat er lopen die t ot haar bev oegdheid behoren opgedr ev en waardoor de
hinder van m uskusr at t en op de k leinere gem eent elij k e wat er lopen is afgenom en. De
rat t envanger heeft zich t oegelegd op de best rij ding van de bruine rat ( prev ent ief
volgens een j aar lij kse ronde en op basis van k lacht en) . Hiert oe w ordt een rodent icide
gebr uikt dat m om ent eel de enige efficiënt e en wet t elij k t oegelat en best rij dingsm et hode
is. De st ad v erdeelt geen rat t env ergif aan de inwoners voor de best r ij ding van rat t en. De
st ad hant eert het pr incipe dat het verdelgen van bruine rat t en door de eigenaar van het
perceel zelf dient t e gebeur en. I ndien de eigenaar daar niet in slaagt , k om t de
rat t envanger t er plaat se om de plaag t e helpen indij ken.
De st ad onder neem t ook act ies naar de bevolk ing t oe om hen t e inform eren en t e
sensibiliseren inzake het verm ij den van het gebruik van schadelij k e best rij dingsm iddelen.
Dit gebeurt o.a. door :
• het lokaal v erst erk en van gewest elij k e cam pagnes ( o.a. cam pagne zonder is
gezonder )
• de eigen aanpak als openbaar best uur v oor t e st ellen;
• m eegev en van t ips en alt er nat iev en v oor huishoudelij k e t oepassingen.
De st ad heeft geen bev oegdheden inzake de v erkoop en of t oepassing van schadelij k e
product en. Ze kan enk ele inform erend en sensibiliser end opt reden.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• bij de uit v oer ingsdet ails van het openbaar dom ein kan m eer rekening worden
gehouden m et onderhoudsv riendelij ke voorzieningen
• bij kom ende inzet van personele m iddelen voor het ov erschakelen op een
best rij dingsm iddelenvr ij beheer van het openbaar dom ein.
• t ot op heden weinig beproefde t echniek en v oor alt er nat iev e best r ij ding.
Opport unit eit en:
• gem eent elij k en int ergem eent elij k over legplat form inzake best r ij dingsm iddelen
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gest age afbouw van de verbr uikt e hoev eelheden schadelij k e best rij dingsm iddelen.
de m ot ivat ie van het beleid en het personeel om het gebr uik v an
best rij dingsm iddelen op het openbaar dom ein ( verder ) af t e bouwen.
de v raag van ( een deel van) de bev olk ing om geen best r ij dingsm iddelen m eer t e
gebr uik en op het openbaar dom ein
planm at ige aanpak door het v olgen van de r icht lij nen van het decr eet en het
draaiboek.
alt er nat iev e best r ij dingst echniek en zij n in volle ont wikk eling.

'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: v erder afbouwen van het gebr uik van schadelij k best r ij dingsm iddelen bij het
onder houd van het openbaar dom ein. Tegen 2009 nulgebruik in het proefgebied ( 20%
van het t ot ale grondgebied) . Tegen 2015 nulgebruik over het ganse gr ondgebied.

Act ie MV_45: verder uit voer ing geven aan de act ies van het eerst e act ieplan inzak e
de r educt ie van best rij dingsm iddelen ( spor en 1 en 2) .
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dient m ilieu- educat ie, dienst
onder houd w egen, dienst begraafplaat sen, uit v oeringsdienst en ( t eam groen)
Tim ing: vanaf 2005
Act e MV_46: verder uit voer ing gev en aan de act ies v an het t w eede act ieplan inzak e
de r educt ie van best rij dingsm iddelen ( spor en 3, 4 en 5 voor een afgebakend
deelgebied) .
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dient m ilieu- educat ie, dienst
onder houd w egen, dienst begraafplaat sen, uit v oeringsdienst en ( t eam groen)
Tim ing: vanaf 2005
Act ie MV_47: opm aak v an het derde act ieplan inzak e de r educt ie van
best rij dingsm iddelen ( sporen 3, 4 en 5 over het volledige grondgebied)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, dienst m ilieu- educat ie, dienst
onder houd w egen, dienst begraafplaat sen
Tim ing: 2008
Act ie MV_48: vast st ellen van j aar lij kse kwant it at ieve r educt iedoelst ellingen inzak e
het gebruik van chem ische best rij dingsm iddelen
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, dienst m ilieu- educat ie, dienst
begraafplaat sen, dienst onder houd w egen.
Tim ing: 2006
Act ie MV_49: ber ek enen van de financiële en personele im plicat ies v an het
reduct iepr ogram m a best rij dingsm iddelen.
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst m ilieu- educat ie, dienst
begraafplaat sen, dienst onder houd w egen.
Tim ing: 2005
Act ie MV_50: de financiële en personele im plicat ies van het r educt iepr ogram m a
best rij dingsm iddelen in rekening brengen bij de opm aak van de begr ot ing en het
personeelsbeleid.
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling, dienst m ilieu- educat ie, dienst
begraafplaat sen, dienst onder houd w egen
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling

Vast e st offen – Milieuverant woor d product gebruik

57

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

Tim ing: 2005
Act ie MV 51: v erder t oepassen en uit t est en van alt er nat ieve, niet - chem ische
t echniek en v oor het beheer v an groen en v erhar dingen
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling,
Bet r okk enen: dienst m ilieu- educat ie, dienst begraafplaat sen, dienst onderhoud
wegen, dienst duurzam e ont w ik keling, uit v oer ingsdienst en ( t eam gr oen)
Tim ing: vanaf 2005
Act ie MV_52de dienst en onderst eunen m et adv ies en inform at ie inzak e
alt er nat iev e beheerst echniek en v oor het openbaar dom ein.
I nit iat iefnem er: dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: I GEMO, VVOG, priv at e firm a’s.
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie MV_53: inform eren en sensibiliseren v an de ont werpers van het openbaar
dom ein om bij de uit v oeringsdet ails m eer aandacht t e hebben v oor
onder houdsvr iendelij k e st ruct uren.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst planning en m obilit eit , w egenbureau, dienst onder houd wegen
Tim ing: 2006
Act ie MV_54: best endigen van het dienst ov erschrij dend en
gem eent egrensov erschr ij dend ov er leg inzake de best rij dingsm iddelenproblem at iek
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, VVOG, I GEMO
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen)
voor het afbouwen van het gebruik van schadelij k e best r ij dingsm iddelen

Act ie MV 55: inform er en en sensibiliser en van de burger, scholen en v er enigingen
ov er de effect en van het gebr uik van schadelij k e best rij dingsm iddelen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
6HFXQGLDUHJURQGVWRIIHQ
Secundair e gr ondst offen zij n afvalst offen die onder bepaalde voorwaar den hergebruikt
kunnen w orden. Deze v oorwaarden zij n v erm eld in hoofdst uk 4 v an het Vlarea.
De t erm "secundair e gr ondst of" is een j ur idisch duidelij k om schr ev en begrip: een
secundair e grondst of is geen afvalst of m eer en dus niet langer onder worpen aan de
m ilieuw et gev ing voor afvalst offen. Het Vlarea bevat een OLPLWDWLHYHlij st van afv alst offen
die in aanm erk ing k om en om als secundair e gr ondst of t e worden gebr uikt . De
voor naam st e hergebr uiksm ogelij kheden zij n:
• gebr uik als bouwst of ( v an vb. puinafval) ;
• gebr uik als bodem ( van vb. baggerspecie) ;
• gebr uik als bodem v erbet erend m iddel ( van vb. nat uurst eenslib) .
Door rekening t e houden m et het gebr uik van secundaire grondst offen wordt de inzet
van nieuwe ( pr im aire) grondst offen beperk t .
Voor de beschrij v ing van dit t hem a, het beleidskader en de best aande t oest and wordt
verwezen naar het hoofdst uk afvalst offen ( onderdelen hergebruik en select ieve
inzam eling) .
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$IYDOVWRIIHQ
St rat egische doelst elling: de st ad voert een k ost enefficiënt afvalbeleid dat m axim ale
kansen biedt aan de pr incipes van de ‘Ladder v an Lansink’ ( pr ior it eit v oor afvalprev ent ie
en hergebruik) en ‘de v er vuiler bet aalt ’.
$IYDOVWRIIHQDOJHPHHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Bij pr oduct ie- en consum pt ieprocessen ont st aan niet - br uikbar e r est st offen. Deze kom en
deels als em issies in de lucht of als lozingen in het wat er t er echt . Wat acht erblij ft zij n de
afvalst offen. Wet t elij k w ordt afval gedefinieerd als “elke st of of elk v oor werp waarvan de
houder zich ont doet , voor nem ens is zich t e ont doen of zich m oet ont doen”. Duurzam e
ont w ikk eling loopt als een r ode draad door heen dit t hem a. Een duurzam e ont wikk eling
op afv algebied im pliceer t een r educt ie van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt
en een v erm inder ing van de m ilieuschadelij k heid er van.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Het afvalst offendecreet vor m t de wet t elij k e basis v oor het Vlaam se afvalst offenbeleid.
Het decr eet dat eert oor spronkelij k van 2 j uli 1981 m aar w erd in 1994 fundam ent eel
gew ij zigd. Het decr eet is een zogenaam d kaderdecreet d.w .z. dat het w el de
belangr ij kst e bepalingen bevat m aar dat deze verder m oet en uit gev oerd w orden door de
Vlaam se r eger ing in uit v oeringbesluit en.Ter uit voer ing van dit decreet werd op 17
decem ber 1997 bij besluit van de Vlaam se r egering, het Vlaam s reglem ent inzak e
afvalvoork om ing en –beheer, afgek ort Vlar ea, uit gevaardigd. Dit besluit werd sindsdien
verschillende m alen gewij zigd. Op 5 decem ber 2003 werd een nieuw Vlarea
goedgek eurd 31 .
Voort s m aakt het Vlaam se Gewest per iodiek sect orale uit voer ingsplannen op. Mom ent eel
zij n de volgende uit v oeringsplannen van t oepassing:
- het uit v oer ingsplan huishoudelij k e afvalst offen 2003- 2007
- het uit v oer ingsplan organisch- biologisch afval
- het uit v oer ingsplan bouw- en sloopafval
- het uit v oer ingsplan select iev e inzam eling bedr ij fsafval van k leine onder nem ingen
- het uit v oer ingsplan slib
- het uit v oer ingsplan hoog calor isch en select ief afval
- het uit v oer ingsplan hout afval
- het uit v oer ingsplan bagger ( in ont werp)
De st ad is de belangr ij k st e act or in de uit voer ing v an het afvalst offenbeleid. Zij n r ol w erd
voor eerst neergeschrev en in een napoleont isch decreet van 1789. De t ekst van dit
decreet v inden we heden t er ug in art ikel 135, §2 van de Nieuw e Gem eent ew et . Aan dit
art ikel ont leent het zij n uit dr ukk elij ke bev oegdheid v oor de inzam eling en v erw erk ing van
huishoudelij k afval. Huishoudelij ke afval zij n afvalst offen die ont st aan door de norm ale
wer k ing v an een part iculiere huishouding. Deze bev oegdheid wordt t evens bev est igd
door art ik el 15 van het afvalst offendecr eet . Het lokale best uur is het beleidsniveau dat
het dicht st aanleunt bij de burger en het m eest herk enbaar is. Op basis van het
subsidiar it eit sbeginsel beschikt dit lokale best uur over een zeer ruim t ak enpakk et inzake
afvalbeheer.
I ngevolge art ikel 119 van de Nieuwe Gem eent ewet beschik t de st ad ov er een polit ionele
bevoegdheid. Dit bet ek ent dat de gem eent eraad om t r ent aangelegenheden die t ot de
31

B.S. 30 april 2004
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gem eent elij k e bevoegdheid behor en, polit ier eglem ent en en –verordeningen kan
vast st ellen. Afvalinzam eling en –verw er k ing behor en uit drukk elij k t ot de gem eent elij k e
bevoegdheden. Vanzelfsprek end k unnen gem eent en bij het vast st ellen van
polit ier eglem ent en en –verordeningen geen afbreuk doen aan de regelgev ing van de
hoger e ov erheid. Een belangr ij ke leidr aad daar bij v orm t op dit ogenblik het
Uit v oer ingsplan Huishoudelij k e Afvalst offen 2003 – 2007, waar in de k r ij t lij nen
waarbinnen de gem eent en hun inzam eling k unnen organiser en duidelij k zij n vast gest eld.
Dit m aakt dat m et bet rekk ing t ot de k euze van inzam elsyst em en en –m odalit eit en de
bewegingsvrij heid van de gem eent e eerder beper kt is.
Een belangr ij k gegeven in het afvalbeleid vorm en de conv enant en of
sam enw er k ingsovereenkom st en. Het bet reft ov ereenkom st en t ussen de gem eent e en het
Vlaam se Gewest waarbij de gem eent e er zich t oe verbindt een bepaalde t aakst elling
binnen een door de Vlaam se reger ing bepaalde t erm ij n t e r ealiser en. Hiert oe ont vangt de
gem eent e financiële onderst euning vanwege de Vlaam se ov er heid.
De leidraad voor het gehele afvalbeleid v or m t de ‘ladder van Lansink’ of de hiërarchie
inzake afv albeheer ( zie figuur ) . Het v oork om en van afvalst offen is het belangr ij k st e doel
in het afvalst offenbeleid. De afvalst offen die ev enwel ont st aan, dienen zoveel m ogelij k t e
worden hergebr uikt . I ndien noch prevent ie, noch hergebr uik soelaas br engen, geniet
recyclage de v oork eur . De afvalst offen die niet in aanm erk ing k om en v oor prev ent ie,
hergebruik of recyclage, dienen op de m eest m ilieuvr iendelij ke m anier t e w orden
verw ij derd, waarbij het verbranden van afvalst offen m et energiet er ugw inning hoger
scoort dan het st ort en.
Figuur 7: De Ladder van Lansink st elt een rangor de op voor onze om gang m et afval: hoe hoger op
de ladder, des t e bet er voor het m ilieu. Het w er d bedacht door de Neder lander Lansink in 1979.

%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Een deel van de bev oegdheden inzake afvalbeheer werden door de st ad ov ergedragen
aan de int ergem eent elij ke v ereniging v oor duur zaam afvalbeheer r egio Mechelen
( I VAREM) . Deze opdracht houdende v er eniging ( in de zin van het decreet van 6 j uli 2001
houdende I nt ergem eent elij k e Sam enwerking) is de recht sopvolger van de
int ercom m unale I GEMO en w erd op 26 apr il 2003 opger icht door 11 gem eent en in het
arr ondissem ent Mechelen. De volgende bev oegdheden w erden door de st ad
ov ergedragen aan I VAREM:
• afvalpr ev ent ie;
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hergebruik ;
inzam eling en v erw er k ing van huisv uil;
inzam eling en v erw er k ing van grofv uil;
inzam eling en v erw er k ing van groenafval;
inzam eling en v erw er k ing van glas;
inzam eling en v erw er k ing van PMD;
inzam eling en v erw er k ing van P&K;
inzam eling en v erw er k ing van KGA;
inzam eling en v erw er k ing van AEEA;
inzam elen en verw er ken t ext ielafval;
exploit at ie van de 2 cont ainerpar ken.

Op int ercom m unaal v lak werden de afgelopen j aren verschillende beleidsonderst eunende
st udies uit gev oerd:
• ber ek ening van de reële kost en v oor de inzam eling en v erw er k ing van
huishoudelij k afval ( 1998) ;
• ber ek ening van de werk elij k e ink om st en v an de st ad ingev olge de belast ingen en
ret ribut ies op het inzam elen en v erwerk en van huishoudelij k e afvalst offen ( 1998) ;
• opm aak act ieplan “geen select iev e inzam eling v an GFT afval” ( 1999) ;
• m at hem at ische vast st elling van het aandeel bedrij fsafval in het “huishoudelij k”
rest afval in de st ad Mechelen ( i.s.m . OVAM – 2001) ;
• m et ing van het vulgewicht van een afvalr ecipiënt ( huisv uilzak ) m et bedrij fsafval
( i.s.m . OVAM - 2001.
Om haar afvalbeleid t e operat ionaliser en, beschikt de st ad ov er v erschillende
inst rum ent en ( j uridische, financieel, sociaal) , die ze op een oordeelk undige w ij ze t racht
in t e zet t en, m et het oog op het bereiken van de v olgende doelst ellingen:
• reduct ie van het r est afv al;
• verm indering v an de t ot ale afvalberg ( t ot ale hoev eelheid huishoudelij k afval) .
-XULGLVFKHHQILQDQFLsOHLQVWUXPHQWHQ

De v olgende j ur idische en financiële inst rum ent en worden onderscheiden:
• polit ier eglem ent er ing, t oezicht en cont r ole ( j ur idische inst rum ent en) ;
• belast ing- en ret r ibut iesyst em en ( financiële inst rum ent en) ;
De st ad beschikt ov er v olgende r eglem ent en en verordeningen die v erband houden m et
afvalst offen:
• polit iev er ordening bet r effende het inzam elen van huishoudelij k e afvalst offen
( 02/ 12/ 99) ;
• indir ect e belast ing op het v er wij der en van aanplak k ingen en Graffit i
( 29/ 05/ 2002) ;
• indir ect e belast ing op het r einigen van de openbare weg ( 29/ 05/ 2002) ;
• indir ect e belast ing op het w eghalen en v erw ij der en v an huishoudelij k e en
daarm ee gelij kgest elde of vergelij kbare bedrij fsafvalst offen, gest ort of
acht ergelat en op niet - reglem ent air e plaat sen of verw ij derd op niet - r eglem ent aire
t ij dst ippen of in niet r eglem ent air e recipiënt en ( 24/ 04/ 2002) ;
• indir ect e belast ing op het ophalen en verw er ken van huishoudelij k afv al en het
ophalen v an groot huisv uil ( 2/ 04/ 2003) ;
• direct e m ilieubelast ing ( 19/ 12/ 2001) ;
• indir ect e belast ing op het huis- aan- huis en op de openbar e w eg verspreiden van
reclam edrukw er k en daarm ee gelij k gest elde product en ( 26/ 02/ 2003) .
De “polit iev erordening bet r effende het inzam elen van huishoudelij ke afvalst offen om vat :
• verbodsbepalingen inzake het v erbranden en sluikst ort en van afvalst offen;
• regels inzak e het aanbieden van afvalst offen;

Vast e st offen - Afvalst offen

61

Milieubeleidsplan 2005- 2009

•
•
•

St ad Mechelen

regelgeving inzak e afval op st andplaat sen, ev enem ent en, m arkt en en bepalingen
om t r ent de verspreiding van reclam edrukwerk ;
bepalingen inzak e de inzam eling en aanbiedingswij ze van huisvuil, gr ofvuil, glas,
papier & k art on, PMD, groenafval, afgedank t e elekt ronische en elekt rische
apparat en, m et alen en klein gevaar lij k afval ( KGA) ;
bepalingen inzak e t oegang t ot en gebr uik van het cont ainerpark.

Niet t egenst aande de r egelgev ing inzak e sluikst ort en en sluikv erbranding zeer duidelij k is,
blij ft dit een belangr ij k aandacht spunt . I llegale afvalv erw ij der ing en zw er fv uil worden
zowel door beleidsv erant woordelij k en als bev olk ing aangeduid als één v an de pr ior it air
aan t e pak ken hinderbr onnen ( zie ook hoofdst uk hinder ) . Algem een wordt ook erk end
dat sluikst ort en bij draagt t ot een gevoel van onv eiligheid.
I n het nat ionaal v eiligheidsplan ( 2003 – 2004) v an de polit ie w erd polit ionele
leefm ilieuhandhav ing v oor het eerst als één van de pr iorit eit en opgenom en. Op lokaal
niv eau is de v ert aling v an het v eiligheidsplan echt er beper kt geblev en. Het is op dit
ogenblik geen pr iorit eit voor polit ie en par ket om de sluikst ort pr oblem at iek t erdege aan
t e pakk en. Om hieraan t egem oet t e kom en w er d in 2004 binnen de st ad een cel
“sluikst ort en” opger icht ( zie hoofdst uk hinder ) .
De financier ing v an het inzam elen en verwer ken v an afval gebeurt v ia de for fait air e
afvalbelast ing, de cont ant belast ing of r et r ibut ie die gehev en wordt op bepaalde fract ies
en/ of ander e belast ingsink om st en.
I nzake de aanr ek ening van de ( afval) belast ingen w orden de aanbevelingen van de OVAM
in gr ot e m at e gevolgd: v ariabele t oewij sbar e inzam el- en verw erkingsk ost en worden
gefinancierd op basis van cont ant belast ingen of ret ribut ies; v ast e t oew ij sbare k ost en op
basis van de forfait air e belast ingen. De gem eent elij k e forfait air e afvalbelast ing bedraagt
93 eur o v oor een gezin en 62 euro v oor alleenst aanden ( sit uat ie 2003) .
Het pr incipe “de v er vuiler bet aalt ” wordt r eeds in enige m at e t oegepast . Zow el de huisaan- huis inzam eling van een aant al fract ies als de inzam eling van gr ofvuil v ia het
cont ainerpark geschiedt t egen bet aling. Het t e bet alen bedrag dekt ev enw el v oor geen
enkele bet alende fract ie de effect iev e inzam el- en v erw erk ingskost en. De afgelopen j ar en
zij n de bedragen st apsgew ij s verhoogd. I n de per iode m aart - apr il 2004 werden de laat st e
verhogingen doorgevoerd
Tabel 5: ret ribut ies op huisvuil, grofvuil en PMD ( sit uat ie j uli 2004)

huis- aan- huis
( 75lit er)
huis- aan- huis
( 50lit er)
huis- aan- huis
huis- aan- huis
inzam eling op

inzam eling van huisvuil m et grot e huisvuilzak

1. 5 euro per st uk

inzam eling van huisvuil m et kleine huisv uilzak

0. 75 euro per st uk
( vanaf 1 m aart 2004)
0. 25 euro per st uk
25 euro per m ³
15 euro per m ³

inzam eling van PMD m et PMD- zak
inzam eling van grofvuil
het cont ainerpark van grofvuil

De st ad past op dit ogenblik sociale corr ect ies t oe op de forfait air e ( afv al) belast ing en
door het bedelen v an grat is huisv uilzak ken aan bepaalde doelgroepen. Het hoeft geen
bet oog dat dit niet aanzet t ot prevent ief gedrag en niet volledig st rookt m et de v erdere
t oepassing van het pr incipe ‘de verv uiler bet aalt ’.
Met het oog op 1) het ber eik en van de hoger v erm elde algem ene doelst ellingen ( r educt ie
van r est afval en t ot ale hoev eelheid huishoudelij k afval en 2) een corr ect e t oepassing van
het pr incipe “de v ervuiler bet aalt ”, wordt m om ent eel de inv oer ing van een corr ect en
uit gebreid Dift ar - syst eem onderzocht door de int ergem eent elij ke v er eniging I VAREM. Dit
Dift ar - syst eem geldt zowel v oor de huis- aan- huis inzam eling van r est afval als voor de
inzam eling van een aant al fract ies v ia het cont ainerpark. Dift ar is de afkort ing v an
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geDI Ffer ent ieerd TARief. Hierbij w ordt de inzam eling van r est afval en gr ofv uil
aanger ek end op basis v an t w ee fact or en
• het gew icht ;
• de aanbieding of afr oep.
Voor het concept van DI FTAR huis- aan- huis w or dt geopt eerd v oor een gew icht sdift ar.
Dit w il zeggen dat de nadruk gelegd w ordt op het w egen van het aangeboden afval.
Mom ent eel wordt de t oepassing van een Dift ar - syst eem binnen de st ad onderzocht
( v oorbereidende fase) .
Met de ev ent uele im plem ent at ie van Dift ar zal de st ad t ev ens voldoen aan het
engagem ent dat werd opgenom en door de ondert ek ening van de
sam enw er k ingsovereenkom st 2002 – 2004 ( m ilieu, als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling) . I n de clust er “ Vast e St offen” ( art ik el 5.2.3.2., § 2.6.) st aat verm eld: “t er
onderst euning van haar beleid zal de gem eent e het pr incipe “de verv uiler bet aalt ”
vert alen in haar cont ant belast ingsyst eem ( of ret ribut iesy st eem ) waar in de var iabele
kost en m et bet rekk ing t ot de huisvuil- en gr ofv uilinzam eling en –v erwerk ing en v oor de
verm ij dbare, select ief ingezam elde fract ies, m inst ens voor PMD en GFT- of gr oenafval,
worden doorgerekend aan de inwoners”.
6RFLDOHLQVWUXPHQWHQ
Naast j ur idische en financiële inst r um ent en, m oet en er ook sociale inst r um ent en worden
ingezet om een goed onderbouwd afv albeleid t e bek om en. De st ad hant eert div erse
inst rum ent en om de bevolk ing aan t e zet t en t ot een gepast afvalgedrag. De k lem t oon ligt
voor nam elij k op het r esponsabiliser en en sensibiliser en van de burger in funct ie van
afvalpr ev ent ie ( zie deel “afvalpr ev ent ie” ) . Zowel gem eent elij k e als int er gem eent elij k e
com m unicat iem iddelen worden aangewend om de bevolking t e inform eren om t r ent het
gem eent elij k afvalbeheer, o.a.:
• lokale infok rant en;
• de afv alkalender;
• brochures m et r icht lij nen en sort eer regels voor inzam eling v ia het cont ainerpar k ;
• het int ergem eent elij k infoblad “5 vóór 12” m et publicat ies over afv albeheer en –
beleid;
• specifiek e brochur es, folders en affiches;

(YROXWLHYDQGHDIYDOFLMIHUV
Naargelang de aard en de herk om st worden afv alst offen onderverdeeld in v erschillende
cat egor ieën. Op elk e cat egorie zij n specifiek e regels v an t oepassing inzake prevent ie,
hergebruik, inzam eling en v erw erk ing. De t aak st ellingen en bev oegdheden v an de st ad
zij n gericht op de huishoudelij ke afvalst offen. Huishoudelij k e afvalst offen w orden
onder verdeeld in t w ee grot e gr oepen:
• select ief ingezam eld afv al
• rest afval ( huisvuil, grofvuil, ….)
Sam en v orm en zij de t ot ale pr oduct ie van huishoudelij k afval.
Voor deze per iode k unnen v olgende t endensen worden onderscheiden 32 :
• rest afval: st erk e daling in de per iode 1999- 2001. Vanaf 2001 een st agnat ie;
• select ieve inzam eling: t oenam e sinds 1999. St erkst e t oenam e in de per iode 20012003) ;
De t ot ale hoeveelheid afvalst offen vert oonde een st erke daling in de periode 1999- 2001.
Dit was vooral t e w ij t en aan een st er ke daling v an de hoev eelheid r est afv al. De st ij ging
in de per iode 2001- 2003 is v ooral t oe t e schr ij v en aan een v erhoging v an de hoev eelheid
ingezam elde select iev e afvalst offen.
32
Voor een m eer gedet ailleer de bespreking van de afvalcij fers wordt verw ezen naar de hoofdst ukken
afvalprevent ie, hergebruik, select ieve inzam eling en r est afval
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Op basis van de cij fergegev ens v oor de per iode 1999- 2003 w erden prognoses gem aakt
inzake de t oek om st ige evolut ies van de afvalcij fers 33 . Hierbij w erd voor de planper iode
rekening gehouden m et volgende randv oorwaar den:
• voort zet t ing en verst erk en v an de inspanningen inzak e afvalprev ent ie en
hergebruik ;
• inv oering van Dift ar m edio 2005 ( huis- aan- huis en cont ainerpark en) ;
• richt lij nen van het uit v oer ingsplan huishoudelij k e afvalst offen 2003- 2007.
Deze cij fers w erden gebruik v oor het vast st ellen van kwant it at iev e reduct iedoelst ellingen.

Figuur 8: evolut ie van de ingezam elde hoeveelheden huishoudelij ke afvalst offen in de periode 1999- 2003
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.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• niet consequent t oepassen van het pr incipe “de verv uiler bet aalt ” .
• de k ost en v oor het ophalen, v erw ij der en en v erwerk en van afv alst offen nem en
st eeds t oe.
• t oepassing van sociale cor rect ies.
• t oenam e van de t ot ale hoev eelheid huishoudelij ke afvalst offen in de periode
2001- 2003.
• de daling van de hoev eelheid rest afval st agneert in de periode 2001- 2003.
• cij fergegev ens k unnen v ariër en van bron t ot br on.
• com m unicat ie van het afvalbeleid t en aanzien v an allocht onen en k ansarm en
Opport unit eit en:
• onderzoek naar een m ogelij k e inv oering van Dift ar
• t oenam e van de hoev eelheid select ief ingezam elde afvalst offen
• sam enw er k ing op int ergem eent elij k vlak
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: r educt ie van de t ot ale hoev eelheid huishoudelij k e afvalst offen t ot m ax im aal
428 kg/ inw oner in 2009 34 .
33

de scenarioberekening van de afvalcij fers is opgenom en in bij lage.
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Act ie AS_1: vast st ellen van indicat or en inzake afvalst offen v oor de
m ilieubarom et er.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , st adsreiniging, I VAREM
Tim ing: 2005
Act ie AS_2: j aarlij kse bespreking en evaluat ie van de afv alst offencij fer s
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: st adsreiniging, I VAREM
Tim ing: j aar lij ks
Doelst elling: creër en v an een draagv lak bij de doelgroepen voor de t oepassing van
de principes “de Ladder v an Lansink” en “de ver vuiler bet aalt ” 35 .
Act ie AS_3: v erst erk en van de inform at ie en sensibilisat ie inzak e het afv albeleid
naar allocht onen en kansarm en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: st adsreiniging, I VAREM, inform at iedienst
Tim ing: vanaf 2006

Doelst elling: v erder uit wer ken van de v oorbeeldfunct ie van de st ad inzake de t oepassing
van de pr incipes van de “de Ladder van Lansink ” en “de verv uiler bet aalt ” 36 .


$IYDOSUHYHQWLH
%HVFKULMYLQJWKHPD
Om de afv alberg t e v erk leinen m oet en m aat r egelen genom en w orden in elk e fase van de
t ot st andkom ing van het product . Pr im air e prevent ie st aat v oor m aat regelen genom en
t ij dens de ont werp- en product iefase ( ecodesign) . Dit is v ooral een t aak st elling v oor de
producent en. Secundair e pr ev ent ie beoogt het verander en v an het aankoop- en
consum pt iegedrag. De consum ent m oet “gesensibiliseerd w orden”. Dit is het t er rein
waarop de st ad een act ieve r ol kan verv ullen.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
I n de afvalbeheershiërarchie ( ladder van Lansink) wordt de pr ev ent ie v an afval als een
absolut e pr ior it eit naar voor geschov en. Het afv alst offendecr eet st elt dat het
afvalst offenbeleid t ot doel heeft de gezondheid van de m ens en het m ilieu t e vr ij waren
en v erspilling van grondst offen en energie t egen t e gaan. De t opprior it eit is “het
voork om en of v erm inderen van de pr oduct ie van afvalst offen”. De noodzakelij ke
sensibilisat ie van de consum ent w ordt het best georganiseerd op het beleidsniveau dat
het dicht st bij de bev olk ing aanleunt : de gem eent e.
Een afvalpr ev ent iebeleid kan niet w orden losgekoppeld van een t ot aal afvalbeheer.
St r uct urele m aat regelen inzak e organisat ie van de select ieve inzam eling van diverse
fract ies, de inzam eling en v erwerk ing van rest afval,… m oet en get r offen worden, m ét het
oog op het creëren van een opt im aal afvalbeheer dat m ax im ale kansen biedt aan
afvalpr ev ent ie.

34
voor de verder e uit werking v an deze doelst elling w ordt verwezen naar de doelst ellingen en act ies van de
hoofdst ukken afvalpr event ie, hergebruik, select ieve inzam eling en rest afval.
35
voor de verder e uit werking v an deze doelst elling w ordt verw ezen naar de doelst ellingen en act ies van de
hoofdst ukken afvalpr event ie, hergebruik, select ieve inzam eling en rest afval.
36
voor de verder e uit werking v an deze doelst elling w ordt verw ezen naar de doelst ellingen en act ies van de
hoofdst ukken afvalpr event ie, hergebruik, select ieve inzam eling en rest afval.
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%HVFKULMYLQJYDQGHEHVWDDQGHWRHVWDQG
Afvalpr ev ent ie is een pr ior it air e beleidslij n binnen de st ad. Sinds 1997 part icipeert de
st ad, sam en m et nog 9 andere gem eent en in de regio, aan het afv alpr ev ent iepr oj ect van
I GEMO 37 . Ter realisat ie v an de doelst elling “r educt ie van het rest afval én de t ot ale
hoev eelheid huishoudelij k afval” worden st apsgew ij s de 3 klassiek e beleidsinst r um ent en
( sociaal, financieel, j ur idisch) op een oordeelk undige wij ze ingezet .
I n eerst e inst ant ie werden sociale inst r um ent en ingezet om een zo gr oot m ogelij k deel
van de bev olk ing t e sensibiliser en en t e responsabiliser en ( fase 1) . De v oornaam st e
doelgroepen die door de st ad worden aangeduid zij n de scholen ( k leut er , lager,
secundair ) , socio- cult ur ele ver enigingen, handelaars, j eugdverenigingen, vrij w illigers,
com post m eest ers en m igrant en en kansarm en. Verschillende sensibilisat ie- inst rum ent en
worden ingezet : ov erlegplat form en, opleidingen, en vorm ingen ( st udiedagen, w or kshops,
infom om ent en,…) , opm aken en v erspr eiden van folders, br ochur es, affiches, infobladen,
t ent oonst ellingen, educat ieve k offers, het organiser en van wedst r ij den en ev enem ent en,
opr icht en van dem onst r at ieplaat sen,…. Om de geloofwaardigheid van het
afvalpr ev ent iebeleid t e verhogen, zet t e de st ad zich in om zelf het goede v oorbeeld t e
gev en ( eigen dienst en) .
Dankzij deze int ense en vr ij ruim e sensibilisat ie op gem eent elij k en int ercom m unaal v lak
werd ook een draagvlak gecr eëerd voor de herziening van het gem eent elij k e
afvalpr ev ent iebeleid vanaf 1999 op j ur idisch en financieel v lak ( fase 2 en 3) . Op j ur idisch
vlak hield deze herziening een aanpassing in van de polit iever ordening inzak e
huishoudelij k e afvalst offen en vergelij kbare bedrij fsafvalst offen, onderm eer in funct ie van
het opt r eden t egen illegale afvalverwij der ing. De herziening v an het afv alprev ent iebeleid
op financieel vlak hield een wij ziging van het afvalbelast ing- en r et r ibut iesyst eem in
conform het principe ‘de verv uiler bet aalt ’. De prij s van de huisv uilzak werd v er hoogd
van 0.62 eur o naar 1 euro per st uk en de prij s v an een PMD- zak werd opget rokk en van
0.1 euro naar 0.25 euro. De algem ene ( forfait aire) afvalbelast ing werd gevoelig v erlaagd
( 93 euro v oor een gezin en 62 euro v oor een alleenst aande) . Als gevolg hiervan daalde
vanaf 1999 zowel de hoev eelheid r est afval als de t ot ale afvalberg van de st ad ( zie figuur
3) .
I n voorber eiding van de vierde fase van het proj ect werd in 1999, na een gr ondige
evaluat ie, de pr oj ect st ruct uur hert ek ent . Dr ie priorit aire doelgr oepen werden vast gest eld:
• com post m eest ers;
• Scholen;
• eigen dienst en.
Deze w orden in hoofdzaak begeleid en onderst eund door de I GEMO. De k r ij t lij nen v oor
het uit v oer en van de act ies w erden vast gelegd in een act ieplan v oor de per iode j uni 1999
t ot m ei 2001. Volgende aandacht spunt en w erden hierbij geform uleerd:
• t er beschikk ing st ellen v an gesubsidieerd afvalprevent iem at er iaal ( com post vat en,
boodschappent assen, w isselbek ers,…) .
• opzet t en v an ( gr oot schalige) sensibilisat iecam pagnes naar de doelgr oepen
( affiches, folders, brochur es, infom om ent en,…)
• uit bouw van een net wer k van com post m eest ers en onderst euning van de
com post m eest ers ( w erk groepen, dem onst rat ieplaat sen,…) .
• opst art v an een w erkgr oep int er ne m ilieuzorg die als draaischij f fungeert v oor de
eigen dienst en.
Niet t egenst aande de ander e doelgroepen niet m eer als prior it air w orden beschouwd
inzake afv alprevent ie, zij n er t och ( ad hoc) v erschillende init iat iev en naar hen t oe

37
voor een uit gebreid overzicht van dit pr oj ect w ordt verwezen naar het over zicht srapport “Afvalprevent ie,
prior it eit in het gem eent elij k afvalbeleid”.
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ont w ikk eld. Zij k unnen ook beschikk en ov er het sensibilisat ie- en com m unicat iem at er iaal
dat is opgem aakt voor de pr ior it aire doelgr oepen.
Na de ondert ekening van opt ie 7 van de gem eent elij k e m ilieuconv enant 2000- 2001
( duurzaam gem eent elij k beleid) besloot de st ad verder ber oep t e doen op het concept
van de int ergem eent elij ke sam enw erk ing en t ekende ze in op het pr oj ect ‘duurzaam
gem eent elij k beleid’ van I GEMO, waar in het lopende afvalpr ev ent ieproj ect grot endeels
geïnt egr eerd w erd. Ook sinds de sam enwerk ingsovereenkom st ‘m ilieu als opst ap naar
duurzam e ont w ik keling’ ( 2002- 2004) zet de gem eent e haar inspanningen op v lak v an
afvalpr ev ent ie v erder.
De inspanningen die de st ad de afgelopen j aren heeft gelev erd hebben een posit ief effect
gehad op de reduct ie van de hoev eelheid r est afval. De exact e im pact v an afvalpr ev ent ie
m et en op het gev oerde afvalbeleid blij ft een m oeilij k e aangelegenheid.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• het ont br ek en van spect aculaire r esult at en op k ort e t erm ij n.
• de t oenam e v an de hoeveelheid select ief ingezam eld afv al ( sort eergedr ag
prim eert ) .
• er is nog t e weinig dr uk op de bedr ij v en om afv alarm e pr oduct en op de m arkt t e
brengen.
• het ont br ek en van een kracht dadig beleid inzak e het voorkom en v an
verpakk ingsafval door het Vlaam se Gewest en de federale over heid.
• de r ol van vr ij w illigerswer king is een noodzak elij ke, m aar t ev ens kr it ische
succesfact or in het afvalprev ent iebeleid
• het niet doelger icht kunnen werk en door het ont brek en van ‘indiv iduele’
afvalgegev ens v an de burger en de onduidelij k heid om t rent het indiv idueel
afvalgedrag
• t huiscom post eren in de st adskern
• wij kcom post er ingen wor den onv oldoende pr ofessioneel aangepakt
• de exact e im pact m et en van afvalprevent ie op de ev olut ie van de hoev eelheid
rest afval is m oeilij k
Opport unit eit en:
• daling van de hoev eelheid rest afval
• de aanw ezigheid v an m aat schappelij ke net w er k en
• de inzet van v rij w illigers ( com post m eest ers)
• het subsidiebesluit van het Vlaam se Gew est voor bet oelaging van afvalprev ent ieinst rum ent en
• zicht op het ‘indiv idueel’ afvalgedrag door inv oering DI FTAR
• het afv alprevent ieproj ect
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: r educt ie van de t ot ale hoev eelheid huishoudelij k e afvalst offen door het
st im uler en van afvalprev ent ie
Act ie AS_4: ont w ikk elen v an j ur idische en sociale inst rum ent en inzake het
organiser en van afv alar m e ev enem ent en ( r eglem ent en, sensibilisat ie)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , w ij k - en dorpszaken, int er nat ionale bet rek kingen,
st adsreiniging
Tim ing: vanaf 2005
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Act ie AS_5: v erk oop of t er beschikk ing st ellen v an m at er ialen die aanleiding geven
t ot afvalprev ent ie ( com post vat en, boodschappent assen, w isselbekers,…)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst j eugd, st adsreiniging
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 

Act ie AS_6: v erdere v er spreiding v an de ant i- r eclam e st ick ers waardoor het aant al
bussen voorzien van een st ick er t oeneem t van 16% naar 20%
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Act ie AS_7: prom ot en v an de Robinson- lij st of equivalent sy st eem
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Act ie AS_8: v erhogen v an de handhaving op het belast ingsr eglem ent v oor
verspreiding van reclam edr ukwerk
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: afdeling j ur idische zak en
Tim ing: vanaf 2006

Act ie AS_9: v erder part iciperen aan het r egionaal afvalprev ent ieproj ect
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , I VAREM
Tim ing: vanaf 2005


Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) voor
afvalpr ev ent ie.

Act ie AS_10: bev olk ing inform er en en sensibiliser en inzake v erpak k ingsarm
wink elen
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst lok ale econom ie, vzw SAM, inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie AS_11: over leg m et de handelaren opst art en inzak e afvalarm w ink elen
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst lok ale econom ie, vzw SOMM
Tim ing: 2007
Act ie AS_12: onderhouden en uit bouwen van de dem onst rat ieplaat sen
t huiscom post eren
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst m ilieu- educat ie,
com post m eest ers
Tim ing: vanaf 2005
Act ie AS_13: v erder v oorzien in bij scholing en opleiding van com post m eest ers
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, VLACO, I GEMO
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie AS_14: een beloningssyst eem opzet t en v oor de burgers die zich
onderscheiden op het v lak van afvalpr ev ent ie
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
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Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2009
Act ie AS_15: t er beschikk ing st ellen van w isselbek ers aan scholen/ ver enigingen.
I nit iat iefnem er : dienst j eugd
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: planper iode
Act ie AS_16: st im uler en van de inzet van v r ij w illigers voor de uit voering van act ies
inzake afvalprevent ie.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie AS_17: v erder ont wik k elen van educat ief m at er iaal inzak e afvalpr ev ent ie v oor
de scholen
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: I GEMO
Tim ing: vanaf 2005

Act ie AS_18: financiële onderst euning van scholen die act ies onder nem en in het
kader van afvalprev ent ie
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: scholenov er leg( OOM) , I GEMO
Tim ing: vanaf 2005

Act ie AS 19: infor m eren en sensibiliser en van de burger , scholen en verenigingen
ov er afvalprev ent ie en de v oorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks

Doelst elling: uit w er ken van de voorbeeldfunct ie van de st ad inzak e afv alpr ev ent ie.


Act ie AS_20: aandacht voor afvalpr ev ent ie binnen de werkgroep int erne m ilieuzorg
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: leden van de w erk gr oep I nt erne Milieuzorg
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie AS_21: uit voeren van een afvalarm groenbeheer van het openbaar dom ein
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling ( aanleg, plant keuze,
onder houd)
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Act ie AS_22: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e
m aat regelen rond afvalprev ent ie
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
+HUJHEUXLN
%HVFKULMYLQJWKHPD
I ndien afval niet kan v erm eden worden, heeft hergebr uik pr ior it eit . Onder hergebruik
begr ij pen w e het opnieuw aanwenden van een product en/ of m at er iaal v oor het zelfde
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doel of een soort gelij k doel als waarv oor het pr oduct of het m at er iaal best em d was. Ook
hergebruik leidt ert oe dat m inder product en m oet en geproduceerd wor den. Hergebr uik is
een vorm v an m ilieuv riendelij k consum eren. Div erse doelgr oepen m oet en hiert oe
aangespoord worden. Net zoals bij afvalprevent ie im pliceert dit een act iev e r ol van het
lokale best uur door enerzij ds zelf herbr uikbare goeder en t e gebr uiken en anderzij ds de
bevolk ing hiert oe t e st im uler en.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Om t e v erm ij den dat bij hergebr uik van afvalst offen bij k om ende m ilieuv er vuiling
opt r eedt heeft de Vlaam se ov erheid het hergebr uik van afvalst offen aan st rikt e
voorwaarden verbonden. Het Vlar ea verm eldt w elke soort en afvalst offen in w elk e
t oepassingen en onder welk e v oorwaarden m ogen hergebruik t worden. I ndien een
afvalst of v oldoet aan deze v oorwaarden dan is deze rest st of bij gebruik in de beoogde
t oepassing j ur idisch gezien niet langer een afvalst of doch een " secundaire grondst of”.
Daar naast zij n er de zogenaam de “herbr uikbar e goeder en”. Dit zij n afvalst offen die v ia
het kr ingloopcent r um geschik t worden gem aak t voor hergebr uik . De sam enwerk ing
t ussen k r ingloopcent ra en gem eent en w ordt gest im uleerd door het Vlaam se Gew est
m iddels conv enant en en sam enw erk ingsover eenkom st en.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Op het grondgebied van de st ad is één k ringloopcent rum ( k r ingw inkel) act ief, de vzw
Kringloopat elj ee. De st ad heeft sinds 1997 een sam enw er k ingsovereenkom st m et de vzw
waarbij t ot 2000 een subsidie van 0.08 euro werd v erleend per ingezam elde t on. Sinds
2001 werd dit bedrag v er hoogt t ot 0.1 eur o. Herbruikbar e m at er ialen kunnen w orden
afgegeven bij de k r ingw ink el of w orden op afroep door de k ringw inkel aan huis
opgehaald. Sinds 1998 zij n de cont ainerpark en ev eneens v oorzien van een cont ainer
voor herbr uikbar e goeder en. Er w ordt ongev eer 5kg herbr uikbaar m at eriaal ingezam eld
per inwoner per j aar.

ingezamelde hoeveelheid
(ton)

Figuur 9: evolut ie van de ingezam elde hoeveelheden herbruikbar e goederen via het kringloopcent rum
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Voor de inzam eling van t ext iel huis- aan- huis had de st ad t ot 2002 een ov er eenk om st
m et vzw I vo Cor nelis. Jaar lij ks w ordt ongeveer 70 t on t ext iel select ief opgehaald door de
vzw. Tot 2002 werd dit bet oelaagd door het st adsbest uur . I n 2003 w er d deze bet oelaging
st opgezet . De v zw is de enige organisat ie die v an de st ad de t oelat ing kr ij gt om t ext iel
huis- aan- huis in t e zam elen.
Er wordt vast gest eld dat er op het gr ondgebied van de st ad een w ildgroei van
t ext ielinzam elingen via kledingcont ainers best aat door t al van organisat ies waarvan de
herk om st en de w er kw ij ze niet alt ij d even duidelij k is. Cont ainers worden her en der
geplaat st zonder enige t oest em m ing van de st ad. De st ad wenst , i.s.m . I VAREM, deze
problem at iek gr ondig t e onderzoek en en cor rigerende m aat r egelen uit t e w er ken
( polit iereglem ent ering) .
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I n het kader van het afv alpr ev ent ieproj ect is het luik “hergebruik” een aandacht spunt
naar de v erschillende doelgroepen ( o.a. st im uler en van het gebr uik van herbr uikbar e
product en zoals ret ourflessen, boodschappent assen, kant oorm at er ialen, w isselbek ers,
…) .
De afgelopen j aren best eed de st ad ook m eer aandacht aan het gebr uik van secundair e
grondst offen, dit zowel naar de doelgr oepen als naar de eigen v oorbeeldfunct ie.
Voor het onderhoud van het openbaar gr oen wordt gebruik gem aakt van v erhak seld
groenm at eriaal ( m ulching) en com post ( m et VLACO- kwalit eit slabel) . Er wordt gebr uik
gem aakt van puingranulat en, v oor nam elij k voor de aanleg of v er harding van wegen en
park ings. I ndien de wer kzaam heden w orden uit gevoerd door aannem ers in opdracht van
de st ad m oet w orden v oldaan aan de cr it eria dienaangaande die v er m eld worden in het
t ypebest ek 250. De st ad neem t niet alleen haar v oorbeeldfunct ie op, m aar zet ook de
bevolk ing aan om gebruik t e m ak en van secundair e gr ondst offen. Com post en m ulching
worden v ia het cont ainerpark t er beschik k ing gest eld van de bev olk ing. Het bet reft
fij ncom post in bulk of v oorv erpak t en m ulching in bulk. Voor grot e hoev eelheden kan
m en t erecht op de groencom post eer inst allat ie v an I VAREM. Sinds 2002 wordt aan de
bevolk ing de m ogelij k heid geboden om een hak selaar t e huren bij I VAREM voor het
verk leinen van groenafv al. Daar naast w orden in sam enw er k ing m et de com post m eest ers
j aarlij ks snipperdagen en v erhakseldagen georganiseerd. Hierm ee w ordt de burger
aangezet om gr oenafval uit de t uin t er plaat se t e v er k leinen, t e hergebr uik en of t e
com post er en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de aanw ezigheid v an herbr uikbare goederen in de select ieve afvalfract ies
• de w egwerp m ent alit eit van de burger
• het kr ingloopcent r um w ordt doorgaans enk el aanzien als een plaat s waar
herbr uikbar e goeder en kunnen afgelev erd worden ( ‘end of pipe’ oplossing) , en t e
weinig als een plaat s waar herbr uikbare goederen k unnen aangek ocht w orden.
• de onduidelij k heid om t rent de cr it eria om een goed het zij als herbr uik baar, het zij
effect ief als afval t e beschouwen.
• voor ingenom enheid van de burger j egens de k w alit eit v an k ringloopgoeder en.
Opport unit eit en:
• kwalit eit sm erken voor secundaire grondst offen zoal com post ( Vlaco) en
puingranulat en ( Copro)
• professionaliser ing van de sect or van de k r ingloopwinkels
• act iev e m ark et ing van de k r ingloopwink els v ia groot schalige infocam pagnes
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: r educt ie van de t ot ale hoev eelheid huishoudelij k e afvalst offen door het
st im uler en van hergebr uik

Act ie AS_23: financiële en logist iek e onderst euning van de k r ingloopw ink el
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Kringloopat elj ee
Tim ing: vanaf 2005
Act ie AS_24: t er ugdringen van de w ildgr oei aan inzam elcont ainers voor t ext iel op
het grondgebied van de st ad .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: st adsreiniging, I VAREM
Tim ing: 2006
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Doelst elling: uit w er ken van de voorbeeldfunct ie van de st ad inzak e her gebruik.
Act ie AS_25: v erder gebruik m ak en van gek eurde puingranulat en bij wer ken
uit gev oerd door of in opdracht van de st ad.
I nit iat iefnem er : uit voer ingsdienst en
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie AS_26: gebr uik m aken van gek eurde com post ( en m ulching) bij het
groenonder houd v an het openbaar dom ein
I nit iat iefnem er : dienst nat uur en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie AS_27: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e hergebr uik
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) inzak e
hergebruik.
Act ie AS 28: infor m eren en sensibiliser en van de burger , scholen en verenigingen
ov er hergebr uik en de v oorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
6HOHFWLHYHLQ]DPHOLQJ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Naast de inspanningen inzak e pr ev ent ie en hergebr uik kan een belangr ij k deel van het
afval ook select ief worden ingezam eld. Select ieve inzam eling heeft t ot doel het
huishoudelij k afval, in plaat s van het t e st ort en of t e v erbranden, opnieuw in het
product iepr oces in t e zet t en, al dan niet na bew erk ing ( recyclage) . Door het afv al t e
sort eren en t e r ecycler en w ordt er niet bespaar d op grondst offen en op energie en wordt
ook de hoev eelheid afval dat nog m oet verbrand of gest ort worden beperkt . Recyclage is
hoofdzak elij k m ogelij k v oor een aant al fract ies in het huisvuil en grof v uil, nadat deze
zij n gescheiden en select ief ingezam eld. Op dit ogenblik w orden v erschillende
afvalst rom en select ief ingezam eld, verw er kt en op een of andere m anier opnieuw
geïnt egr eerd in het econom ische circuit . Met het oog op recyclage is het belangrij k dat de
recycleerbare afvalst offen zo zuiv er m ogelij k worden gesort eerd. Aangezien de gem eent e
op gr ond van art ik el 135, §2 van de Nieuw e Gem eent ewet uit drukk elij k bev oegd is v oor
de inzam eling van huishoudelij k afval is de gem eent e een belangr ij k e act or op het v lak
van select iev e inzam eling.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Zowel het afvalst offendecreet als het Vlarea bepalen nadere r egels inzake het select ief
inzam elen en sort er en v an afv alst offen. Andere regelgeving hierbij van belang is:
• het sam enwerk ingsakkoord van 30 m ei 1996 bet reffende de pr ev ent ie en het
beheer van v erpakk ingsafval, ingevolge waarvan v erpakk ingsafval door de
gem eent e select ief m oet ingezam eld w orden. Hier voor wordt sam engew er kt m et
Fost Plus, de v er eniging die inst aat voor de uit v oer ing van de t erugnam eplicht van
verpakk ingsafval van huishoudelij k e oorspr ong.
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vr ij w illige m ilieubeleidsovereenkom st en t ussen de Vlaam se regering en
represent at ieve beroepsorganisat ies. Er w erden reeds dergelij k e over eenk om st en
afgeslot en inzak e oude en v ervallen geneesm iddelen, papier , de inzam eling en
verwerk ing v an elekt r ische en elekt ronische t oest ellen,. ..

Wat de uit v oer ingsm odalit eit en bet reft , v orm en de div erse sect orale uit v oeringsplannen
een belangr ij k e leidraad. Het Vlaam se Gewest heeft in deze plannen v eelal duidelij k
aangegev en op w elk e w ij ze ( fr equent ie, inzam elwij ze en –m odalit eit en) de div erse
fract ies select ief m oet en w orden ingezam eld en/ of gesort eerd.
Op gem eent elij k v lak w ordt de select ieve inzam eling van div erse fract ies
ger eglem ent eerd door de polit iev er ordening bet reffende het inzam elen van
huishoudelij k e afvalst offen en vergelij kbare bedrij fsafvalst offen.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
I n de j ar en ’90 werden door de st ad verschillende init iat ieven opgest art om het hoofd t e
bieden aan de st eeds st ij gende hoev eelheid afv al die in de gem eent e gepr oduceerd w erd.
Hierbij ging veel aandacht uit naar het uit bouwen van de select iev e inzam eling v an
afvalst offen. De st ad beschikt m om ent eel ov er 2 cont ainerpar ken. I n 1990 werd het
eerst e cont ainerpark geopend ( Mechelen 1) . I n 1992 werd dit cont ainer park uit gebreid.
I n 1997 ging het t weede cont ainerpark open ( Mechelen 2) . De cont ainerpark en w erden
oorspronk elij k geëxploit eerd door I GEMO. Sinds apr il 2003 gebeurt de exploit at ie door
I VAREM.
De inw oners beschikk en ov er een elekt ronische m agneet kaart die hen t oegang v er leent
t ot het cont ainerpark . Het bezoekersaant al neem t st eeds t oe ( zie grafiek ) . I ngev olge de
opening van Mechelen 2 werd er een t ij delij k e t er ugval in het bezoeker saant al van
Mechelen 1 vast gest eld.
Figuur 10: evolut ie van de bezoeker saant allen op de cont ainerpar ken
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Het cont ainerpar k Mechelen 1 aanvaardt enk el part iculier afval. Met bedrij fsafvalst offen
( van zelfst andigen, KMO’s,…) kan m en t er echt op Mechelen 2. Hier voor is het park
uit gerust m et een apart e ingang voor zelfst andigen en KMO’s. Er is t ev ens een weegbrug
voorzien om de aangev oerde hoev eelheden t e kunnen wegen en doorfact ureren aan het
aanv oer ende bedrij f. Bedrij v en, KMO’s en zelfst andigen m oet en bet alen voor de aanvoer
van alle afvalst offen. De r eële k ost prij s v oor de afvoer en verw er k ing van de fract ies
wordt doorgerek end. Voor de inzam eling v an select ieve fract ies afkom st ig van
part iculier en w ordt een ret ribut ie gevraagd voor grofv uil, roofing, et er niet , t reinbils en
venst erglas. Er dient bet aald t e w orden v ia j et ons. De gunst ige ligging v an het park en
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de m ogelij k heid om bedrij fsafvalst offen aan t e v oeren, hebben van het cont ainerpark
Mechelen 2 het drukst e park v an de regio gem aakt .
Volgende fr act ies w orden select ief ingezam eld op het cont ainerpark : glazen flessen en
bokalen ( w it en gek leur d) , papier en kart on, blik en drankkart ons, plast iek flessen en
flacons, gr oenafval, snoeihout en k leine boom st ronk en, sloophout , ferro m et alen, nonferr o m et alen, t ext iel, aut obanden, fr it uur olie en –v et , m ot or olie, droge bat t erij en,
aut obat t er ij en, TL- lam pen, k lein en gevaar lij k afval, piepschuim , gem engde k unst st offen,
A.E.E.A., herbruikbar e v oorw erpen, landbouwfolie, t oners en cart r idges, recycleerbaar
bouwafval, niet - r ecycleerbaar bouwafval, r est grofvuil.

Het recycleerbaar st eenpuin dat op het cont ainerpark Mechelen 1 w ordt ingezam eld en
st eenpuin afkom st ig van eigen onderhoudswerken wordt afgevoerd naar de r ecyclageinst allat ie van I VAREM. Het r ecycleerbaar st eenpuin van het cont ainerpark Mechelen 2
wordt afgevoerd naar een erk ende en COPRO- gek eurde v er werk er . I n 2002 was dit EKP
Recycling in Sint - Kat elij ne- Wav er .
De hoev eelheid afvalst offen ingezam eld v ia de cont ainerpark en neem t gest aag t oe ( zie
grafiek ) . Dit is hoogst waarschij nlij k t e wij t en aan een com binat ie v an m eer
bezoek ersaant allen en uit br eiding van het aant al fract ies dat select ief w ordt ingezam eld.

Naast het cont ainerpark worden verschillende fr act ies select ief ingezam eld v ia huis- aanhuis inzam elingen of br engsyst em en ( bvb. glasbollen) . I n 1995 is de st ad in het Fost
Plus- proj ect gest apt . Dit om vat een m aandelij kse huis- aan- huis- inzam eling van papier en
kart on, een t w eem aandelij kse huis- aan- huis- inzam eling van PMD en het plaat sen van
glasbollen voor w it en gek leurd glas. De huis- aan- huis inzam eling v an papier en kart on
en de inzam eling van glas via glasbollen is grat is. De hoev eelheden van de Fost Plusfract ies ( PMD, papier en kart on, glas) die in de st ad ingezam eld worden, zij n
vergelij kbaar m et het gem iddelde van de gem eent en van het w er kingsgebied van
I VAREM.
Figuur 11: evolut ie van de ingezam elde hoeveelheden afvalst offen op de cont ainerpar ken
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Buit en 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 gr oenafval ( huis- aan- huis,
CP) wordt afgev oerd naar de com post eerinst allat ie van I VAREM waar het op
m ilieuhygiënische m anier v erw er kt wordt t ot com post en m ulching. Ook het groenafval
afkom st ig van het onderhoud van openbare plant soenen wordt afgev oerd naar I VAREM.
Gedur ende de herfst per iode voorziet de st ad in bladcont ainers op het grondgebied.
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De KGA inzam eling huis- aan- huis gebeurt via een br engm et hode. Op 13 locat ies kan de
bevolk ing 2 m aal per j aar KGA aanlev er en ( KGA- m obiel) . KGA w ordt ook ingezam eld v ia
de cont ainerpark en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de hoger e bezoek ersaant allen en m eer ingezam elde hoeveelheden zorgen v oor
een st ij ging van de exploit at iek ost en voor de cont ainerpark en
• cont ainerpark en bieden een t e gem akk elij ke en goedk ope oplossing
• spanningsv eld t ussen pr ev ent ie/ hergebruik en select iev e inzam eling
• sort eer regels zij n niet alt ij d duidelij k v oor de burger
Opport unit eit en:
• DI FTAR als inst rum ent v oor het t oepassen van het pr incipe ‘de verv uiler bet aalt ’
• de st ad beschikt over zeer goed uit ger ust e en m oderne cont ainerpar ken
• cont ainerpark en als kanaal v oor com m unicat ie en sensibilisat ie inzak e het
st edelij k e afv albeleid
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: r educt ie van de hoev eelheid r est afval door het v erder uit bouwen van de
select ieve inzam eling

Act ie AS_29: v erder opt im aliser en van de exploit at ie van de best aande
cont ainerpark en en de huis- aan- huis inzam elingen van select iev e fract ies.
I nit iat iefnem er : I VAREM
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2005
Act ie AS_30: v erst erk en v an de t oepassing van de v er vuiler bet aalt op de
cont ainerpark en.
I nit iat iefnem er : I VAREM
Bet r okk enen: m ilieudienst , st adsreiniging
Tim ing: 2006
Act ie AS_31: v erst erk en v an de t oepassing van de v er vuiler bet aalt voor de huisaan- huis inzam eling van select ieve fract ies.
I nit iat iefnem er : I VAREM
Bet r okk enen: m ilieudienst , st adsreiniging
Tim ing: 2006


Doelst elling: creër en v an een draagv lak bij de doelgroepen inzak e select ieve inzam eling.

Act ie AS_32: v erst erk en v an de inform at iedoorst rom ing naar de doelgr oepen inzak e
de inzam elm odalit eit en en de zuiv erheidsgraad van de aangeboden select iev e
fract ies.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: I VAREM, Fost Plus, inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie AS 33: verder openst ellen van de gem eent elij k e inzam elkanalen v oor de
select ieve inzam eling van v ergelij kbare bedrij fsafvalst offen
I nit iat iefnem er : I VAREM
Bet r okk enen: m ilieudienst , st adsreiniging
Tim ing: vanaf 2005
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Act ie AS 34: infor m eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ov er de
voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t inzak e select ieve inzam eling
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie AS_35: opleiding en v orm ing van de cont ainerpar kopzicht ers als
‘afv albem iddelaars’
I nit iat iefnem er : I VAREM
Bet r okk enen: m ilieudienst , st adsreiniging
Tim ing: doorlopend aandacht spunt


Doelst elling: uit w er ken van de voorbeeldfunct ie van de st ad inzak e select iev e inzam eling


Act ie AS_36: bij afbraak en onderhoudswerk en uit gevoerd door , of in opdracht van,
de st ad aandacht hebben aandacht hebben v oor select iev e inzam eling en - afvoer
van afvalst offen
I nit iat iefnem er : depart em ent st edelij ke infrast r uct uur
Bet r okk enen: m ilieudienst , ext erne bouwfir m a’s
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie AS_37: opt im aliseren van de select iev e inzam eling van de gem eent elij k e
bedr ij fsafvalst offen conform de bepalingen van het VLAREA
I nit iat iefnem er : depart em ent st edelij ke infrast r uct uur
Bet r okk enen: m ilieudienst , ext erne avalophaler s en –verw er kers.
Tim ing: 2007

Act ie AS_38: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e select ieve
inzam eling
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: I VAREM, Fost plus
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Act ie AS_39: onderzoek en of gebouwv erant w oordelij k en k unnen w orden
ingeschak eld bij het signaler en van k nelpunt en inzake select iev e inzam eling
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, int er ne dienst voor pr ev ent ie en
bescherm ing, dienst onderhoud gebouw en
Tim ing: 2007
5HVWDIYDO
%HVFKULMYLQJWKHPD
De afvalst offen die niet in aanm erk ing k om en v oor prev ent ie, hergebr uik of r ecyclage,
dienen op de m eest m ilieuv riendelij ke m anier t e worden verw ij derd, waarbij het
verbranden van afvalst offen m et energiet er ugw inning hoger soort dan het st ort en.
Onder r est afval w orden volgende afvalst rom en ger ek end: huisvuil, gr ofvuil, gem eent ev uil
en het sort eerr esidu PMD 38 . Aan art ikel 135, §2 v an de Nieuwe Gem eent ewet ont leent de
gem eent e de bev oegdheid v oor de inzam eling en v erw erk ing van huishoudelij k afval. De
gem eent en hebben bij gev olg een belangrij ke t aak op het v lak van de inzam eling en de
verwerk ing v an rest afval.

38

zie ook overzicht slij st afvalcij fers in bij lage.
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%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Wat de st ur ing inzake inzam eling en v er wij der ing van r est afv al bet r eft , st elt het Vlaam se
Gew est v oornam elij k in het sect oraal uit v oer ingsplan voor huishoudelij k e afvalst offen de
beleidslij nen v ast . Volgende st rat egie worden hierbij gehant eerd 39 :
• enkele afval dat niet r ecycleerbaar en w el brandbaar is kan naar t herm ische
eindv erw erk ing
• de pr ogram m er ing van de t ot ale eindv erw erk ingscapacit eit gebeurt op
gewest elij k e niv eau
• de ont brek ende eindv er wer k ingscapacit eit w ordt op k ort e t erm ij n ingev uld m et
inst allat ies die beant w oorden aan het BBT- pr incipe
• het pr incipe van zelfv oorziening voor v er wij der ing blij ft behouden
• Vlaanderen voorziet in nauwgezet t e program m er ing van de
eindv erw erk ingscapacit eit om pr ev ent ie en select iev e inzam eling t e st im uler en
• st im uler en van t echnologische verbet er ingen
• om buigen van de negat iev e houding bij de bev olk ing t en opzicht e v an
verwerk ingsinst allat ies
• enkel wat r ecycleerbaar en niet brandbaar is kan gest ort w orden
• de st ort capacit eit m oet worden afgest em d op het aanbod
• st ort en m oet duurder zij n dan v erbranden en er kom en geen nieuw e st ort sit es
• verm ij den van m onopoliev orm ing
• verm ij den van recht er- en part ij sit uat ie.
Op basis van deze st rat egie worden verschillende j ur idische, financiële en sociale
inst rum ent en ingezet door het Vlaam se Gewest .
Het uit v oer ingsplan huishoudelij k e afvalst offen 2003- 2007 v erm eld t aakst ellingen op
Vlaam s en gem eent elij k niv eau inzake het aanbod van de m axim ale hoev eelheid
huishoudelij k afval best em d v oor eindverw er k ing. Deze t aakst ellingen k unnen op basis
van het afvalst offendecr eet ( art . 16§5) worden afgedwongen. De
sam enw er k ingsovereenkom st 2002- 2004 “m ilieu als opst ap naar duurzam e ont wikk eling”
verscherpt deze doelst ellingen uit het uit v oer ingsplan.
Op gem eent elij k v lak w ordt de inzam eling van rest afval gereglem ent eerd door de
polit iev er ordening bet r effende het inzam elen van huishoudelij k e afvalst offen en
vergelij kbar e bedr ij fsafv alst offen. Voort s k unnen ook financiële inst rum ent en
( belast ingsr eglem ent en) w orden ingezet .
Tabel 6: t aakst ellingen inzake het aanbod aan t e ver wij deren huishoudelij k rest afval

Kg/ inw
Jaar
2002
2003
2004
2005
2007

Taak st elling
Vlaam s
niveau

Gem eent elij k
niv eau

180

220

165
150

200

SO
( niv eau 1)

SO
( niveau 2)

220

200
175
150

200

%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Een bet er scheiding in r ecycleerbare fract ies, het afv alpr event iepr oj ect en de ber ek ening
van het aandeel bedr ij fsafval in het huishoudelij ke afval hebben de afgelopen j ar en er t oe
bij gedragen dat de hoev eelheid t e verw ij deren huishoudelij k r est afv al ( zie figuur ) st erk is
afgenom en. T.o.v . 1997 ligt de hoev eelheid r est afval m eer dan 30 % lager. De t ot ale
39

zie uit voeringsplan huishoudelij ke afvalst offen 2003- 2007.
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hoev eelheid r est afval is sinds 1999 gedaald van 255 kg/ inw . naar 171 k g/ inw in 2002
( daling van 33% ) . Hiert oe zit de gem eent e op schem a om de t aakst ellingen opgenom en
in het Uit v oer ingsplan huishoudelij k e afvalst offen 2003- 2007 t e r ealiser en. Voor het
realiseren van de t aakst ellingen van de sam enw erk ingsov ereenk om st m et het Vlaam se
Gew est ( per iode 2002- 2004, niv eau 2) zullen bij k om ende inspanningen m oet en w orden
gelev erd.

ingezamelde hoeveelheid (kg/inw.j)

Figuur 12: evolut ie van de ingezam elde hoeveelheden afval deel uit m akend van het rest afval.
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De daling in de t ot ale hoeveelheid rest afval wordt hoofdzak elij k v er oor zaakt door een
daling in de hoeveelheid huisvuil. Sinds 1997 is de hoev eelheid huisv uil die door
huishoudens w ordt aangeboden, j aar lij ks gedaald. I n 2003 w erd een licht e st ij ging
vast gest eld.
I n 2000 heeft de st ad door de int ercom m unale I GEMO een st udie lat en uit voeren naar
het aandeel bedrij fsafvalst offen dat m et de r eguliere huisv uilophaling ingezam eld w ordt .
Uit de st udie v olgt dat gem iddeld 26,61% van het aangeboden huisv uil st rikt genom en
beschouwd m oet worden als bedrij fsafval. De st ad heeft van de Openbare
Afvalst offenm aat schappij van het Vlaam se Gew est t oest em m ing gek regen om het
result aat van deze st udie t e gebr uiken in het berekenen van de afv alcij fers. Vanaf 2000
en t ot en m et 2004 m ag deze correct ie doorgerekend w orden in de afv alcij fers v an de
st ad t enzij er belangr ij k e w ij zigingen in de inzam elw ij ze van huisvuil doorgevoerd
worden.
Ook de hoev eelheid grofvuil is de afgelopen j ar en st erk gedaald. De st erkst e daling ( 66%
in 1999) valt sam en m et het invoer en van een r et r ibut ie voor de inzam eling van gr ofv uil.
Sindsdien fluct ueert de hoev eelheid r ond een gem iddelde van 17,00 k g/ inw. w at
vergelij kbaar is m et het r egionale gem iddelde 40 . De laat st e j ar en w ordt een licht e st ij ging
van de hoeveelheid grofvuil vast gest eld.
De hoev eelheid gem eent ev uil ligt hoger dan het r egionale gem iddelde. Dit is
hoogst waarschij nlij k t oe t e schr ij v en aan:
- het int ensief v eegplan en de onderhoudsbeurt en van het openbaar dom ein v ia de
karavaan ( zie ook hoofdst uk hinder ) ;
- het consequent opruim en van sluikst ort en.
Verm oedelij k w ordt ook onv oldoende onderscheid gem aakt t ussen gem eent ev uil ( st raat en v eegvuil, m ar kt v uil, opgeruim de sluikst ort en) en gem eent elij ke bedr ij fsafvalst offen.
40

r egio = w erkingsgebied I VAREM om vat t ende de gem eent en Berlaar, Bonheiden, Bornem , Duffel, Lier ,
Mechelen, Put t e, Sint - Am ands, Sint - Kat elij ne- Waver, Willebr oek.
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Het t e verw ij deren r est afval w erd t ot eind sept em ber 2003 afgev oerd naar het
afvalv erw erk ingscent r um van I VAREM t e Lier ( st ort plaat s) . Vanaf 2005 zal het afv al
worden afgev oerd naar een nieuwe afvalv erwer kingsinst allat ie t e Geel. Deze
m ilieuv r iendelij ke inst allat ie ( BBT op het v lak van afvalv erw erk ing) is gebaseerd op het
principe van het biologisch dr ogen en m echanisch scheiden van het r est afval. Tussent ij ds
wordt het afval naar een ander e v er werk er afgev oerd ( Hoge Maay – Ant werpen) .

Tabel 7: over zicht en evaluat ie van de belangrij kst e act ies uit het act ieplan GFT- en gr oenafval van de st ad
Mechelen

Act ieplan 2000
I nt ensifiëren van int ercom m unale en
gem eent elij ke aanpak van het
t huiscom post eren
I nt ensifiëren van de scholenwerking
om t rent deze problem at iek
Scheiding huishoudelij k afval- bedrij fsafval
Aandacht voor m igrant en en kansarm en
Aandacht voor select ieve inzam eling in
hoogbouww ij ken
Opt im aliseren t arief, inzam elm odalit eit en
en accept at iebeleid voor grofvuil
Toezicht en opt reden t egen sluikst ort ers en
afvalverbranders

St and van Zaken 2003
Com post m eest ers als priorit aire doelgroep
geselect eerd in 4 de fase afvalvoorkom ingsproj ect
+ int ensieve werking ( zie afvalprevent ie)
Uit gebreide scholenw erking inzake afvalprevent ie
( o.a. com post scholen) . Sinds 2002 uit gebreid
naar duurzaam heid in het algem een
Met ing bedrij fsafval in 2000 ( 26,61% )
Doorlopend aandacht spunt .
Doorlopend aandacht spunt
Verhoging ret ribut ies en st renger accept at iebeleid
w erd doorgevoerd
Doorlopend aandacht spunt . Aanst elling
zwer fvuilam bt enaren. Opricht ing sluikst ort cel in
2004.

Om het principe ‘de v er vuiler bet aalt ’ v erder t oe t e passen onderzoekt de st ad ov er t e
gaan t ot de inv oer ing v an een gewogen DI FTARsyst eem v oor de huis- aanhuis inzam eling van r est afval, grofvuil en voor een aant al select iev e fr act ies op de
cont ainerpark en.
Op basis van hist or ische, beleidsm at ige en financiële overw egingen w or dt er geen GFTinzam eling georganiseer d door de st ad. Begin j aren ’90 diende de st ad in het kader van
de eerst e m ilieuconv enant een keuze t e m ak en t ussen de gescheiden inzam eling van de
‘nat t e fract ie ( GFT) of de droge fract ie ( papier en kart on, glas, m et alen, kunst st offen) . I n
ov er leg m et de naburige gem eent en werd ( v ooral om w ille van financiële redenen)
geopt eerd v oor de inzam eling van de dr oge fr act ie. Dit hield in dat de inzam eling van
groenafval v ia de cont ainerpar ken diende t e gebeur en.
I n het uit v oer ingsplan huishoudelij k e afvalst offen 1997- 2001 w erd de Mechelse r egio
aangeduid als ‘groenafv al regio’. Dit bet ek ent dat via t huiscom post er en en select ieve
inzam eling van groenafval de voor opgest elde r educt ies inzake t e verw ij deren afvalst offen
m oest en w orden ber eikt . Act ies w erden opgest art om het t huiscom post er en t e
bevorder en ( opleidingen com post m eest er, com post vat en,…) en om de inzam eling ( v ia de
cont ainerpark en) en ver wer k ing van gr oenafval verder t e opt im aliser en
( gr oencom post eer inst allat ie) . I n 1999 v oerde OVAM op int ercom m unaal niv eau een
evaluat ie uit van de ingezam elde hoev eelheden rest afval in de Mechelse regio. De
gem eent en die niet voldeden aan het st reefcij fer v oor huisvuil ( 190 kg per inw oner per
j aar) dienden een act ieplan op t e st ellen. De st ad had t oen 226,26 kg/ inw oner huisv uil
I .s.m . I GEMO werd eind 1999 een act ieplan opgest eld. De st ad opt eerde erv oor om de
act ivit eit en inzak e prev ent ie en t huiscom post er en op t e dr ij ven, aangezien op deze
m anier een aanzienlij k deel van het huishoudelij k afval, m et nam e het keuk en- en
t uinafval aan de bron k an w orden ger ecuper eerd. De st ad gaf voor keur aan deze kort e
kr ingloop, gecom bineer d m et een opt im alisat ie van de inzam eling en v erwerk ing v an
groenafval( zie t abel) .
Het niet select ief inzam elen van GFT was een bew ust e beleidskeuze. Het afv albeleid is
gebaseerd op de afvalbeheershiër archie van de ladder van Lansink. Deze st elt dat
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t huiscom post eren van GFT afval t e verk iezen is boven de select iev e inzam eling en de
verwerk ing er van in gespecialiseerde inst allat ies. Door gr oenafval t huis t e com post eren,
wordt voor kom en dat GFT- afval in de afvalket en t er echt k om t .
I n een st edelij ke om gev ing is een int ensieve t huiscom post ering echt er niet ov eral
t oepasbaar. Speciale aandacht m oet uit gaan naar het st adscent r um waar een
onderst eunende inzam eling van GFT dient onderzocht t e w orden. Voor het buit engebied
wordt t huiscom post er en pr ior it air gest eld t .o.v . een select iev e inzam eling.
Bij zondere aandacht gaat ook uit naar de problem at iek van het sluikst ort en 41 . Hiert oe
beschikt de st ad over v olgende inst r um ent en:
- een “belast ingsreglem ent op het am bt shalv e opruim en van sluikst ort en door of in
opdracht van de gem eent e”
- aanst elling van gem acht igde opzicht ers ( zw erfv uilam bt enar en)
- polit ioneel t oezicht inzake sluikst ort en en het sluikv erbranden
- int ensief r einigingsplan ( v eegplan)
- inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de bet alingsber eidheid van de burger v oor de ophaling en v erw ij dering van zij n
afval is beper kt wat result eert in fout sort eren, sluikst ort en,….
• de afnam e van de hoev eelheid r est afval st agneert
• de t aakst elling van de sam enwerk ingsov er eenk om st ( niv eau 2) wordt niet gehaald
• het gr ot e aandeel bedrij fsafval in de st r oom van huishoudelij k e afvalst offen
• t huiscom post eren in st edelij k e om gev ing
• de aanvaardbaar heid van de t oepassing van DI FTAR
Opport unit eit en:
• de v erdere t oepassing v an het principe de v er v uiler bet aalt
• onderzoek naar de invoer ing van Dift ar
• de sam enwerking op int ergem eent elij k v lak
• een inv oer ing van Dift ar zou aanleiding geven t ot een nauwk eur iger e v ast st elling
van het aandeel bedr ij fsafval
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: r educt ie v an de hoev eelheid r est afval t ot 149 kg/ inw.j in 2009

Act ie AS_40: onderzoek voer en naar de m ogelij ke inv oer ing van een DI FTAR
syst eem v oor de inzam eling van huisv uil en gr ofv uil
I nit iat iefnem er: I VAREM
Bet r okk enen: m ilieudienst , st adsreiniging
Tim ing: 2006
Act ie AS_41: v erder par t iciper en aan int ergem eent elij ke ov erlegplat for m en inzake
prev ent ie en beheer van huishoudelij k e afvalst offen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: I VAREM, st adsreiniging
Tim ing: vanaf 2005


Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) inzak e
rest afval.

41

Voor m eer infor m at ie inzake sluikst ort en en sluikverbr anden w ordt verwezen naar het hoofdst uk hinder.
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Act ie AS_42: de doelgroepen inform eren ov er de w er kelij k e k ost en van de
inzam eling en v erw er k ing van afvalst offen.
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: I VAREM, st adsreiniging, infor m at iedienst
Tim ing: vanaf 2005
Act ie AS_43: inform er en van handelar en inzak e de t oegang t ot st edelij ke
inzam elfacilit eit en v oor huishoudelij k e afvalst offen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: I VAREM
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: uit w er ken van de voorbeeldfunct ie van de st ad inzak e r est afval.


Act ie AS_44: onderzoek en w elke gem eent elij ke afvalst offen w orden ondergebracht
onder “gem eent ev uil” en een plan van aanpak opst ellen om de hoev eelheid
gem eent ev uil t e lat en afnem en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: I VAREM, st adsreiniging
Tim ing: 2005
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,QWHJUDDOZDWHUEHKHHU



Het onderdeel int egraal wat erbeheer om vat t hem a’s die deel uit m ak en van een
benader ing van het w at ersyst eem in zij n geheel. Volgende deelaspect en kom en hierbij
aanbod: opperv lakt ewat er , wat erzuiver ing, wat erbodem , grondwat er en duurzaam
wat ergebr uik .
St rat egische doelst elling: het uit bouw en v an een st edelij k e wat erbeleid dat is afgest em d
op het geïnt egreerd ( br onger icht ) ont w ikk elen, beheren en herst ellen v an de
wat ersyst em en
,QWHJUDDOZDWHUEHKHHUDOJHPHHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD


Vanaf de indust riële r ev olut ie is de m ens st eeds m inder verant woordelij k om gesprongen
m et wat er als ‘gr ondst of’. Door de indust riële processen enerzij ds en het ont st aan van de
consum pt iem aat schappij m et zij n hoge afvalpr oduct ie anderzij ds w erd de draagkracht
van veel wat ersyst em en ov erschreden. Dit heeft geleid t ot een sit uat ie waar in
wat er lopen zij n geëv olueerd t ot open riolen die bovendien vaak zij n recht get rok k en en
ingebuisd. Op die m anier hebben v eel wat ersyst em en hun ecologische funct ie als
leefgebied v oor dier en- en plant ensoort en v olledig v erloren. Onoordeelkundig gebr uik en
verbr uik v an onze gr ondwat er voor raden heeft er voor gezorgd dat ook deze st erk
geslonken zij n en som s zelfs verv uild. De laat st e decennia groeit echt er het besef dat
deze sit uat ie op lange t erm ij n onhoudbaar is. Er dient m eer verant woord m et deze, niet
onuit put t elij ke, br on om t e gaan. Als result aat v an dit groeiende besef zag het begr ip
int egraal wat erbeheer het levenslicht .
Een int egrale wat ersyst eem benadering gaat uit van het wat ersy st eem in zij n geheel: het
opperv lakt ewat er, grondwat er , de wat erbodem s, de oev er, alle levensgem eenschappen
en de er in opt redende fysische, chem ische en biologische processen. Een int egraal
wat erbeleid beoogt dan ook het gecoördineerd en geïnt egr eerd ont w ikk elen, beher en en
herst ellen van deze wat ersy st em en, r ek ening houdende m et het belang van het
m ult ifunct ionele gebr uik door de huidige generat ie en de behoeft evoorziening van de
t oek om st ige generat ies. Om dit t e doen t racht m en in een int egrale
wat ersyst eem benadering zo nauw m ogelij k aan t e sluit en bij het nat uur lij k funct ioner en
van het wat ersyst eem . De best e garant ie om pr oblem en t e v erm ij den is de nat uur lij ke
kenm erk en van deze wat ersyst em en t e respect eren.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Op 14 novem ber 2003 v erscheen het decr eet bet reffende het int egraal wat erbeleid in het
Belgisch St aat sblad. Dit decr eet ont st ond in navolging van de Europese Kaderricht lij n
wat er ( RL 2000/ 60/ EG) - v an kracht sinds 20 decem ber 2000) . De v oor naam st e
doelst ellingen van het Vlaam se decr eet zij n dat :
• de opperv lakt ewat er- en grondwat er licham en dienen bescherm d, v erbet erd of
herst eld t e w orden op zo’n w ij ze dat uit er lij k op 22 decem ber 2015 een goede
t oest and v an de wat ersyst em en w ordt bereikt ;
• de v er ont r einiging v an opperv lakt e- en gr ondwat er dient v oork om en en
verm inderd t e worden;
• de v oorr aden opperv lak t e- en grondwat er duur zaam beheerd m oet en worden;
• de v erdere acht eruit gang van aquat ische ecosyst em en, van recht st r eek s van
wat er licham en afhank elij ke t er rest rische ecosyst em en en van wat errij k e gebieden
voork om en m oet worden;
• de aquat ische ecosyst em en en de r echt st reeks van wat er licham en afhank elij k e
t er rest r ische ecosy st em en dienen v erbet erd en herst eld t e w orden;
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de div erse funct ies binnen een wat ersyst eem , evenals het onderling v er band
t ussen de v erschillende funct ies van het wat ersy st eem int egraal afgew ogen
m oet en w orden;
de bet rokk enheid van de m ens m et het wat ersy st eem m oet bev orderd worden
o.a. door het v erhogen van de belev ingswaarde in st edelij k gebied en v ia vorm en
van zacht e recr eat ie.

Bij het verw ezenlij ken v an deze doelst ellingen dient rek ening gehouden t e w orden m et
het onder linge verband t ussen:
• het wat er en de andere onderdelen van het m ilieu, in het bij zonder het m et het
wat er v erbonden ecosy st eem ;
• het gr ondw at er, opperv lakt ewat er en hem elwat er ;
• de wat erk walit eit en - k want it eit .
Om de eindt erm en vast gelegd in de kaderr icht lij n wat er en ov ergenom en in het decreet
bet r effende het int egraal wat erbeleid t e halen st art t e het Vlaam s Gew est vanaf het einde
van de j aren ‘90 m et het nast reven van deze doelst ellingen. I n 1996 w erd hiert oe het
Vlaam s I nt egraal Wat erov er leg Com it é ( VI WC) opger icht . Het decr eet I WB heeft er t oe
geleid dat het VI WC w er d om gevorm d t ot de Coördinat iecom m issie I nt egraal Wat erbeleid
( CI W) , operat ioneel sinds 17 m aart 2004. De opdracht van de com m issie is dr ieledig. Ze
st aat in v oor de v oorber eiding, de opv olging en de cont r ole van het int egraal wat erbeleid
op het niv eau van het Vlaam se Gew est . Ze waakt ov er een uniform e aanpak van de
bekk enwerk ing en v oert de beslissingen van de Vlaam se r egering op het vlak van
int egraal wat erbeleid uit .
I n 2002 werd door het Vlaam se Gewest de code van goede prakt ij k voor duurzaam lokaal
wat erbeleid opgest eld. Deze code kwam o.a. t ot st and in het kader van de uit v oer ing van
act ie 72 van het Vlaam s Milieubeleidspan 1997- 2001, de uit w er king van de clust er wat er
in de sam enw erk ingsov er eenkom st 2002- 2004. Deze code van goede prakt ij k is een
handleiding voor een planm at ig wat erbeleid in Vlaanderen. Enerzij ds w orden een aant al
essent iële st appen beschr ev en om t e k om en t ot een duurzaam lok aal wat erplan ( DuLo
Figuur 13: schem at ische voor st elling van het ingrij pen van de 7 w at ersporen op het geheel van het
w at ersyst eem volgens de code van goede pr akt ij k v oor een duur zaam lokaal w at erbeleid. St ippellij nen
geven aan dat het gaat om een verm indering of t e beper ken st rom en.
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wat erplan) . Anderzij ds worden ook inhoudelij k een aant al aanbev elingen gedaan. Zev en
‘spor en’ worden v oor opgest eld die leiden in de richt ing van een duurzaam lokaal
wat erbeleid ( wat erspor en, zie figuur )
I nt egraal wat erbeheer wordt aangehaald als een belangr ij k e doelst elling in de
gewest elij k e en pr ov inciale m ilieubeleidsplanning. Op gem eent elij k niv eau is v ooral de
sam enw er k ingsovereenkom st 2002- 2004 ‘Milieu als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling’
een st erk e st im ulans voor het nast reven van int egraal wat erbeheer.
Om t egem oet t e kom en aan een int egrale aanpak van het wat ersyst eem legt de
kaderr icht lij n wat er de opm aak van st room gebiedsbeheerplannen op. I n Vlaander en
werden 4 st r oom gebieden afgebak end ( I Jzer, Brugse Polders, Schelde en Maas) en 2
st room gebiedsdist r ict en ( Maas en Schelde) . De I nt er nat ionale Schelde en Maas
Com m issie st aat in v oor de coördinat ie van het wat erbeleid binnen het bet r effende
st room gebiedsdist r ict . Het CI W bereidt voor beide st rooom gebiedsdist rict en de Vlaam se
inbr eng van de st room gebiedbeheerplaanen voor. Op basis van de wat ersyst eem gr enzen,
zoals bepaald in de Vlaam se Hydrografische At las, werden de 4 st r oom gebieden in
Vlaanderen verder opgedeeld in 11 bek kens en een 103 deelbekk ens. Ook voor deze
schaalniv eaus worden m eerj ar enplannen opgem aakt om t egem oet t e k om en aan de
int egrale gebiedsger icht e benadering. De Vlaam se bek k encom it és die v erant w oordelij k
zij n voor de opm aak van de bekk enbeheerplannen werden r eeds opger icht in het begin
van de j aren ’90. Deze bekk encom it és w orden om gevorm d t ot een dr ieledige st r uct uur
( bekk ensecret ariaat , bekkenbest uur, bek kenraad) . De bek k enbeheerplannen m oet en,
volgens het Vlaam se decreet bet reffende het int egraal w at erbeleid, t en laat st e op 22
decem ber 2006 voor het eerst worden vast gest eld en bek end gem aakt waar na zij t en
m inst e om de 6 j aar worden get oet st en ev ent ueel herzien. Deze herzieningst erm ij n van
6 j aar geldt ev eneens v oor de st room gebiedsbeheerplannen en de
deelbekk enbeheerplannen. De coördinat ie v oor de opm aak v an de lokale
deelbekk enbeheerplannen bevindt zich bij de pr ov incies.
Via de reeds eerder v er m elde sam enwerk ingsovereenkom st ‘Milieu als opst ap naar
duurzam e ont w ik keling’ ( 2002- 2004) w orden gem eent en gest im uleerd om m ee t e
wer ken aan de opm aak van deze deelbekk enbeheerplannen. Reeds vanaf het laagst e
niv eau van de over eenk om st ( niv eau 1) v erbindt een gem eent e er zich t oe deel t e
nem en aan de opm aak van een v isie v oor het v olledige deelbek k en.
Aangezien de bev oegdheden in Vlaander en st er k v ersnipperd zij n, is een degelij k e
wet t elij k e om kader ing v er eist voor het uit werk en van een nieuw e v isie op de organisat ie
en de uit v oer ing van het int egraal wat erbeleid. Het decr eet I nt egraal Wat erbeleid legt
ook vast hoe de over legst ruct ur en er m oet en uit zien, hoe plannen m oet en worden
opgem aakt en hoe het wat erbeleid op de v erschillende niveaus in elkaar m oet passen.
Het wat ersyst eem als sam enhangend en funct ioneel geheel van opper vlakt ewat er ,
grondwat er, wat erbodem s, oevers, levensgem eenschappen en t echnische infrast r uct uur
wordt de nieuw e planeenheid van het int egraal wat erbeleid. Dit w il zeggen dat het
wat erbeleid niet m eer georganiseerd w ordt per wat erloop of per gem eent e.
De gem eent en krij gen een belangr ij k e verant woordelij k heid in de over legst ruct ur en op
deelbekk enniveau v ia het zet elen in de wat erschappen. Een wat erschap is een
sam enw er k ingsv erband zonder r echt spersoonlij kheid waarin gem eent en, polders en
wat er ingen, de prov incie en het Vlaam s Gewest vert egenwoordigd zij n. De deelnem ende
ov er heden en best ur en bepalen de om vang van de sam enw erk ing. Zo k an een
ov er eenk om st worden aangegaan m et het oog op het gecoördineerd sam enwerk en v oor
één of m eerdere wat erbeheert ak en. De wat erschappen zij n ook verant woordelij k voor de
opm aak van de deelbek kenbeheerplannen. Het bij elkaar br engen van de v erschillende
part ners bet ek ent dat één gem eenschappelij k e visie kan ont w ik keld worden die
m axim aal r ek ening houdt m et de eigenheid van het bet rokk en wat ersyst eem .
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De gem eent e kan in het nast r ev en van een int egraal wat erbeheer een erg belangr ij k e rol
verv ullen door act ief t e part iciperen aan de opm aak van de deelbekk enbeheerplannen.
Daar naast kan zij in haar eigen beleid aandacht best eden aan de im plem ent at ie van een
int egraal wat erbeleid m et aandacht v oor alle facet t en van het wat ersyst eem . Tev ens kan
zij als openbaar best uur verant woordelij k v oor het wat erbeheer van de cat egor ie 3
onbevaarbare wat erlopen een int egrale aanpak nast rev en door naast het r uim en van de
wat er loop ook aandacht t e best eden aan een nat uurv r iendelij k e inr icht ing van de
wat er loop.
Met het decreet int egraal wat erbeleid w erden ook nieuw e inst r um ent en ingevoerd om de
doelst ellingen van het int egraal wat erbeleid t e v erwezenlij k en. Een belangrij k inst rum ent
is de ‘wat ert oet s’. De w at ert oet s houdt in dat elke vergunningver lenende over heid dient
na t e gaan, bij het v er lenen van een v ergunning voor een act ie, plan of program m a, dat
er geen schadelij ke effect en ont st aan voor het wat ersyst eem of dat deze zov eel m ogelij k
worden beperk t of gecom penseerd. De gem eent e, als v ergunningsver lenende ov erheid,
dient deze wat ert oet s uit t e v oer en. Bij gevolg k an in Vlaanderen vanaf 24/ 11/ 2003 niet
m eer gebouwd worden op gr onden die regelm at ig dr eigen t e ov erst r om en, t enzij
voorzorgsm aat regelen worden genom en t egen de wat er ov er last . Om een dergelij k e
beslissing t e nem en zal zij echt er ber oep k unnen doen op een adv iesv erlenende
inst ant ie, w iens sam enst elling en st at ut en nog nader bepaald dienen t e worden. Nader e
regels ov er hoe het adv ies dient aangev raagd t e worden en de int egrat ie erv an in ander e
adviesprocedures dient ev eneens v erder bepaald t e w orden. Bij het uit v oeren v an de
wat ert oet s dient verder rekening gehouden t e w orden m et de verschillende
wat erbeheerplannen van zodra deze vast gelegd zij n ( wat erbeleidsnot a,
bekk enbeheerplan, deelbekk enbeheerplan) . Het t weede nieuwe inst r um ent dat wordt
gedefinieerd is de oev er zone ( zie opperv lakt ewat er ) .
Het ruim t elij k st r uct uur plan van de st ad Mechelen ( 2001) hecht bij zonder e aandacht aan
de wat er lopen als dragervoor de gew enst e r uim t elij k e–nat uurlij k e st r uct uur. Volgende
elem ent en w orden aangeduid:
• de r ivier - en beekvalleien van de Zenne, Dij le, Net e, Barebeek en Vrouwvliet als
st ruct uurbepalende en sam enhangende valleigebieden waarbinnen een aant al
com plexen van nat uurlij ke gebieden zij n opgenom en die zow el doorheen het
buit engebied als het st edelij k gebied lopen.
• de gr oene vingers m et nat uur lij k karakt er zij n gebieden van de nat uurlij k e
st ruct uur die doordr ingen in het st edelij k gebied. De Dij levallei is zow el in het
noorden als in het zuiden aangeduid. De vallei v an de Vr ouwv liet is t ev ens een
open ruim t e verbinding doorheen de st edelij ke woonom gev ingen.
• wat erfr ont en worden ont wik keld op plekk en waar de st edelij k e woonom gev ing
cont act m aakt m et de wat er lopen. Dit gebeurt m et behulp van kwalit eit svolle
bebouw ing gericht op het wat er.
• kleinere wat er lopen/ beekj es zij n st ruct uurbepalend op lokaal niv eau en
doorsnij den het st edelij ke gebied ( Hanswij kbeek, Ot t erbeek ) en het buit engebied
( Molenbeek - Aabeek ) . De beekj es dragen bij t ot de ont wikk eling van de
ecologische infrast r uct uur en t ot de sam enhang t ussen de v erspreide w aardevolle
geïsoleerde nat uurgebiedj es.
Volgende m aat r egelen worden vanuit het r uim t elij k st ruct uurplan van de st ad
m eegegeven:
• uit werk en van een int egraal wat erbeheer kader end in de gew enst e r uim t elij k e
st ruct uur ;
• ruim t elij k onderst eunen van de nat uurverbindingsfunct ie van de wat er lopen; 
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De st ad Mechelen ligt in een wat er rij k gebied. De bevaarbar e en onbevaarbare
wat er lopen op het grondgebied v an de st ad behor en t ot v erschillende hydrografische
bekk ens en deelbekk ens.
Tabel 8: vast gest elde hydrogr afische bekkens en deelbekkens op het grondgebied van de st ad

678897:

;77< =75887:

>@?5ABAC7D

E@FHGJI-K1:7L

Dij le/ Zenne

08- 07

705, 704,112,702

Beneden- Schelde

Zenne/
Maalbeek/ Aabeek
Bar ebeek/ Dij le
Vrouwvliet
Vliet / Zielbeek

08- 08
08- 10
04- 08/ 04- 09

Net e

Beneden- Net e

10- 01

724, 727
725, 726
113,
114, 115,112,822,824
11,560,561


Aangezien de st ad niv eau 2 van de sam enwerk ingsov er eenkom st “m ilieu als opst ap naar
duurzam e ont w ik keling 2002- 2004” heeft onder schrev en engageert zij zich t ot de
proj ect organisat ie, de opm aak van de doelst ellingennot a ( basisinv ent ar isat ie,
discussienot a, k nelpunt en, or iënt er end ov erleg, st reefbeeld) , een act ieplan ( DuLowat erplan) en de uit v oering van pr ior it aire pr oj ect en uit het act ieplan.
De opm aak , r egie en coördinat ie van de deelbekkenbeheersplannen v oor de deelbek kens
08- 07, 08- 08 gebeurt door de prov incie Vlaam s- Brabant . Voor de deelbekk ens 04- 08/ 0409, 08- 10 en 10- 01 is dit de pr ov incie Ant w erpen. Per bekk en en deelbekken zij n er op
regelm at ige t ij dst ippen ov er legm om ent en m et de bet rokk en wat erbeheerders. Het doel is
t e k om en t ot bekk enbeheersplannen en deelbekkenbeheersplannen ( DuLo- wat erplannen)
die op elkaar zij n afgest em d. De afvaardiging in de v erschillende w er k groepen van de
Figuur 14: afbakening van de deelbekkens op het grondgebied van de st ad
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st ad werd in 2003 officieel vast gelegd. De st ad wordt hierbij onderst eund door I GEMO.
Sinds het v oorj aar 2003 zij n de pr ov incies Vlaam s- Brabant en Ant w erpen gest art m et de
proj ect organisat ie. Voor de opbouw van een gedegen lokale k ennis inzake int egraal
wat erbeheer w erd in 2003 gest art m et een basisinv ent ar isat ie. De bedoeling best ond er in
een duidelij k beeld t e kr ij gen v an wat er in de st ad gebeurt rond int egr aal wat erbeheer
m et daaraan gek oppeld het inv ent ar iseren van de k nelpunt en en de opport unit eit en. De
7 wat erspor en van de code van goede prakt ij k inzak e een duurzaam lokaal wat erbeleid
werden hierbij als k ader gebr uik . De inform at ie werd ook verzam eld t er voorber eiding
van het over leg m et de prov inciale coördinat or en en andere wat erbeheerders.
Er zij n dr ie Polderbest uren act ief op het gr ondgebied van de st ad:
• Polder v an Willebroek ( Heffen, Leest , Hom beek )
• Polder Bat t enbroek ( Walem )
• Polder De Koebeem den ( Walem )
I n 2000 werd ( conform het MBP 1999- 2003 en m ede onder im puls van het
m ilieuconv enant 2000- 2001) een werkgroep “ int egraal w at erbeheer” ( WG I WB)
opger icht . De opzet van deze werkgroep was om de fragm ent aire aanpak van het
wat erbeleid t ussen de div erse dienst en t e doorbreken en t ot m eer over leg t e k om en. I n
deze werkgroep zet elen zow el beleidsverant w oordelij k en als am bt enar en uit de dienst en.
Naast concret e proj ect en w orden op dit plat form ook bov engem eent elij k e init iat ieven
opgev olgd ( zoals de DuLo- wat erplannen) . Op 1 m ei 2001 ging de st ad ook van st art m et
het int ergem eent elij k nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei ( zie hoofdst uk nat uur lij k e
ent it eit en) . Het pr oj ect is gegroeid vanuit een gezam enlij ke bekom m er nis van de
verschillende part ners om t rent het behoud en bescherm ing van de aanwezige
nat uurwaarden en landschappelij k e waarden in de Beneden- Dij levallei. Een groot aandeel
van de belangrij k e nat uur waarden sit ueert zich rond wat er lopen en hun alluv iale
gronden.
5HJOHPHQWHQHQYHURUGHQLQJHQ
De st ad beschikt e t ot 2003 ov er v olgende v er ordeningen i.v.m . int egraal wat erbeleid:
• de algem ene bouw veror dening v an 14 okt ober 1943 ( Hoofdst uk VI –riolen)
• de gem eent elij ke bouwv er ordening op het inbuizen van baangracht en v an 7 j uni
1982
• de st edelij k e v erordening voor de lozing van huishoudelij k afvalwat er in
zuiv eringszone C en in opperv lak t ewat er van 23 nov em ber 2000.

Sinds apr il 2004 is er een nieuw e st edenbouwk undige verordening ‘geïnt egreerd
rioler ingsbeleid’. Deze v er ordening r egelt de lozing van huishoudelij k afvalwat er, de
verplicht e aansluit ing op de openbare riolering, de afkoppeling van hem elwat er via
hergebruik, infilt rat ie buffer ing en het overw elv en van baangracht en. Deze v erordening
vervangt v oorm elde ver ordeningen en houdt r ekening m et de nieuw e ont w ikk elingen op
het v lak van int egraal w at erbeleid.

Het reglem ent houdende het ver lenen v an een prem ie v oor de inst allat ie van groendak en
verleent subsidies aan part iculier en en bedr ij ven v oor de plaat sing van zowel int ensiev e
als ext ensiev e groendak en.

Het r eglem ent houdende het ver lenen van een prem ie v oor hem elwat erinst allat ies en
infilt rat ievoorzieningen verleent een pr em ie aan part iculier en die een
hem elwat er inst allat ies en/ of infilt rat ievoorzieningen plaat sen. De bouwheer kan
ev eneens ber oep doen op een aanv ullende gew est elij k e subsidie.
Het reglem ent houdende het ver lenen van een prem ie v oor de aanleg v an indiv iduele
afvalwat erzuiver ingsinst allat ies bij part iculier e woningen v er leent subsidies aan woningen
gelegen in zuiv eringszone C of niet ger ioleerd gebied. De bouwheer kan ev eneens
ber oep doen op een aanvullende gewest elij k e subsidie
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Het ret ribut ier eglem ent op pr est at ies voor en lev ering van m at er iaal aan derden regelt
o.a. het ont st oppen van r ioler ingen, het aansluit en op openbare r ioler ing,
wer kzaam heden aan baangracht en ( overw elv ingen) .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ


Knelpunt en:
• gegev ens inzak e wat erbeheer zit t en v erspreid over v erschillende inst ant ies
( pr ov incies, polders en wat er ingen, Vlaam s Gewest , VMM, Aquafin, AWZ) .
• t egenst rij dige belangen van de verschillende w at erbeheerders en gebrek aan
ov er leg
• ov er leg inzake DuLo- wat erplannen of deelbek kenbeheerplannen ( DBBP)
verloopt t raag
• gebr ek aan afst em m ing m et bov engem eent elij k e plannen of init iat iev en
( DuLo- wat erplannen, bekkenbeheerplannen, Sigm aplan,…)
• m om ent eel ligt de nadr uk op v isievorm ing en planv orm ing waardoor
t er reinact ies in het gedrang k om en.
• kleinschaligheid van de deelbekk ens ( vij f van t oepassing op de st ad) zorgt
voor t e v eel plannen en visies
• t oezicht en handhav ing van de st edelij ke ver ordening geïnt egreerd
rioler ingsbeleid
• de w er kzaam heden van de st ad en de polderbest uren zij n niet op elkaar
afgest em d ( w einig ov erleg) .
• De nieuw e st r uct ur en die w orden opgest art zij n com plex
Opport unit eit en:
• de st edelij k e w er kgr oep int egraal wat erbeleid
• de inst r um ent en aangereikt in het decreet int egraal wat erbeleid
• de inst r um ent en v oorzien in de sam enw erk ingsovereenk om st ‘m ilieu als
opst ap naar duurzam e ont w ikk eling’
• het int ergem eent elij k nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei ( gebiedsgericht e
aanpak ) .
• de com m unicat ie v anuit ander e bet r okk enen ( Am inal, VMM, Aquafin, WWF,…)
• verschillende st udies in opdracht van hogere best uren ( prov incie, Gew est ,…)
• subsidier eglem ent en inzake int egraal wat erbeheer
• nieuw e st edelij k e verordening inzak e geïnt egr eerd r ioleringsbeleid
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: k om en t ot een bet er e afst em m ing van het beheer en het beleid inzak e
wat er lopen m et de andere wat erbeheerders t egen 2006
Act ie W_1: part iciper en aan de wat erschappen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen, dienst duurzam e ont wikk eling, prov incie
Vlaam s Gew est , polders en wat er ingen
Tim ing: vanaf 2005
Act ie W_2: m edew er king ver lenen aan de opm aak van de
deelbekk enbeheerplannen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen, dienst duurzam e ont wikk eling, prov incie,
Vlaam s Gew est , polders en wat er ingen
Tim ing: vanaf 2005
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Act e W_3: aandr ingen bij de hoger e ov erheid t ot een v erbet ering van het
inform at ienet w erk inzak e int egraal wat erbeheer ( o.a. gr ondwat er,
opperv lakt ewat er )
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: 2007
Act ie W_4: voorzien in een j aar lij ks coördinat ieov er leg m et de polderbest ur en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen, polders en wat er ingen
Tim ing: j aar lij ks

Act ie W_5: v erder zet t en van de werk ing van de st edelij k e w erkgroep I nt egraal
wat erbeheer ( I WB )
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: int egrat ie van de nieuw e principes van het int egraal wat er beheer in de
gem eent elij k e besluit v orm ing

Act ie W_6: de dienst en onderst eunen m et adv ies en infor m at ie inzak e de pr incipes
van een int egraal wat er beheer
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie W_7: opm aak van een int er ne handleiding ( r icht lij nen) voor de dienst en
inzake de t oepassing van de pr incipes van een int egraal wat erbeleid
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: 2008

Act ie W_8: t oepassen v an de wat ert oet s bij het aflev eren van v ergunningen.
I nit iat iefnem er : bouwdienst
Bet r okk enen: dienst ruim t elij k e planning, m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2005

Act ie W_9: v erst erk en v an het t oezicht en de handhav ing op de st edelij ke
verordening inzak e een geïnt egr eerd r ioler ingsbeleid
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: bouwdienst , m ilieudienst , polit ie
Tim ing: vanaf 2006

Act ie W_10: vast st ellen van indicat or en inzak e int egraal wat erbeheer v oor de
m ilieubarom et er
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst wegen en r ioler ingen
Tim ing: 2005
Act ie W_11: bij de opm aak van ruim t elij ke uit v oer ingsplannen r ek ening houden m et
de principes v an een int egraal wat erbeleid
I nit iat iefnem er : dienst planning en m obilit eit
Bet r okk enen: bouwdienst , m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
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Act ie W_12: uit w er ken van oplossingsscenar io’s voor act ivit eit en die v oork om en in
ov erst r om ingszones en die onv erenigbaar zij n m et de overst rom ingsfunct ie van
deze gebieden.
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: bouwdienst , m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2009
Act ie W_13: de hoger e ov er heid v erzoek en t ot de opm aak v an een wat erwegw ij zer
voor lokale best ur en naar analogie m et de wat erwegwij zer voor archit ect en.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: Vlaam se Milieum aat schappij ( VMM) , AMI NAL- Wat er
Tim ing: 2006
Doelst elling: draagv lak creëren bij de doelgroepen ( burger, scholen, v er enigingen) inzak e
int egraal wat erbeheer

Act ie W_14: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( burger, scholen,
verenigingen, bedr ij v en) inzak e de pr incipes van een int egraal wat erbeheer en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , dienst wegen en rioler ingen
Tim ing: j aar lij ks



Act ie W_15: inform eren van de doelgr oepen ov er de best aande r eglem ent en en
verordeningen inzak e int egraal w at erbeheer.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , dienst wegen en rioler ingen
Tim ing: j aar lij ks

Act ie W_16: opzet t en v an een infor m at iecam pagne naar burgers, archit ect en,
aannem ers inzak e de st edelij k e v er ordening geïnt egreerd r ioler ingbeleid
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst wegen en r ioler ingen, inform at iedienst
Tim ing: 2005


2SSHUYODNWHZDWHU
%HVFKULMYLQJWKHPD


Opperv lak t ewat er wordt gedefinieerd als al het perm anent of op geregelde t ij dst ippen
st ilst aande of st r om ende wat er op het landopperv lak, m et uit zonder ing van grondwat er .
Tij dens de laat st e decennia heeft m en v oor nam elij k oog gehad v oor de kwant it eit van het
opperv lakt ewat er. Om het opper v lakt ewat er zo snel m ogelij k naar zee t e v er voeren
werden wat er lopen m eer en m eer in een k eurslij f gedw ongen. Het besef gr oeit echt er dat
een dergelij ke inper k ing de problem en inzak e w at er ov er last vaak heeft verergerd.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHURSSHUYODNWHZDWHU


Wat erlopen worden onder verdeeld in bevaarbar e en onbevaarbare wat erlopen. Het
beheer van de onbevaar bare wat er lopen w ordt ger egeld v ia de w et bet reffende de
onbevaarbare wat erlopen ( 28 decem ber 1967) . Deze wet regelt de classificat ie v an de
onbevaarbare wat erlopen en de gew one en buit engew one r uim ings- en
onder houdswer ken. Deze wet bepaalt dat de gem eent e beheerder is van de cat egor ie 3
wat er lopen. De pr ov incie st aat in voor het beheer van de cat egorie 2 w at er lopen en het
Vlaam s Gew est is v erant woordelij k voor de cat egor ie 1 wat erlopen. De polders en
wat er ingen st aan binnen hun werk ingsgebied in v oor het beheer van de wat er lopen v an
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t weede en derde cat egorie, de niet - gek lasseerde wat er lopen en de k unst m at ige
aangelegde afv oer - en aanv oergracht en ( w et 3 j uni 1957) . Daar naast zij n v olgende
reglem ent eringen van k racht :
• het Pr ov inciaal Reglem ent op de onbevaarbar e wat erlopen ( 28 okt ober 1954)
dat st elt de gem eent e in m oet st aan v oor de j aarlij k se r uim ings- , onderhoudsen herst ellingswerk en aan de onbevaarbar e wat er lopen 3 e cat egor ie, onder
t oezicht van de Pr ov inciale Technische Dienst .
• het Pr ov inciaal Reglem ent waarop de wet t en op de onbevaarbare wat erlopen
niet t oepasselij k zij n ( 27 okt ober 1955) bepaalt dat de onderhouds- , r uim ings
en herst ellingswerk en op die wat er lopen waar op de wet op de onbevaarbar e
wat er lopen niet t oepasselij k is, de gem eent e in st aat voor het gew oon en
buit engewoon nazicht v an deze wat er lopen en erv oor dient t e zorgen dat de
benodigde werk en effect ief w orden uit gev oerd door de aangelanden,
eigenaars, vr ucht gebr uikers en bezit t ers.
De gem eent e heeft bev oegdheid om op t e t r eden op basis van v olgende w et geving:
• de w et van 26 m aart 1971 op de bescherm ing v an de opperv lakt ewat er en
( v er ont reiniging)
• het decr eet op de m ilieuvergunningen ( VLAREM I en I I - v er ont r einiging)
• polit iev er ordening op de onbevaarbare wat er lopen ( onr echt m at ige
handelingen)
• de pr ov inciale reglem ent en ( onder houds- en herst ellingswerk en)
De bevaarbar e wat erlopen in Vlaander en vallen onder de bevoegdheid v an de
Adm inist rat ie Wat er wegen en Zeewezen ( AWZ) . Om de v eiligheid in Vlaander en inzak e
ov erst r om ingen op een m aat schappelij k aanvaardbaar niv eau t e br engen werd, na de
zware ov erst rom ingen in 1976, gest art m et de uit werk ing van het zogehet en Sigm aplan,
naar het voorbeeld van het Neder landse Delt aplan. Een gr oot deel van dit Sigm aplan is
ger ealiseerd. Sinds de st art van het Sigm aplan echt er v eranderden de inzicht en en
kennis inzake wat erbeheer en raakt e m en ervan ov ert uigd dat het Sigm aplan aan
act ualisat ie t oe is. Het st reefdoel van dit nieuw e plan is een gezond en m ult ifunct ioneel
wat ersyst eem t e ber eik en in 2030. I n deze act ualisat ie worden zow el de bouw van een
st orm v loedk er ing, bij k om ende ver hogingen van dij k en, ext r a overst rom ingsgebieden als
een verbinding t ussen de West erschelde en de Oost erschelde onderzocht .
Met het decreet int egraal wat erbeleid w erd het inst rum ent ‘oeverzones’ ingevoerd. Een
oeverzone best aat m inst ens uit de t alud van de wat erloop, zij nde de oever t ot aan het
m aaiv eld, m aar kan ook breder w orden gedefinieerd. Een br eder e oever zone kan
gem ot iv eerd worden vanuit het st andpunt van het v rij waren van de nat uur lij ke werk ing
van het wat ersyst eem of vanuit het st andpunt v an de bescherm ing van het
wat ersyst eem t egen er osie, inspoeling v an sedim ent en, best r ij dingsm iddelen of
m est st offen. Binnen deze afgebak ende oev erzones gelden nam elij k v erscheidene
beperk ende m aat regelen o.a. op bem est ing, het gebr uik van best r ij dingsm iddelen, het
aanbr engen v an ruim ingsslib, grondbewerk ingen en het opr icht en van const ruct ies.
De beheersov ereenk om st perceelsrandenbeheer van de VLM heeft t ot doel de afst rom ing
van nut r iënt en en pest iciden naar de wat er lopen t e beperk en. De t oepassing van deze
ov er eenk om st dient v er der gest im uleerd t e wor den.
De afgelopen j ar en zij n er ook heel wat inspanningen gelev erd om de
ov erst r om ingspr oblem at iek in kaart t e brengen en in t e zet t en als inst r um ent voor een
int egraal wat erbeleid. I n het kader van de act ualisat ie van het SI GMA- plan w ordt een
st udie uit gev oerd naar gebieden die gecont r oleerd kunnen overst rom en ( POG’s of
pot ent ieel overst room bare gebieden) . Het Vlaam se Gew est heeft van nat ur e
ov erst r oom bare gebieden aangeduid ( NOG’s) op basis van de bodem kaart . Ook recent
ov erst r oom de gebieden zij n in kaart gebr acht ( ROG’s) . MOG’s zij n gebieden die zij n
aangeduid op basis van een m odeller ing en waar er een risico is op ov erst r om ing. De
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ROG’s en MOG’s zij n sam engebracht t ot ‘de r isicozones voor overst rom ingen’. Deze
laat st e kaart en dienen gebr uikt t e w orden in het kader van de wat ert oet s ( zie bov en) .
De Eur opese nit raat r icht lij n heeft als doel de hoev eelheid nit rat en in het opperv lakt e– en
grondwat er t erug t e dringen. Op Vlaam s niv eau zit deze r icht lij n v ervat in het MAP en de
afbakening van de k wet sbare gebieden a.h.v . het MAP- m eet net . I n 2003 bakende het
Vlaam se Gewest nieuw e kwet sbare zone af op basis van de r esult at en v an het MAPm eet net . I n deze nieuw e kw et sbar e zones zij n de bem est ingsnorm en ‘kwet sbar e zone
wat er ’ van t oepassing. I n de gebieden m et bew arende m aat r egelen zij n de forfait air e
bem est ingsnorm en van t oepassing, m aar dringen prev ent ieve m aat r egelen zich op ( o.a.
m ogelij k heid t ot het ink ort en van de uit r ij periode m est , het reduceren v an de t ot ale Nnorm voor grasland,…) . De st ad wordt geacht de hier in gest ipuleerde norm en en r egels
op haar gr ondgebied t e cont roleren.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQGRSSHUYODNWHZDWHU
+\GURJUDILVFKHQHWZHUN

Het grondgebied van de st ad Mechelen bevat ongev eer 132 km wat er lopen. Deze zij n als
volgt onderverdeeld:
• bevaarbar e wat er lopen: 40 km
• onbevaarbare wat erlopen: 92 k m
11 km ( beheer door het Vlaam s Gew est )
- cat egor ie 1:
34 km ( beheer dor de prov incie)
- cat egor ie 2:
32 km ( beheer door de st ad)
- cat egor ie 3:
- rest cat egorie: 15 km ( aangelanden/ st ad)
De wat er lopen in beheer door de st ad zij n o.a. de Langendonckbeek ( nr.6.22) ,
Spildorenbeek ( nr.6.23, Thiebroek loop ( nr .25) , Vrij broek loop ( nr.1.04) ,
Geerdegem br oek loop ( nr.1.08) , Dorpsloop ( nr.1.05) , Laer ebeek ( nr. 1.02.21) . Daarnaast
zij n er nog 15 km wat er lopen buit encat egor ie ( r est cat egor ie) waar de
verant w oordelij k heid inzak e ruim ing en onder houdswerk en ligt bij de aangelanden, de
eigenaars, de vr ucht gebruik ers. Binnen de r est cat egorie nem en de gracht en een
bij zondere plaat s in. De st raat gracht en ( t ussen openbar e weg en privaat dom ein) en de
gracht en langs buurt wegen ( opgenom en in de at las der buurt w egen) zij n voor rek ening
van de st ad.
:DWHUNZDOLWHLW
I nform at ie ov er de wat erkwalit eit van de opper v lakt ewat er en op het grondgebied van de
st ad is st erk v ersnipper d onder de bet rokk en inst ant ies ( St ad, VMM,…) . Tot 1999 best ond
er een st edelij k m eet net van de opperv lakt ewat er kwalit eit . Periodiek w erden
verschillende k leinere en grot er e wat er lopen bem onst erd. Sinds 1999 worden de
m eet gegevens van de VMM gebr uikt ( hoofdzak elij k grot er e wat er lopen) . Deze gegev ens
worden geraadpleegd in funct ie v an de behandeling van concret e dossier. De st ad houdt
de m eet result at en van de wat erk walit eit niet syst em at isch bij .
Ov er het algem een kan gest eld worden dat de k walit eit van de wat er lopen slecht is. Heel
wat wat er lopen ( zoals Zenne en Dij le) zij n echt er r eeds aanzienlij k v er ont reinigd
wanneer ze Mechelen binnenst rom en. De st ad wordt hierdoor opgezadeld m et heel wat
veront r einigd opperv lak t ewat er waarvan de oor zaken zich buit en het grondgebied van de
st ad bev inden. Wat st ilst aande wat erpart ij en bet reft hebben de recr eat iev ij vers van het
Mechels Br oek, de Grot e en k leine v ij v er t e Walem en de Eglegem v ij ver , v olgens VMM
m et ingen, een goede w at erk walit eit . Wat de wat erlopen bet r eft k unnen we het kanaal
Leuv en- Dij le, de Plat t e Beek en een aant al zij bek en van de Net e, zoals de
Langendonkbeek aanhalen. Vooral de k leiner e w at er lopen en gracht en w orden nog vaak
als lozingsgracht en gebr uikt .
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Om de wat erk walit eit t e verbet er en dient een k ordaat wat erzuiv eringsbeleid t e worden
gevoerd. Hierv oor w ordt verw ezen naar het onderdeel ‘wat erzuiv er ing‘ in dit hoofdst uk .
Figuur 15: w at erlopen en risicozones voor overst rom ingen op het grondgebied van de st ad


:DWHUNZDQWLWHLW
Gr oot schalige sy st em at ische pr oblem en m et wat er ov er last k om en op het gr ondgebied
van de st ad Mechelen niet v oor. Het bet reft v ooral een aant al lokale k nelpunt en die
verband houden m et t echnische calam it eit en of hoge wat erst anden. De kaart ‘r isicozones
voor ov erst r om ingen’ ( Vlaam s Gew est - 2003) duidt v olgende gebieden aan ( zie figuur ) :
- regio Bat t enbroek – Thiebroek – Zennegat
- Barebeek
- Dij levallei ( st room opwaart s)
- Gr ensgebied m et Willebroek t .h.v . Hazewinkel/ Blaasveldbroek
Tot op heden zij n er geen groot schalige bufferbekk ens of ov erst rom ingsgebieden
inger icht op het grondgebied van de st ad. Verschillende k leinschalige proj ect en werden
wel ger ealiseerd of zij n voorzien ( Holm lei, Aquafin sit e Mechelen Noord, Juniorslaan) .
Conform de st edelij k e v er ordening geïnt egreerd r ioleringsbeleid best aat de v erplicht ing
om bij gr ot e v erharde opperv lak k en ( park ings, bedr ij fst err einen,…) buffering t e v oorzien.
Het Vlaam se Gew est is in 2002 gest art m et de uit voering van hydr ologische/ hydraulische
st udies op de belangrij k st e cat egor ie 1 wat erlopen. Dit zij n bov engem eent elij ke
init iat iev en waar de st ad bet r okk en part ij bij is. Vanuit het Nat uurproj ect Beneden-
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Dij levallei w ordt dit nauwlet t end opgev olgd. Het zelfde geldt v oor de init iat iev en die AWZ
neem t in het kader van de act ualisat ie van het SI GMA- plan.
6WUXFWXXUHQHFRORJLH
Technische inform at ie over de cat egor ie 3 wat erlopen ( dwarsprofielen, uit gev oerde
wer ken, …) is beschik baar bij de dienst wegen en rioler ingen. Er is weinig inform at ie
beschikbaar ov er de kwalit eit van wat er lopen v anuit ecologisch en/ of landschappelij k
st andpunt . Wat er lopen en gr ot e wat erpart ij en m et pot ent ies zij n Zenne, Aabeek,
Molebeek en de gr ot e r ecreat iev ij v ers ( Hom beek, Walem ) . I nform at ie over de gracht en
op het grondgebied van de st ad is fragm ent air.
Tot op heden is de st ad niet ingest apt in het WI S- pr oj ect ( Wat er - I nfor m at ie- Syst eem )
van de prov incie Ant w er pen, waarm ee een invent ar isat ie van de infrast ruct uur van de
cat egor ie 2 en 3 onbevaarbar e wat er lopen wordt beoogd. De prov incie inv ent ariseert de
cat egor ie 2 onbevaarbare wat er lopen. De st ad dient de cat egor ie 3 wat er lopen t e
inv ent ar iser en. I ndien deze inv ent ar is zou w orden uit gev oerd is het belangr ij k om naast
de t echnische aspect en ook aandacht t e hebben voor de ecologische k enm erk en.
De st ad t racht m aat regelen t e nem en om de ecologische aspect en van het wat ersyst eem
t e v r ij war en. Zo zij n er proj ect en t er herwaardering van hist or ische w et landswat erpart ij en zoals:
• het bev loeiingsproj ect Mechels Br oek
• het beheer van ‘den Bat t elaer’
• de inr icht ing m onding Barebeek als overst rom ingszone ( AMI NAL) .
Voorbeelden zij n herst elproj ect en aan wat erpart ij en zij n:
• rest aurat ie van de oude Zenne- arm ( Den Bat t elaer )
• herwaarder ing van de Binnen- Dij le
• opm aak landschapsont werp Vr ouwv liet
• inricht ing van de Vij v ers Ver haeren
• uit bouw zone Aabeek / Barebeek als ecologische verbinding
Naar de t oekom st kan hieraan nog m eer aandacht w orden best eed. Vooral v oor
wat er lopen gelegen in VEN- en Habit at r icht lij ngebieden is dit belangr ij k ( zie hoofdst uk
nat uurlij k e ent it eit en) .
De st ad is bev oegd voor de ruim ings- , onderhouds- en herst ellingswerk en aan de
onbevaarbare wat erlopen cat egor ie 3. Deze w er ken w orden j aar lij ks aanbest eed. Het
best ek is gebaseerd op het st andaardbest ek opgem aakt door de Prov incie. Het best ek
houdt rekening m et m ilieu- en nat uurv r iendelij k e ruim ingsm aat regelen.
Er is geen infor m at ie ov er v ism igrat iek nelpunt en op wat erlopen die behor en t ot de
bevoegdheid van de st ad. Pr ior it aire v ism igrat ieknelpunt en zij n enkel gek end op
wat er lopen waar ov er pr ov incie of Vlaam s Gew est bevoegd is42 . Door ondert ek ening van
de sam enwerkingsov ereenkom st 2002- 2004 “m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling 2002- 2004” v erbindt de st ad er zich t oe om bij alle geplande buit engew one
wer ken en bij herst ellingswerk en r ek ening t e houden m et v ism igrat ie.
Gekoppeld aan de uit v oering van hydr ologische/ hydraulische st udies op de belangr ij k st e
cat egor ie 1 wat er lopen ( zie bov en) v oert het Vlaam se Gew est ook een ecologische
st udies uit op de desbet reffende wat er lopen. Vanuit het Nat uurproj ect BenedenDij levallei w ordt dit nauwlet t end opgev olgd.
Bij de afbakening van de nieuw e k wet sbare zones wat er door de m est bank ( 2003) werd
het gr ensgebied m et Bonheiden, Sint - Kat elij ne- Waver en Rum st ( Noor d- Noordoost en)
42

Zie dat abank vism igrat ieknelpunt en van het Vlaam se gewest
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ingek leurd als “ nieuwe kwet sbare zone wat er ”. Het ov erige deel van het grondgebied
wordt ingek leurd als “gebied m et bewarende m aat regelen”. Op het grondgebied v an de
st ad zij n 4 MAP m eet punt en ( Walest raat , Lar est raat , Juniorslaan, Recht est raat )
Voor de t oest and aangaande het gebr uik en de reduct ie van best r ij dingsm iddelen wordt
verwezen naar het hoofdst uk vast e st offen.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ


Knelpunt en
• fragm ent aire inform at ie ov er de ecologische k enm erk en van de w at erlopen en
gracht en vanuit ecologisch st andpunt .
• fragm ent aire inform at ie ov er de wat erkwalit eit van de cat egor ie 3 wat erlopen en
gracht en
• geen gebiedsdek kend beheersplan voor de wat erlopen en gracht en
• het onder houd van de w at er lopen buit encat egor ie door de aangelanden gebeurt
niet alt ij d v olgens de codes van goede prakt ij k
• de wat erk walit eit van de m eest e wat er lopen is niet goed
• onvoldoende t oezicht op het beheer en onder houd v an gracht en door aangelanden
• het WI S proj ect houdt onv oldoende rekening m et de ecologische aspect en
• analyseresult at en van de kw alit eit van het opperv lakt ewat er w orden niet
st elselm at ig bij gehouden
Opport unit eit en
• verschillende hydrologische en ecologische st udies uit gevoerd/ in uit v oer ing door
hoger e ov erheden ( prov incie, Vlaam s Gew est )
• MAP- m eet net opperv lak t ewat er ( VMM)
• best aande inform at ie aangaande de inr icht ing en het beheer van wat er lopen,
nat uurv riendelij k oev erbeheer,…
• aandacht v oor het v rij w aren/ herwaarderen van hist or ische wet lands
• beheersov ereenk om st perceelrandenbeheer ( VLM)
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: v erbet eren van de ecologische k walit eit ( wat er kwalit eit , st ruct uur) van de
cat egor ie 3 wat er lopen en prior it air e gracht en op het grondgebied van de st ad
Act ie W_17: in kaart br engen v an de w at erkwalit eit en de ecologische st ruct uur v an
de cat egor ie 3 wat er lopen en pr iorit air e gracht en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst w egen en r ioler ingen, VMM
Tim ing: 2006
Act ie W_18: opm aak van een ( ecologisch) saneringsplan en beheersplan v oor
cat egor ie 3 wat erlopen en pr iorit air e gracht en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: 2007
Act ie W_19: uit bouw van een st edelij ke dat abank inzak e ( ecologische)
infr ast ruct uur v an de w at er lopen en gracht en
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: GI S- cel, m ilieudienst , dienst duurzam e ont w ikk eling,
Tim ing: 2009
Act ies W_20: besprek ingen v oeren m et de prov incie om het WI S- proj ect aan t e
passen m et een ecologische dim ensie.
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I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen, pr ov incie
Tim ing: 2006
Act ie W_21: aandringen bij de hoger e ov er heid t ot het v erder uit voeren van de
ecologische en hydraulische st udies op de cat egor ie 1 wat er lopen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie W_22: uit w er ken van een st renger handhavingsbeleid ( m est decr eet ,
best rij dingsm iddelen, lozingen,…) inzak e lozingen en werk en aan wat erlopen en
gracht en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: vanaf 2007
Act ie W_23: bij het uit v oeren van w erk zaam heden aan wat er lopen rek ening houden
m et ecologische st r uct urele k walit eit
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creëren van een int er n draagv lak m et bet rek k ing t ot de ecologische r ol v an
wat er lopen en gracht en
Act ie W_24: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e
nat uurt echnische m ilieubouw en m ilieuvr iendelij ke onderhoudst echniek en bij
wat erlopen en gracht en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen, uit v oer ingsdienst en
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot de ecologische r ol van
wat er lopen en gracht en
Act ie W_25: opm aak van richt lij nen voor part iculieren om t r ent de onderhoudswij ze
van privat e wat er lopen en gracht en.
I nit iat iefnem er: dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2007
Act ie W_26: inform eren en sensibiliser en van de bevolking inzak e t e nem en
m aat regelen om de k walit eit van de wat er lopen en gracht en t e v erbet er en en de
voorbeeldfunct ie van die st ad hierbij opneem t .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: j aar lij ks
Act ie W_27: inform eren van de bev olk ing ov er het nut en de gevolgen van
ov erst r om ingsgebieden.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: 2006
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Wat erzuiv er ing heeft v ooral bet r ek k ing op het ber eik en van een goede kwalit eit van het
wat er . Dit v ooral van belang in st er k v erst edelij kt e om gev ingen. I n het verleden had m en
vooral oog v oor de kwant it eit v an het opperv lakt ewat er ( in het kader v an
ov erst r om ingen) en werd weinig aandacht best eed aan een goede kwalit eit . Een goede
wat er kwalit eit is echt er van grot e bet ekenis v oor het goed funct ioner en van een
wat ersyst eem .
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Het nieuwe decr eet bet r effende het I nt egraal Wat erbeleid onderk ent het belang van
zowel het kwant it eit s- als het k walit eit saspect en heeft als doelst ellingen v oor op gest eld
dat :
• uit erlij k t egen 22 decem ber 2015 de opper vlakt ewat er licham en op een
dergelij k e wij ze dienen bescherm d, v erbet erd of herst eld t e worden dat zij
een goede t oest and hebben bereikt , k want it at ief en ecologisch.
• de v er ont r einiging v an opperv lakt ewat er w ordt voor kom en en v erm inderd
onder m eer door het pr ogr essief v erm inder en v an de v er ont r einiging door
priorit aire st offen en het st opzet t en of pr ogr essief beëindigen van de
veront r einiging door priorit air gevaar lij k e st offen
Als vergunningsverlenende ov erheid speelt de st ad een belangrij k e r ol in het ber eiken
van de v er eist e goede k walit eit van het opperv lakt ewat er. De kwalit eit van het
opperv lakt ewat er wordt in Vlaander en bew aakt door:
• het decreet van 26 m aart 1971 op de bescherm ing van opperv lakt ewat eren
t egen v eront r einiging ( gew ij zigd bij decreet van 21/ 12/ 2001)
• het decreet bet r effende de m ilieuv ergunning en de uit v oer ingsbesluit en
VLAREM I en I I ( algem ene m ilieukwalit eit snor m en en lozingsnorm en voor
hinder lij k e inr icht ingen)
Het rioleringsbeleid in Vlaanderen is opgesplit st in een bov engem eent elij k en
gem eent elij k niv eau. Op bov engem eent elij k niveau is het Vlaam se Gewest bev oegd v oor
de ut bouw van de gr oot schalige wat erzuiv eringsinst allat at ies en pr ior it air e r ioleringen en
collect oren ( Aquafin) . Gem eent en zij n bev oegd v oor het uit bouwen van het fij nm azig
rioler ingsnet w erk op hun grondgebied en afvalwat erzuiv er ingsinst allat ies t ot 2000
inwonersequivalent en ( I E) . De aanleg van deze gem eent elij k e openbar e r ioler ingen en
kleinschalige r ioolwat er zuiver ingsinst allat ies k unnen k racht ens het besluit van de
Vlaam se r eger ing van 1 februar i 2002 gesubsidieerd w orden. Enk el die proj ect en waarbij
rekening w ordt gehouden m et de code van goede prakt ij k v oor de aanleg van openbar e
riolen, individuele v oorbehandelingsinst allat ies ( I BA) en k leinschalige
rioolwat erzuiv er ingsinst allat ies ( KWZI ) opgest eld door de VMM en de Vlaam se Reger ing
in 1996 k unnen voor subsidiër ing in aanm erk ing kom en. De bouw van een indiv iduele
afvalwat erzuiver ingsinst allat ie wordt bovendien, voor die gem eent en die int ekenden in de
sam enw er k ingsovereenkom st ‘Milieu als opst ap voor duurzam e ont w ikk eling’, clust er
wat er , vanaf niveau 1, ook gesubsidieerd indien zij een subsidier eglem ent t erzake
hebben opgem aakt en indien de I BA gebouwd wordt conform de v oor waarden v an
voor noem de code van goede prakt ij k.
Mom ent eel is het ger ioleerd gebied ingedeeld in zuiver ingszones A, B en C gebied. Voor
de zuiver ingszone A is de rioler ing aangeslot en op een r ioolwat erzuiver ingsinst allat ie
( RWZI ) . Voor zuiver ingszone B is deze aansluit ing op een RWZI gepland in de nabij e
t oek om st . De inwoners van de zuiv er ingszones A en B zij n v erplicht hun afvalwat er t e
lozen in de r ioler ing. Binnen een zuiv er ingszone C ligt r ioler ing, m aar er is geen
aansluit ing voorzien naar een RWZI . De inw oner s v an deze zone dienen zelf in t e st aan
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voor de zuiv er ing van hun afv alwat er. Deze v erplicht ing geldt uit eraard ook v oor de niet
ger ioleerde gebieden. Deze afbak ening van zuiv er ingszones is voor het grondgebied
vast gelegd door de VMM in ov erleg m et de gem eent en. De best aande zoneringskaart en
van het buit engebied w ordt m om ent eel herzien door Aquafin. Verwacht wordt dat deze
aanpassing in de loop v an 2005 zal afgew erkt worden v oor heel Vlaander en. Bij deze
herziening zullen zuiv er ingszones worden afgebakend waar de inst allat ie van een KWZI
of I BA v erplicht w ordt .
De huidige Vlarem - reglem ent er ing st elt dat indien m en zich in zuiv er ingszone C bev indt
en de lozing in de openbare r iolering r eeds plaat shad voor 01/ 08/ 1995 of indien m en zich
in niet - ger ioleerd gebied bev indt en de lozing afkom st ig is van woningen gebouwd voor
01/ 01/ 1993 en waar voor de lozing gem eld w erd bij het gem eent ebest uur v oor
01/ 03/ 1993, het afvalwat er m inst ens m oet gezuiv erd worden door een sept ische put of
een gelij kwaardige indiv iduele v oorbehandelingsinst allat ie. I ndien aan deze voor waarden
niet voldaan is, is enk el een sept ische put niet v oldoende en dient onm iddellij k een
grondigere zuiv ering ( I BA) opgelegd t e worden.
Een belangr ij k e v er v uiling van het opperv lakt ewat er v indt ook plaat s 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 r ond best rij dingsm iddelen wordt beschreven in het onderdeel vast e st offen
( best r ij dingsm iddelen) . Specifiek e aandacht dient ook t e gaan naar ov erst ort en in
kwet sbar e gebieden.
Ook de sam enwerk ingsov ereenk om st 2002- 2004 bevat bepalingen inzake het nast rev en
van een goede opper v lakt ewat erk walit eit . Gem eent en die hebben inget ek end v erbinden
er zich t oe om een goede wat er kwalit eit na t e st reven. Hiert oe dienen
prem iereglem ent en t e worden ingev oerd en m oet een sensibilisat ie van de bevolking
worden uit gev oerd.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG


Sinds 2002 is het volledige gr ondgebied v an de st ad opgedeeld in zuiveringszones.
De afgelopen j ar en zij n lozingspunt en van ongezuiverd afvalwat er op opperv lakt ewat er
aangepakt door:
- afkoppeling bij de uit voer ing van rioleringswerk en ( i.s.m . Aquafin en VMM)
- voorwaarden op t e leggen in de m ilieu- of st edenbouw kundige v ergunning
- het verplicht en van het plaat sen van een indiv iduele wat erzuiv er ing voor lozingen
in zuiveringszone C en niet gerioleerd gebied.
Een Tot aal Rioleringsplan ( TRP) werd opgem aak t eind j ar en 70. Er w ordt niet geopt eerd
om dit TRP t e lat en act ualiser en m aar per afwat er ingsbekk en van het TRP een
hydronaut st udie uit t e v oeren. Volgende st udies zij n uit gev oerd:
• 95HZ: st udie rond de Ter vuursest eenweg ( Hofst ade- Zem st )
• 95MC: Mechelen cent r um t en NO van de Leuv ense Vaart m et uit breiding in 95ML:
aanv ullingen r ond de Leuv ensest eenw eg
• 96BO: Put sest eenw eg Bonheiden ( heraanleg weg en r ioler ing)
• 96HE: Gent st est eenweg en Heffen
• 95ML: binnenst ad Mechelen.

De t im ing en planning v oor de act ualisat ies wor dt ingeschoven in het
inv est er ingsprogram m a van Aquafin. Er is een goede sam enw er k ing m et de
bovengem eent elij k inst ant ies.

Op het grondgebied van de st ad bevinden zich 2 r ioolwat erzuiver ingsinst allat ies
( Mechelen- Noord en Walem ) . Het st edelij k gebied is gr ot endeels aangeslot en op deze
RWZI ’s. Het RWZI Mechelen- Noord is werkzaam sinds 1984 m aar w erd in 2003
ger enov eerd m et een nut r iënt env erw ij der ing. De renovat ie ging gepaard m et een

I nt egr aal w at erbeheer

98

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

capacit eit suit br eiding van 60.000 naar 90.000 I E. De deelgem eent e Walem heeft een
eigen zuiveringsinst allat ie en is v oor 95 % daar op aangeslot en. De aanleg van een gr oot
rioler ingsst elsel m et collect or langs de E19 zal in de nabij e t oekom st zorgen v oor de
aansluit ing van het grondgebied v an Mechelen t en Zuiden van de Leuv ense Vaart .
Hierdoor worden de lozingen in de Zenne grot endeels opgevangen. Het deel t en Noorden
van de Leuv ense Vaart , sam en m et de deelgem eent e Leest , werd afgeleid naar de RWZI
Mechelen- Noord.
De r ioleringswerk en in Heffen werden r eeds in 1999 aanbest eed m aar door opm erk ingen
vanuit het Vlaam s Gewest loopt dit dossier vert r aging op. Er worden grot e
rioler ingswer ken voorzien waardoor ook de rest van het v erst edelij kt e gebied en
Hom beek k unnen aangeslot en worden op de rioler ing. Onder de huidige planning v an de
VMM m ogen we aannem en dat binnen 5 j aar de rioler ingsgraad aanvaardbaar zal zij n.
Het kwant it at ief vast st ellen v an de r ioler ingsgraad is m om ent eel nog niet gebeurd.
De zuiv er ingsgraad is het percent age v an inwoners waarvan het afvalwat er , na t ransport
via het r ioler ings- en collect er ingsnet werk, effect ief gezuiv erd wordt in een
rioolzuiv er ingsinst allat ie. I n 2003 bedr oeg dit v oor de st ad 68,7% . De gewest elij k e
doelst elling bedraagt 80% . Er dienen bij kom ende inspanningen t e worden gedaan om de
gewenst e doelst elling t e ber eik en. Het v er hogen v an de zuiv eringsgraad is echt er een
wer k van lange adem .

Het rioleringst elsel van de st ad is oud. Op v erschillende plaat sen werden reeds lek kages
vast gest eld. Als prevent ieve m aat r egel v erplicht de st ad t ot het plaat sen van een
sept ische put . Voorlopig zij n de zones waar er een gescheiden rioleringst elsel ligt beperkt
( enkele indust r iet erreinen, een 10- t al st rat en en enkele st rat en in het cent rum ) . Bij de
aanleg van nieuw e st rat en of w egenw er ken kan er ext ra aandacht worden gevest igd op
de aanleg van gescheiden st elsels.
De aanleg van een gescheiden st elsel is pas efficiënt wanneer ook aandacht wordt
geschonken aan het scheiden van afvalwat er en hem elw at er op het part iculier dom ein.
De st edelij k e st edenbouwkundige v er ordening ‘geïnt egr eerd r ioler ingsbeleid’ legt deze
verplicht ing op aan part iculier en en bedr ij v en. Bij het t oekennen van een
m ilieuv ergunning wordt deze verplicht ing voorzien in het VLAREM.
De inform at ie ov er lozingspunt en ( r ioler ingen, bedr ij v en, huishoudens, ov erst ort en,…) op
de wat er lopen is st er k v ersnipperd onder de bet rok ken inst ant ies ( St ad, Aquafin, VMM,…)
en t ot op heden onvolledig in kaart gebracht . Bronnen spr ek en elkaar ook som s t egen
waardoor cij fergegevens m et de nodige voorzicht igheid m oet en worden geïnt erpr et eerd.
Een st edelij ke dat abank best aat m om ent eel niet .
I n het v oorj aar 2003 is de dienst wegen en r ioler ingen gest art m et een inv ent ar isat ie van
de lozingskleppen op de belangr ij kst e wat er lopen ( Dij le, Zenne, Net e, Vrouwv liet ,
Ot t erbeek en Barebeek ) . Er w erd m et deze wat er lopen gest art om dat deze een
belangr ij ke im pact hebben op de bev eiliging van de st ad voor overst rom ingen. De
best aande inform at ie van AWZ- afdeling Zeeschelde en AMI NAL- afdeling wat er bleek
onvoldoende ( 10% van de k leppen beschr ev en) . Voor cat egor ie 2 en 3 wat er lopen wordt
afgewacht hoe het dossier van het WI S- pr oj ect zich v erder zal ont w ik k elen.
Rond de Binnen- Dij le w ordt er een speciaal afk oppelingsbeleid gehant eerd. Het
hem elwat er dat afst room t van de daken van de aanpalende huizen wor dt afgeleid naar
de Binnen- Dij le. Het afst rom end wat er van de st rat en daarent egen w or dt , wegens de
kans op v erv uiling, v ia de riool afgevoerd. I n 2002 werd door de st ad een inv ent ar is
uit gev oerd v an de lozingspunt en op de Binnen- Dij le. 22 lozingspunt en zij n afk om st ig van
huishoudelij k afvalwat er , 75 van r egenwat er. De best aande afvalwat er lozingspunt en
worden pr oj ect m at ig v erder afgebouwd. Een globale planm at ige aanpak inzak e
afkoppeling ont br eekt .
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De dienst wegen en rioleringen beschikt over een digit ale lij st m et aansluit ingen van
huishoudelij k afvalwat er op de openbar e r ioler ing die w erden uit gev oerd door de
st adsdienst en. De verplicht ing best aat om de aansluit ing op de openbar e rioler ing door
de st ad t e lat en uit v oer en. De aansluit ingen ( v ooral in het buit engebied) gebeuren echt er
vaak niet r eglem ent air en zonder t oest em m ing van de st ad. Er is onv oldoende personeel
om syst em at ische cont r oles uit t e voer en, m ist oest anden op t e sporen en sanct ies t e
t reffen. Een corr ect e aansluit ing wordt nog belangr ij k er naarm at e er m eer gescheiden
rioler ingen worden aangelegd. Bij het v er lenen van vergunningen ( st edenbouw, m ilieu)
wordt de haalbaarheid v an afkoppeling onderzocht .
De st adsdienst en beschikken niet over een cent rale digit ale dat abank m et
rioler ingsinform at ie. De dienst en st aan weigeracht ig t .o.v. elk e r uim t elij k e digit alisat ie
wegens het ont br ek en v an een degelij k r efer ent iebest and. I n het ver leden is im m ers
vaak geblek en dat de nauwk eur igheid van nieuwe digit ale best anden t e w ensen over liet
( bv. kadast erkaart en) . Met het beschikbaar w orden v an het groot schalig
referent iebest and ( GRB) in 2006 zal een nauw keur ig r efer ent iebest and aanw ezig zij n
waarop kan w orden v er der gewerkt . Het pr obleem blij ft echt er dat een digit alisat ie de
inzet v an v eel personele m iddelen vergt . De st ad beschikt sinds 2002 over een GI S- cel.
Deze cel kan een belangrij k e onderst eunde rol verv ullen bij de uit bouw van een digit ale
dat abank. Belangr ij k e r andv oorwaarde is ook dat er vanuit het Vlaam se Gew est op kort e
t erm ij n m eer duidelij k heid k om t over RI OREF en de m odalit eit en v oor aansluit ing voor de
st ad.

Mom ent eel worden individuele zuiv eringsinst allat ies ( I BA’s) opgelegd v ia de
st edenbouwk undige v er gunning. De dienst en beschik ken ov er een st rat enlij st waar op
aangeduid is in w elke zuiv er ingszone ze zij n gelegen. Kleinschalige
wat erzuiv er ingsinst allat ies zij n nog niet gerealiseerd. Aandacht gaat in eerst e inst ant ie
uit naar de behandeling van grot e bew oningszones die k unnen w orden aangeslot en op
het r egulier e r ioler ingsnet ( vb. collect or E19) of waar herst ellingen van het r ioleringsnet
zich opdr ingen. Pr oblem en bij de inplant ing van KWZI ’s kunnen op verschillende v lakk en
worden t er uggevonden:
• verlies van kavels. Als aan de v er kav elaars de k euze wordt gelat en wor dt st eeds
geopt eerd v oor het acht erw ege lat en van een KWZI . Dit houdt in dat in de
prakt ij k de st ad een kav el zal m oet en aankopen voor een dergelij k e inst allat ie.
• onder houd van KWZI ’s.
• onduidelij k heid inzak e de afbakening van de zuiveringszones

Zelf heeft de st ad de int ent ie om op k ort e t erm ij n een aant al v oorbeeldproj ect en inzak e
KWZI ’s m ogelij k t e m ak en ( b.v. Muizenhoek - haalbaarheidsst udie Aquafin) om v ia deze
weg er var ing op t e doen m et dergelij k e proj ect en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ


Knelpunt en:
• gebr ek aan financiële m iddelen bij het Vlaam s Gew est en de gem eent en v oor het
versneld r ealiseren van de wat erzuiv eringsinfrast ruct uur.
• verschillende dat abank en en st andaarden w orden gehant eerd m .b.t
rioler ingsinform at ie
• onduidelij k heid inzak e de ( definit ieve) afbak ening van de zuiv er ingszones.
• ont breken van een st edelij k e ( digit ale) dat abank m et r ioleringsinform at ie.
• t e w einig t oezicht en handhav ing op aansluit ingen op het openbaar r ioler ingsnet
• de hoge ouderdom van het st edelij k rioler ingsst elsel
• het aandeel gescheiden rioler ingen t . o.v. een gezam enlij k st elsel is k lein
• weerst anden t .o.v . het r ealiseren van k leinschalige wat erzuiv eringsproj ect en
( KWZI ’s)
• bevolk ing is zich niet bewust ov er de r eglem ent er ing inzake aansluit ing op de
openbar e r ioler ing
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st edelij k zuiv er ingsgraad ( 68,7) ligt onder de gewest elij k e doelst elling ( 80% )
onvoldoende planm at ige aanpak van het st edelij k e afk oppelingsbeleid
( hem elwat er - afvalwat er )

Opport unit eit en:
• heel wat inform at ie is beschikbaar op k aart m at eriaal ( analoog)
• onderst euning van het Vlaam se Gewest inzak e de opbouw van een
rioler ingsdat abank
• gem eent elij k e st edenbouwk undige ver ordening ‘geïnt egreerd r ioler ingsbeleid’
• st edelij k e GI S- cel
• het cert ificeren van individuele wat erzuiv eringsinst allat ies ( I BA’s) door VI TO
( CERTI PRO)
• subsidies vanuit het Vlaam se Gewest voor de uit bouw van het lokaal
rioler ingsnet w erk
• rioler ingsdat abank Aquagis ( Aquafin)
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: v er hogen van de zuiv er ingsgraad van de huishoudens t ot 80%

Act ie W_28: v erder zet t en v an de geplande gr oot schalige r ioler ingswer ken
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en, VMM, Aquafin
Tim ing: vanaf 2005

Act ie W_29: opm aak van een beleidsv isie en plan van aanpak inzak e de t oepassing
van I BA’s en KWZI ’s op het grondgebied
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: VMM, Aquafin, m ilieudienst
Tim ing: 2006
Act ie W_30: r ealiseren v an m inst ens één st edelij k v oorbeeldproj ect inzake
kleinschalige wat erzuivering
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: VMM, Aquafin, m ilieudienst
Tim ing: 2009

Act ie W_31: v erder zet t en van de st edelij k e subsidieregeling aangaande I BA’s en
KWZI ’s.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie W_32: in kaart br engen v an de lozingspunt en en overst ort en v an ongezuiv erd
afvalwat er in de wat er lopen en het opst ellen van een saner ingsplan ( vooral in
kwest bar e gebieden)
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst , VMM
Tim ing: 2009
Act ie W 33: het Vlaam s Gew est v erzoek en om de afbakening van de
zuiver ingszones ( buit engebied) t e finaliser en
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: 2006
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Act ie W_34: aandacht v oor het plaat sen van I BA’s of KWZI ’s bij st edelij ke
gebouw en en infrast ruct ur en indien nodig
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: dienst w egen en r ioler ingen, m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: v erder zet t en van een goed beheer en onder houd van het st edelij k
rioler ingst elsel

Act ie W_35: uit w er ken van een st renger cont role- en handhav ingsbeleid inzak e de
aansluit ing op de openbare r iolering en de lozing in opperv lakt ewat er
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2006

Act ie W_36: opm aak van een beleidsv isie en act ieplan inzak e het beheer en
onder houd van het st edelij k r ioler ingst elsel r ek ening houdend m et de financiële
draagkracht van de st ad en de noodzaak aan onder houd en v ernieuw ing
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2007

Act ie W_37: opm aak van een plan van aanpak inzak e het st edelij k
afkoppelingsbeleid
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2007
Act ie W_38: bij nieuwe rioleringsproj ect en prior it air aandacht hebben v oor de
aanleg van gescheiden st elsels
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2005

Act ie W_39: uit bouw van een st edelij ke dat abank inzak e r ioler ingsinfrast rct uur
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: GI S- cel, Vlaam s Gew est
Tim ing: 2009


Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak m et bet rekk ing t ot afvalwat erzuiv er ing
Act ie W_40: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e de
verschillende I BA’s en KWZI ’s ( syst em en, t oepassingen, onder houd)
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst wegen en r ioler ingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot afvalwat erzuiv er ing
Act ie W_41: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( burger, scholen,
verenigingen) inzake de pr incipes van afvalwat erzuiv er ing en correct e aansluit ing
op de openbar e rioleringen alsook de v oorbeeldfunct ie die de st ad hierom t rent
opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , dienst wegen en rioleringen
Tim ing: j aar lij ks
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:DWHUERGHP
%HVFKULMYLQJWKHPD


Door de lozing van afvalwat er en het inspoelen van sedim ent t en gev olge van
grondbewerk ingen kunnen er problem en ont st aan m et kw alit eit en de k want it eit van slib
in wat er lopen. Bij een t e st er ke inspoeling van sedim ent of v uilvracht en zal het slib zeer
snel aangr oeien m et als gev olg dat de wat erber gingscapacit eit van de wat er loop of
gracht afneem t . Anderzij ds zorgen de lozingen van huishoudelij k of indust rieel afvalwat er
voor de inspoeling van t alr ij k e verv uilende st offen die zorgen v oor een verv uiling v an dit
slib.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Bij r uim ing van de wat er lopen dient het slib v erw erkt t e worden conform de procedur es
en voor waarden zoals beschrev en in VLAREA. I ndien de sam enst elling van het slib het
t oelaat kan dit op de oev er gedeponeerd w orden, m it s v oorafgaandelij ke t oest em m ing
van OVAM ( gebruikscert ificaat ) . Anders m oet het slib worden afgev oerd naar een
afvalv erw erk ingsinst allat ie.
De st ad is ook gehouden aan de v oorwaarden v an het sect oraal uit v oer ingsplan slib. Dit
plan om vat bepalingen inzak e inzam eling en ver wer k ing van rioolkolk enslib,
drink wat erslib, RWZI - slib en slibs afk om st ig uit de indust r ie ( papier, voeding, t ext iel) .
Voor de st ad houdt dit plan o.a. in dat t egen 2005 de gem eent e in offer t eaanvragen v oor
ruim ing of verwer king v an r iool- en r ioolk olk enslib bepalingen dient op t e nem en v oor de
recyclage v an de opgehaalde specie ( scheiden zand- en r est fract ie) .
De Vlaam se Afvalst offenm aat schappij OVAM werkt aan de opm aak van een sect oraal
uit voeringsplan bagger - en ruim ingsspecie dat voor heel Vlaander en de problem at iek van
de bagger - en r uim ingsspecie op lange t erm ij n zal aanpakk en ( 2005- 2014) . Enerzij ds wil
m en v ia dit plan het ont st aan van slib zov eel m ogelij k beperk en en voorkom en.
Anderzij ds worden ook nieuw e syst em en gezocht om het slib dat aanwezig is en ger uim d
dient t e w orden efficiënt en duurzaam t e v erwer ken of gebruik en.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG


Ruim ingen van de wat er lopen w erden in het ver leden op regelm at ige basis uit gev oerd.
Het slib w erd m eest al gedeponeerd op de oevers van de wat er loop of gr acht . Gelet op de
zeer hoge k ost pr ij s voor slibverw er k ing werden de r uim ingen sinds de inw erk ingt r eding
van het VLAREA ( 1999) enkel uit gevoerd in hoogdringende gev allen. Wegens de
verv uilingsgraad van het slib kon dit niet m eer op de oev er w orden gedeponeerd m aar
m oest dit w orden afgev oerd naar een v erwerk ingsinst allat ie. I n de per iode 1999- 2000
werd het slib van 12 km wat erlopen gecont r oleerd ( PI H) . Uit deze st udie bleek dat 1/ 3
van het slib een behoor lij k e kwalit eit had en op de oev ers kon w orden gedeponeerd. Voor
dit slib werd een gebr uikscert ificaat bekom en. Het ov erige slib m oet w orden afgev oerd.
Ook k ruidruim ingen ( m achinaal en/ of m anueel) werden wegens een gebrek een geld en
m iddelen enkele j ar en niet uit gev oerd. Vanaf 2003 is m en gest art m et een grondige
opr uim beurt per wat er loop, waarbij zow el het k r uid als het slib worden ger uim d en ook
de oev ers worden aangepakt . Een algem een onder houdsplan ( op lange t erm ij n) is niet
aanw ezig.
Gelet op het groot aant al kilom et ers baangracht en werden deze enkel ger uim d op v raag
van de aangelanden of bij pr oblem en inzake wat erhuishouding. Vanaf 2004 worden de
baangracht en op een m eer syst em at ische m anier geruim d waardoor de hoeveelheid t e
verwerk en slib t oeneem t . Bij k om end organisat orisch probleem is dat de r uim ing van de
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baangracht en gr ot endeels wordt uit best eed waardoor er m inder zicht is op de
uit gev oerde wer ken.
Prevent ieve m aat r egelen om het ont st aan van grot e hoev eelheden slib t e v oork om en
werden t ot op heden niet genom en. Het v erder saneren van de lozingen van afvalwat er
in de wat er lopen ( aansluit ing op r ioler ing, opleggen van een indiv iduele wat erzuiv er ing)
zal op t erm ij n onget w ij feld een posit ieve bij dr age lever en t ot de k walit eit en de kwant it eit
van de w at erbodem s. Er zij n geen gegev ens beschikbaar over inspoelingen van
sedim ent . Volgens gegevens afk om st ig van het Vlaam se Gewest k om t er in Mechelen
zeer weinig erosie voor. Dit kan enkel een aandacht spunt zij n voor het buit engebied
( afspoeling akk ers) .
Het rioolk olk enslib, dat vr ij kom t t ij dens het r einigen van de r iolen, werd t ot eind 2003
afgev oerd naar de st ort plaat s van I VAREM. Vanaf 2004 gebeurt dit naar DEC in
Ruisbroek. Vanaf 2005 zal rekening m oet en gehouden worden m et de voorwaarden
gest eld in het uit v oeringsplan slib, aangaande de recyclage van de zandfract ie.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• onvoldoende afst em m ing van de werkzaam heden t ussen de st ad en de
polderbest uren
• onvoldoende cont role/ t oezicht op het onder houd en de v r ij war ing van
gracht en
• ruim ing van pr iv égracht en gebeurt onvoldoende en niet alt ij d op een
m ilieuv r iendelij ke m anier
• afwezigheid van een gr acht enbeheersplan
• het m inder fr equent r uim en van wat er lopen/ baangracht en w egens de
financiële im plicat ies van het v erw erken van v erv uild slib
• niet r espect er en van de onder houdszones en de afgebakende oev erzones
• som s ont br ek en slibanalyses voorafgaand aan de ruim ing waardoor de
verplicht ing best aat het slib af t e v oer en naar een v erw erk ingsinst allat ie

Opport unit eit en
• beschikbar e m aat r egelen/ t echnieken inzak e ecologische slibr uim ingen
• beleid ger icht op het heropenen/ herwaarderen van gracht en.
• st edelij k e v erordening geïnt egreerd rioler ingsbeleid
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: v er hogen van de kwalit eit en v er m inderen van de kwant it eit
van de t e ruim en wat er bodem s

Act ie W_42: in kaart br engen v an de kwalit eit van de w at erbodem s v oor de
cat egor ie 3 wat erlopen en pr iorit air e gracht en
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2007
Act ies W_43: opm aak v an een int egraal slibr uim ingsplan v oor de cat egor ie 3
wat erlopen en priorit aire gracht en m et aandacht voor periodieke slibanalyses.
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst , uit v oeringsdienst en
Tim ing: 2006
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Act ie W_44: onderzoek en of belangrij k e pr ivat e gracht en k unnen opgenom en
worden in de j aar lij kse aanbest eding van de st ad voor r uim ing van de cat egorie 3
wat erlopen en priorit aire gracht en
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: uit v oeringsdienst en, m ilieudienst
Tim ing: 2006
Act ie W_45: bij offert eaanv ragen voor r uim ing of verwerk ing van r iool- en
rioolkolkenslib bepalingen opnem en inzak e recyclage van de opgehaalde specie
( conform VLAREA) .
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: uit v oeringsdienst en, m ilieudienst
Tim ing: 2005
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak m et bet rekk ing t ot slibr uim ingen en het
algem een onderhoud
Act ie W_46: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e
m ilieuv r iendelij ke t echniek en v oor het r uim en v an wat er lopen en gracht en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie W_47: bij de aanbest eding van de r uim ingswerk en aandacht hebben v oor
m ilieuv r iendelij ke ruim ingst echniek en.
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot slibr uim ingen en het
algem een onderhoud
Act ie W_48: inform eren en sensibiliser en van de aangelanden die
verant w oordelij k heid dr agen inzak e het r uim en van wat er lopen en gracht en ov er de
principes van ecologische slibruim ingen, r espect er en van oeverzones en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: inform at iedienst , m ilieudienst
Tim ing: 2008

*URQGZDWHU
%HVFKULMYLQJWKHPD


Minder dan 1% van de hoev eelheid wat er op aarde is grondwat er. De grondwat er lagen in
de bodem worden gev oed v ia wat er dat infilt r eert in de bodem en niet onm iddellij k
verdam pt of afv loeit naar opperv lakt ewat er en. Men onderscheidt t wee t ypes t ypes
wat er voer ende lagen, een m inder diepe fr eat ische grondwat er laag en de diepere
art esische lagen. Aangezien de fr eat ische laag v ia de bodem en regeninsij peling
recht st reeks in cont act st aat m et de om gev ing is deze het m eest gev oelig v oor
verv uiling.
Gr ondwat er v erv ult v erscheidene belangr ij ke funct ies. Het w ordt gebr uikt als
drink wat erbr on, als gr ond- of hulpst of v oor indust riële pr ocessen, het zorgt v oor het
ont st aan van t ypische ecosyst em en ( o.a. kw elgebieden) . De groot st e bedr eiging voor de
kwalit eit van het gr ondwat er is de recht st r eekse inbr eng van v r eem de st offen in de
wat er lagen of de v erander ing van geochem ische om st andigheden, wanneer lucht of
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andersoort ig wat er door een t e grot e ont t rekk ing v an gr ondwat er in de afgeslot en
wat er voer ende lagen kan binnendr ingen. Daarnaast st elt m en vast dat verdr oging een
st eeds duidelij k er e problem at iek wordt in Vlaander en. Verdroging is de verst or ing van de
wat er inhoud en wat ercy clus van de grondwat erlagen, het wat er lopenst elsel en de
bodem , door m enselij k e beïnv loeding. De belangrij kst e oorzak en hiervan zij n een
verm inderde infilt rat ie v an de neerslag, een dalende berging v an opper vlakt ewat er en
een verm inderde berging van gr ondwat er.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


I n het decr eet bet reffende het int egraal w at erbeheer worden de volgende doelst ellingen
voor grondwat er aangegev en:
• de bescherm ing, verbet er ing of het herst el van de gr ondwat er licham en op zo’n
wij ze dat uit er lij k t egen 22 decem ber 2015 m inst ens een goede chem ische en
kwant it at ieve t oest and van het gr ondwat erlichaam wordt ber eikt ;
• het voorkom en en v erm inderen van de v er ont r einiging van gr ondwat er door
het pr ogr essief v erm inder en van de v eront r einiging door pr ior it air e st offen en
het st opzet t en of progressief beëindigen van de veront r einiging door priorit air
gevaarlij k e st offen;
• het duurzaam beheer v an de v oor raden aan gr ondwat er door een duur zam e
wat er voorziening en een duurzaam wat ergebruik .
Vóór 1999 w erd het Vlaam se gr ondwat erbeheer ger egeld v ia het Besluit van de Vlaam se
reger ing van 27 m aart 1985. Dit besluit om schreef de m aat r egelen v oor de bescherm ing
van grondwat er m et het oog op het gebr uik erv an v oor dr inkwat erv oor ziening en r egelde
de afbakening van wat erw ingebieden en hun bescherm ingszones. I n dit besluit w erden
de gr ondwat erw inningen onder verdeeld in 3 cat egorieën ( A, B en C) op basis van het
debiet dat w erd gewonnen. De gem eent e was, conform dit decreet , bev oegd voor het
verlenen van v ergunningen v an grondwat erw inningen van cat egor ie A ( < 96m 3 / dag of
30.000 m 3 / j aar of w inningen m et een gr ot er debiet voor zover ze m inder dan 1 j aar in
bedr ij f zij n) . Vanaf 1999 werd de r egelgev ing om t rent gr ondwat er ( w inning van
grondwat er, k unst m at ig aanv ullen van grondwat er ) opgenom en in de VLAREM
regelgeving. De bevoegdheden van de gem eent en nam en v ia dit nieuwe besluit t oe.
Enerzij ds st aat de gem eent e in v oor de aflev er ing van vergunningen voor de winning van
grondwat er voor inr icht ingen van k lasse 2 en 3. Anderzij ds dient de gem eent e ook haar
advies t e gev en over de winning van grondwat er v oor klasse 1 inricht ingen.
De gem eent e kan v ooral v eel bet ek enen in het t egengaan van verdr oging. Zij heeft op
haar gr ondgebied een grot e im pact inzak e het bevorder en van de infilt rat ie en buffer ing
van hem elwat er, confor m de codes van goede prakt ij k, door een gericht e sensibilisat ie
en het aanpassen van gem eent elij k e r eglem ent er ingen. Deze codes v an goede prakt ij k
voor de herwaarder ing van gracht enst elsels en voor hem elwat erput t en en
infilt rat ievoorzieningen werden in 1996 door de VMM en het Minist er ie v an de Vlaam se
Gem eenschap opgest eld om het pr obleem van de v erdr oging aan t e pak ken. Bij
verm oedelij k e v erdr oging of m ogelij k e inv loed v an grondwat erw inningen op bescherm de
habit at s ( Habit at richt lij ngebieden, VEN gebieden,…) dient t e w orden sam engew er kt m et
het Vlaam se Gew est ( AMI NAL- Nat uur ) .
Ook de sam enwerk ingsov ereenk om st 2002- 2004 ‘Milieu als opst ap v oor duurzam e
ont w ikk eling’ speelt in dit v erband een belangrij ke rol. De gem eent e ver bindt er zich t oe
een subsidiereglem ent op t e m ak en t er st im ulat ie van de infilt rat ie van hem elw at er in de
bodem en dit conform de code van goede prakt ij k. Er dienst ook aandacht t e worden
best eed aan het openhouden van gracht en waar door het wat er de kans kr ij gt om t e
infilt r er en.
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%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
*URQGZDWHUNZDOLWHLW
I n 1991 werd door het PI H een st udie uit gevoerd van de grondwat erv oor raden, winningen, en –kwalit eit voor de r egio Mechelen. Het grondwat er in de Mechelse bodem
wordt op de k wet sbaar heidskaart gecat alogeerd als ‘zeer kwet sbaar ’. Dit im pliceert dat er
een grot e kans is dat een v erv uiling aan het opper vlak doordr ingt t ot in de freat ische
grondwat er lagen. Vandaag de dag worden op v erschillende plaat sen lokale
veront r einigingen van het freat ische gr ondwat er vast gest eld ( bodem onderzoek en,
saner ingsproj ect en,…) m eest al het gev olg van hist orische bodem v er ont reinigende
act ivit eit en. Er zij n m om ent eel hiat en in de k ennis om uit spraken t e doen ov er de
algem ene kwalit eit van het gr ondw at er op het grondgebeid van de st ad. Gegev ens zij n
verspreid ov er v erschillende inst ant ies ( st ad, VLM, VMM, OVAM,…) . Aandacht spunt en
inzake gr ondwat erv eront reinigde inr icht ingen zij n ondergr ondse brandst oft anks en
lekk ende sept ische put t en.
Op het grondgebied van de st ad zij n een 80t al grondwat erwinningen gekend waarbij het
grondwat er wordt gebr uikt voor consum pt ie. Een k walit eit scont r ole is noodzak elij k om t e
voork om en dat v er vuild grondwat er wordt geconsum eerd. I nw oners die put wat er voor
consum pt ie gebruiken k unnen dit grat is lat en onderzoek en. De m ilieudienst schr ij ft
j aarlij ks de put wat ergebruik ers aan. Uit de analyser esult at en blij kt dat het gr ondw at er
van deze w inningen geschikt is v oor consum pt ie.
*URQGZDWHUNZDQWLWHLW
Net zoals bij de gr ondw at erk walit eit is er geen éénduidig cij ferm at er iaal beschikbaar die
t oelaat de grondwat erk want it eit t e beoordelen. Om w ille van de snelle afvoer van
hem elwat er ( groot opperv lak aan v er hardingen in st edelij k gebied) en het aant al
groot schalige ( v ergunde) grondwat erw inningen ( een 80t al in 2003) zij n er ernst ige
verm oedens dat het niv eau van het grondwat er de v oorbij e j ar en, zoals ov eral in
Vlaanderen, is gedaald. Exact e cij fers zij n niet gek end.
De st ad beschikt ov er een v er ordening die de overwelving/ inbuizing van baangracht en
t ot een m inim um beper kt ( vooral v an t oepassing in het buit engebied) . De st ad is zelf
verant w oordelij k v oor het aanleggen van ov erw elv ingen op k ost en van de aanv rager. Op
deze wij ze is m en v erzekerd van een aanleg conform de vooropgest elde richt lij nen. Er
wordt ook aandacht best eed aan het act ief heropenen van ov erwelfde
baangracht en/ wat er lopen. I n het kader van ‘wat er in de st ad’ w orden ook st appen
onder nom en om een aant al overw elfde v liet en t er ug open t e leggen ( Melaan, sit e
Eur opark ing) .
Ter beperk ing van de beregening m et gr ondwat er m oet de m ogelij kheid worden
onderzocht om een beregeningsbesluit ( naar Neder lands m odel) op t e st ellen waar in
wordt vast gelegd w anneer de burger , landbouwer/ t uinbouw er en een bedr ij f kan
ber egenen. Bij grondwat erv ergunningen k unnen v oorwaarden in dit kader worden
opgelegd. Mom ent eel ont br eekt een dergelij k besluit .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ


Knelpunt en:
• som m ige herwaarder ingsproj ect en st uit en op t egenkant ing v an de
aangelanden ( hygiënisch aspect ) .
• onvolledige inform at ie om t rent de grondwat erk walit eit en - k want it eit
• geen inform at iedoorst rom ing vanw ege de hoger e over heid om t rent het
grondwat erm eet net

I nt egr aal w at erbeheer

107

Milieubeleidsplan 2005- 2009

•
•
•
•

St ad Mechelen

gebr uik ers zij n zich niet bew ust van de schaarsheid en k wet sbaar heid van
grondwat er
ont breken van een ber egeningsbesluit
oude ondergr ondse brandst oft anks en sept ische put t en
niet alle inw oners zij n aangeslot en op leidingwat er


Opport unit eit en:
• MAP- m eet net grondwat er ( AMI NAL)
• st edelij k e v erordening geïnt egreerd rioler ingsbeleid
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: v erbet eren van de kwalit eit en v er hogen van de kwant it eit van het
grondwat er

Act ie W_49: in kaart br engen v an de grondwat er kwalit eit en kwant it eit
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: VMM, VLM, AMI NAL- Wat er , AMI NAL- Milieuinspect ie, AMI NALMilieuvergunningen, OVAM
Tim ing: 2009

Act ie W 50: bij v ergunningsaanv ragen aandacht hebben voor de
grondwat erproblem at iek ( verdr oging,v er ont r einiging)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: bouwdienst
Tim ing: vanaf 2005
Act ie W_51: v erst erk en van het beleid en inzet bare inst r um ent en inzak e het
openhouden en herwaarder en van gracht en
I nit iat iefnem er: dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: m ilieudienst , bouwdienst
Tim ing: vanaf 2005

Act ie W_52: v erder opv olgen van de kwalit eit v an het gr ondwat er dat v oor
consum pt ie wordt gebruikt .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: VMM, Adm inist rat ie gezondheidszorg
Tim ing: j aar lij ks

Act ie W_53: aanspor en van de burgers die grondwat er als drinkwat er gebr uik en t ot
het lat en uit voeren van j aarlij kse analyses.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks

Act ie W_54: v erder zet t en gem eent elij ke subsidier egeling inzake buffer - en
infilt rat ievoorzieningen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie W_55: de hoger e ov er heden v erzoek en t ot de opm aak van een
ber egeningsbesluit
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Pr ov incie, Vlaam s Gewest
Tim ing: 2005
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Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak m et bet rekk ing t ot de
grondwat erproblem at iek ( verdr oging, v eront reiniging)
Act ie W_56: de dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie inzak e t echniek en
voor buffer ing en infilt rat ie van hem elwat er .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst w egen en r ioler ingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot de
grondwat erproblem at iek ( verdr oging, v eront reiniging)
Act ie W_57: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( burgers,
verenigingen, bedr ij v en) inzak e de schaarsheid en kw et sbaarheid v an grondwat er
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, infor m at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie W_58: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( burgers, bedr ij v en)
inzake de v erplicht ingen t ot onderhoud en cont roles van brandst oft anks en
sept ische put t en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, infor m at iedienst
Tim ing: planper iode
Act ie W_59: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( burgers, bedr ij v en)
inzake de wet t elij ke bepalingen rond het herwaarderen ( open houden) v an gracht en
I nit iat iefnem er : dienst wegen en r ioleringen
Bet r okk enen: inform at iedienst , m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2007
'XXU]DDPZDWHUJHEUXLN
%HVFKULMYLQJWKHPD
Duurzaam om gaan m et wat er om vat v ij f aspect en 43 :
• m inder wat er gebruiken ( rat ioneel w at erv erbruik)
• wat er van hoogwaardige kw alit eit v oorbehouden v oor t oepassingen die dat
vereisen
• regenwat er gescheiden opvangen voor hergebr uik, buffer ing of infilt rat ie
• wat er zo w einig m ogelij k v erv uilen
• afvalwat er niet ongezuiverd lozen
I eder een kan zij n st eent j e bij dragen in het realiseren van deze doelst ellingen ( gezinnen,
landbouw,openbare best ur en en bedrij v en) . Ver schillende aspect en zij n reeds aan bod
gekom en in v oorgaande hoofdst ukk en. I n dit hoofdst uk wordt de nadr uk v ooral gelegd
op het rat ioneel wat erv erbruik .

43

Volgens het Vlaam s inform at iepunt inzake duur zaam w at ergebruik ( w at erloket )

I nt egr aal w at erbeheer

109

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Het decr eet bet r effende het int egraal wat erbeleid v erm eldt als doelst elling dat de
voor raden aan opperv lakt ewat er en grondwat er duurzaam beheerd m oet en w orden o.a
via duurzaam wat ergebruik .

Via de gewest elij k e st edenbouwk undige verordening inzak e hem elwat er put t en ( 1999)
wordt de inst allat ie van een hem elw at erput ver plicht bij het bouwen of verbouw en van
éénsgezinsw oningen. Deze verordening is echt er aan herziening t oe. I n 2004 keurde de
Vlaam se Regering een nieuw e gewest elij k e st edenbouwk undige verordening goed inzake
hem elwat erput t en, infilt rat ie- en buffer voorzieningen en de gescheiden lozing van afvalen hem elwat er.
Een code v an goede prakt ij k werd opgest eld door het Vlaam se Gewest inzake gebr uik
van hem elwat er, buffer ing en infilt rat ie. Deze code bepaald o.a. dat er m inst ens 1 WC of
wasm achine dient aangeslot en t e w orden op de hem elw at erput .
Via het v ergunningenbeleid en pr em ierr eglem ent en kan de gem eent e aandacht hebben
voor rat ioneel wat erv er bruik . Door haar eigen voorbeeldfunct ie en een act iev e
sensibilisat iepolit iek kan zij de bevolk ing st im uleren om m eer duurzaam om t e gaan m et
wat er . I ndien de gem eent e heeft inget ek end op de sam enwerk ingsover eenk om st ‘Milieu
als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling’ wordt de opm aak v an een gem eent elij k e
prem iereglem ent en gest im uleerd ( hem elw at erinst allat ies, buffer - en infilt rat iesyst em en,
groendaken, …) .
Daar naast st im uleert de sam enw erk ingsov ereenkom st het uit voeren van wat eraudit s in
openbar e gebouw en en het doorv oer en van wat erbesparende m aat regelen bij
nieuwbouw- of renovat ieproj ect en.

%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG


De afgelopen j ar en heeft de st ad heel wat inspanningen onder nom en om r ek ening t e
houden m et de pr incipes van een rat ioneel wat ergebr uik .
Waar m ogelij k houdt de st ad bij nieuwbouw of r enovat iepr oj ect en rekening m et v olgende
aspect en:
• de plaat sing van w at erbesparende apparat uur ( spaardouchek oppen, wat erzuinige
t oilet t en,…)
• de scheiding van regen- en afvalwat er
• de opvang van hem elwat er en nut t ig gebr uik er van voor div erse t oepassingen
( t oilet , wasm achines, schoonm aak )
• de plaat sing van w at erdoor laat bar e v erhardingen
• de plaat sing van een gr oendak
Op v raag van de st adsdienst en ver lenen de m ilieudienst en de dient duurzam e
ont w ikk eling advies inzake rat ioneel wat ergebruik ( ber ek eningen, concept en,
wat eraudit s,…) . Binnen de w er kgr oep duurzaam bouwen ( DuBo) w orden concr et e
proj ect en ( in v oorber eiding of uit voering) opgev olgd.
Om de bevolk ing t ot r at ioneel wat ergebr uik aan t e zet t en wordt niet enkel gew erkt aan
de eigen v oorbeeldfunct ie m aar wordt ook v oor zien in een aant al ver or deningen en
( subsidie) r eglem ent en. I n 2004 werd de st edelij ke st edenbouwk undige verordening
geïnt egr eerd r ioler ingsbeleid van k racht . Deze v er ordening om v at bepalingen inzak e de
lozing van huishoudelij k afvalwat er, de v erplicht e aansluit ing op de openbar e rioler ing,
de afkoppeling v an hem elwat er v ia hergebruik, infilt rat ie buffering en het overw elv en van
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baangracht en. Deze v er ordening houdt r ek ening m et de nieuwst e ont w ik kelingen op het
vlak van int egraal wat er beleid.
De st ad beschikt ov er v olgende pr em ier eglem ent en inzak e duurzaam wat ergebr uik :
• het r eglem ent houdende het verlenen van een prem ie v oor de inst allat ie van
groendaken 
• het r eglem ent houdende het ver lenen van een prem ie v oor
hem elwat er inst allat ies en infilt rat ievoorzieningen
• het r eglem ent houdende het verlenen van een prem ie v oor de aanleg v an
indiv iduele afvalwat erzuiv er ingsinst allat ies bij part iculier e woningen v er leent
subsidies aan woningen gelegen in zuiver ingszone C of niet ger ioleerd gebeid. 
De st ad Mechelen beschikt ov er een uit gebreid gebouw enpat r im onium . De
wat er verbr uik en van een 200t al aansluit ingspunt en worden ( op basis v an de
fact uurgegev ens) bij gehouden in een dat abank. Deze cij fers geven een algem een beeld
ov er het wat er verbr uik waarbij echt er geen rek ening w ordt gehouden m et ont br ek ende
m et erst anden en v erander ingen in aansluit ingspunt en. Analyse van deze gegev ens ( zie
figuur ) t oont aan dat het wat er verbr uik de afgelopen j ar en is afgenom en ( t r endlij n) .
I n het kader van de m ilieuconv enant 2001- 2002 ( opt ie 7) werd gest art m et het
m aandelij k s regist rer en van de w at erv erbruiken van een aant al geselect eerde
groot verbruik ers. Deze pist e w erd v er lat en. Via de uit bouw van het energiezorgsyst eem
( zie hoofdst uk energie) is het de bedoeling om de wat erv erbr uik en t elem et r isch t e gaan
regist rer en. Dergelij ke r egist rat ie laat t oe om al t e grot e v erbr uik en op t e spor en en t e
verhelpen.

Figuur 16: w at er verbruiken van de st adsgebouw en in de periode 1997- 2002
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.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ


Knelpunt en:
• het r egist reren en opvolgen v an wat erverbr uik en v ergt een aanzienlij ke personele
inzet
• wat er is ‘t e goedkoop’ om inw oners aan t e zet t en duurzaam om t e spr ingen m et
leidingwat er
• geen eenduidige pr oduct inform at ie om t rent hem elwat er inst allat ies en
infilt rat ievoorzieningen ( nog geen cert ificering)
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onvoldoende aandacht bij som m ige pr ofessionelen ( archit ect en, loodgiet ers,
aannem ers…) voor t echnieken inzak e duurzaam wat ergebruik
onvoldoende aandacht inzak e rat ioneel wat ergebruik bij vergunningsaanv ragen

•

Opport unit eit en:
• st edelij k subsidier eglem ent inzak e de plaat sing van hem elwat er inst allat ies
• st edelij k e st edenbouwk undige v erordening geïnt egr eerd rioler ingsbeleid
• de opst art van een ener gieboek houding en –zor gsyst eem waarbij ook de
wat er verbr uik en w orden m eegenom en
• aandacht v oor duurzaam wat ergebruik bij nieuwbouw of renovat ieproj ect en
uit gev oerd door de st ad.
• wer kgr oep duurzaam bouw en
• ont w erp van gew est elij k e st edenbouwk undige v er ordening inzak e duurzaam
wat ergebr uik
• daling in het v erbr uik v an leidingwat er binnen het st adspat rim onium 
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: v erder doorv oeren v an wat erbesparende m aat regelen in de st edelij k e
gebouw en

Act ie W_60: v erder uit w er ken van een wat erboekhouding- en zorgsyst eem v oor de
st edelij k e gebouw en
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: dienst pat rim onium , dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie W_61: v erder r ek ening houden m et m aat regelen inzak e duurzaam
wat ergebr uik bij bouw- en r enovat iepr oj ect en
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 

Act ie W_62: uit v oer en v an wat eraudit s in gebouwen m et een groot wat er verbr uik
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt 


Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak m et bet rekk ing t ot rat ioneel wat ergebruik
Act ie W_63: de dienst en v erder onderst eunen m et adv ies en inform at ie inzake
rat ioneel drinkwat ergebruik en wat erzuinige infrast ruct uur
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: , m ilieudienst , dienst gebouw en
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot rat ioneel wat ergebruik
Act ie W_64: inform eren en sensibiliser en van de doelgr oepen ( burgers,
verenigingen, bedr ij v en) inzak e rat ioneel dr ink wat ergebr uik en w at erzuinige
infr ast ruct uur en de voorbeeldfunct ie die de st ad hier om t r ent opneem t .
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie W 65: bij het t oek ennen van v ergunningsaanv ragen m eer aandacht hebben
voor m aat r egelen inzak e rat ioneel wat ergebr uik
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I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: bouwdienst
Tim ing: vanaf 2005

Act ie W 66: aanspor en van de hogere v ergunningv er lenende overheden om bij
vergunningsaanv ragen m eer aandacht hebben voor m aat r egelen inzak e rat ioneel
wat ergebr uik
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: prov incie, Vlaam s Gewest
Tim ing: 2006
Act ie W_67: v erder zet t en van de st edelij k e prem ier egeling houdende het v er lenen
van een pr em ie v oor hem elwat er inst allat ies
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005

I nt egr aal w at erbeheer

113

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

1DWXXUOLMNHHQWLWHLWHQ
Het hoofdst uk nat uurlij k e ent it eit en best aat uit de deelt hem a’s nat uur, landschap, bos en
groen. Deze t hem a’s hebben ieder vanuit hun invalshoek doelst ellingen die enerzij ds
gelij k lopend kunnen zij n en anderzij ds t och ook wel heel specifiek k unnen zij n. Zo v raagt
landschap specifiek e aandacht v oor de beeldkwalit eit en het ver leden. Nat uur en bos
sit uer en zich v ooral in de open ruim t e, onder ander e langs de w at erlopen en het groen in
de st edelij k e om geving. Nat uur is ov eral aanwezig, ook buit en de r eservat en.
Er wordt gest reefd naar een m ax im ale sam enhang en afst em m ing t ussen de
verschillende t hem a’s.
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid dat is ger icht op een
geïnt egr eerde aanpak v an de bescherm ing, het herst el, de ont wikk eling en het duurzaam
gebr uik v an nat uur , bos, gr oen en landschap.
1DWXXUOLMNHHQWLWHLWHQDOJHPHHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
I n Vlaander en gaan nog r egelm at ig soort enr ij ke ecosyst em en ver lor en. De m ilieukwalit eit
verbet ert , m aar dikw ij ls onv oldoende v oor de handhav ing van k wet sbare soort en.
Vlaanderen bezit een gr oot aant al bedr eigde en kwet sbar e soort en 44 ( rode lij st soort en) .
Ook exot en v erst oren de soort ensam enst elling. De r esult ant e van de v ele verst or ingen is
nog st eeds een acht er uit gang van de rij kdom aan plant en, dieren, ecosyst em en en
waardevolle landschappen. Daart egenover st aat dat de opperv lakt e bescherm de nat uur
t oeneem t en er nieuwe nat uur w ordt gecr eëerd 45 .
Lokale best ur en hebben een belangr ij k e rol bij de bescherm ing van nat uur lij ke ent it eit en
op hun grondgebied. Vele van de karakt er ist iek e biot open en habit at s zij n erg
gebiedsspecifiek. Het is de gem eent e die op de eerst e plaat s oog k an hebben v oor de
bescherm ing van gebiedsspecifieke fauna en flora v ia bv . het afsluit en van
beheersov ereenk om st en, inst ellen van subsidier eglem ent en, aanvragen t ot klassering
van landschappen, aank open van t err einen, t oezicht en handhav ing
%HVFKULMv LQJEHOHLGVNDGHU
Volgende inst r um ent en ( I NSTR) of init iat ieven ( I NI T) hebben vandaag de dag een
belangr ij ke im pact op het st edelij k e beleid inzake nat uur lij ke ent it eit en:
,QVWUXPHQWUXLPWHOLMNHVWUXFWXXUSODQQLQJ
Het r uim t elij k st ruct uur plan van de st ad Mechelen ( 2002) beschr ij ft onder ander e de
principes v oor de gew enst e nat uurlij k e st r uct uur . Deze worden afgeleid uit de
afzonderlij k e kracht lij nen nat uur, landbouw, t oerism e en r ecreat ie. Deze v isie is een
verfij ning van de kracht lij nen die op hoger beleidsniv eau zij n vast gelegd ( ruim t elij k
st ruct uurplan Vlaanderen, r uim t elij ke st ruct uur plannen pr ov incie Ant werpen en Vlaam sBrabant ) .
Kracht lij nen nat uur
• de ULYLHUHQEHHNYDOOHLHQ van de Zenne, Dij le, Net e, Barebeek en Vrouwvliet zij n
st ruct uurbepalende en sam enhangende valleigebieden waarbinnen een aant al
com plexen van nat uurlij ke gebieden zij n opgenom en.
• er zij n v erschillende gebieden JURHQHYLQJHUV PHWQDWXXUOLMNNDUDNWHU die
doordringen t ot in het st edelij k gebied. De indr ingende Dij levallei is zowel in het
44
45

Nat uur rapport 2003: t oest and van de nat uur in Vlaander en: cij fers voor het beleid
MI RA- T 2002: m ilieu- en nat uurrappor t Vlaanderen
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noorden als in het zuiden aangeduid. De vallei v an de Vr ouwv liet is t ev ens een
open ruim t e verbinding doorheen de st edelij ke woonom gev ingen.
er zij n v erschillende gebieden JURHQHYLQJHUV PHWPXOWLIXQFWLRQHHONDUDNWHU aan
de rand van de st edelij k e bebouw ing. Zij n k om en in aanm erk ing voor de aanleg
van bossen ( regio Kauwendaal) of v oor de uit bouw van par kgebieden
( Vr ij br oekpark ) . m ult ifunct ioneel karakt er.
de JURHQHSRRUWHQ zij n r uim t elij k herk enbar e gebieden waar de groene vingers de
st edelij k e bebouw ing “ber eik en”.
ZDWHUIURQWHQ w orden ont wik keld op plekk en waar de st edelij k e w oonom gev ing
cont act m aken m et de Dij le en het kanaal. Dit gebeurt m et behulp v an
kwalit eit svolle bebouwing ger icht op het wat er.
QDWXXUYHUELQGLQJHQYDQORNDDOQLYHDX verbinden de valleien en k leine waardevolle
nat uurlij k e gebiedj es. Deze k leiner e beekj es zij n st ruct uurbepalend op lokaal
niv eau en doorsnij den het st edelij k e gebied ( Hanswij k beek, Ot t erbeek ) en het
buit engebied ( Molenbeek- Aabeek ) . De beekj es dragen bij t ot de ont w ik keling van
de ecologische infrast ruct uur en t ot de sam enhang t ussen de v erspreide
waardevolle geïsoleerde nat uurgebiedj es.

Kracht lij nen Landbouw
• het st edelij k gebied van Mechelen is aan w est elij ke en oost elij k e zij de begr ensd
door st r uct uurbepalende agr ar ische gebieden ( veilingzones, het plat eau van
Hom beek als st ruct uurbepalend landbouwgebied) . I n de gew enst e r uim t elij k eagrar ische st ruct uur wordt het aangeduid als een aaneengeslot en gebied m et
landbouw als hoofdfunct ie.
• rond Heffen wordt het behoud van een k lein concent rat iegebied van groent et eelt
en m eer int ensiev e v eet eelt voor opgest eld.
• t wee “st edelij k e” landbouwgebieden worden aangeduid, nl. het gebied t en zuiden
van en aangr enzend aan Planckendael en het gebied t en noorden van het fort van
Walem .
• in de valleien van Zenne, Net e, Dij le en Bar ebeek w ordt landbouw gezien als een
belangr ij ke beheerder v an de open ruim t e.
Kracht lij nen recr eat ie en t oer ism e
• het gebied r ond het st at ion Nekk erspoel, de Nek kerhal, het bioscopencom plexen
en het provinciaal dom ein de Nekk er w ordt aangeduid als een r ecreat ief
kerngebied van regionaal niv eau.
• pot ent ies v oor wat ergebonden recr eat ie sit ueren zich aan de Eglegem v ij ver , de
Nek ker, Walem . Uit gangspunt en voor de r ecreat ieve ont w ik keling zij n het
m edegebr uik van de nat uur lij ke gebieden en een m inim um aan bij kom ende
infr ast ruct uren.
• Dij le en Leuv ensevaart worden aangehaald als m ogelij k heden v oor pleziervaart en
recr eat ieve r ondvaart en.
• recr eat ief m edegebr uik voor vallei- en landbouwgebieden w ordt als een
belangr ij ke beleidsopt ie naar v oor geschov en. Dit geldt in pr incipe v oor de
st ruct uurbepalende landbouwgebieden alsook de nat uur- en de valleigebieden.
Het behoud van de open ruim t e is van fundam ent eel belang v oor de r ecreat ie die
inspeelt op de m ogelij k heden die de r uim t e biedt : kanalen en r iv ierdij k en v oor
fiet sassen, nat uurgebieden v oor passieve r ecreat ie, hoev en v oor
plat t elandst oer ism e of m er en en v ij vers v oor w at ergebonden r ecreat ie.
• een r ecreat ief fiet snet v indt diverse aanknopingspunt en: het net w er k v an kast elen
en fort en r ondom de st ad en het net w erk van w at er lopen. De j aagpaden bieden
m ogelij k heid om aan t e sluit en op best aande st edelij k e fiet spaden. Hier door gr oeit
ook de m ogelij kheid om in t e spelen op het w oon- werk - en woon- schoolverkeer.
• de m eest waardevolle nat uurgebieden ( Zennegat , Robbr oek en Mechels broek )
worden aangeduid als t oer ist isch- recr eat ieve st ilt egebieden. I n deze gebieden is
geen uit bouw van t oerist isch- recr eat ieve infrast ruct uur gewenst .
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de afbakening van een st adsbos in de om gev ing van Kauw endaal w ordt ev eneens
gezien in het licht van de uit bouw v an de deelst ruct uur r ecreat ie en t oerism e.

Bov enst aande kracht lij nen inzak e nat uur, landbouw, recr eat ie en t oer ism e v ert alen zich
in v olgende select ies van belangr ij ke nat uur lij k e ent it eit en:
• st ruct uurbepalende valleigebieden: Net e, Dij le, Zenne en Bar ebeek, m et daarin
t wee st ruct uurbepalende nat uurcom plex en: Robbroek en Mechels Broek;
• Belangr ij ke nat uurv erbindingsgebieden van lok aal belang: Binnen- Dij le,
Afleidingsdij le- Molenbeek- Aabeek, Hanswij kbeek, Kanaal Leuven- Dij le;
• m ult ifunct ionele groene vingers: Vr ij br oekpark en bos van Kauw endaal;
• groene v ingers m et hoofdfunct ie nat uur : noordoost elij ke Dij levallei,
Bet haniënpolder, Zuidoost elij k e Dij levallei en v allei van de Vr ouwv liet .
Vanuit deze v isie en het r uim t elij k concept w erden v olgende algem ene
beleidsdoelst ellingen vast gest eld:
• st ruct uurbepalende nat uur lij ke gebieden behouden en verst er ken.
• het ongedaan m ak en van de best aande en het t egengaan van de t oekom st ige
versnippering.
• de best aande waardev olle nat uur lij k e elem ent en kunnen als basis dienen om t ot
grot er e nat uurcom plexen t e k om en.
• het landschappelij k en biologisch waardev ol kar akt er van de valleigebieden
behouden en uit br eiden, zow el in de bebouwde gebieden als in het open gebied.
Deze v isies en act ies opgenom en in de gem eent elij k e en bovengem eent elij k e
st ruct uurplanning bepalen het kader waarbinnen de st ad zij n beleid inzake nat uur lij ke
ent it eit en kan voeren.
,QVWUXPHQWKHWJHPHHQWHOLMNQDWXXURQWZLNNHOLQJVSODQ *123 

Een eerst e st ap naar een planm at ige en int egrale aanpak van het gem eent elij k e
nat uurbeleid was de opm aak van het GNOP ( 1996) . I n het GNOP werd een inv ent ar is
gem aakt van de nat uur elem ent en op het gr ondgebied van de st ad. Aan de inv ent ar isat ie
werd een geheel van beleidsopt ies gek oppeld. Aansluit end zij n er act ies en m aat regelen
op papier gezet om de beleidsopt ie t e realiser en. De belangrij kst e aandacht spunt en zij n:
- het her waarderen v an Dij le- , Zenne- en Net evallei;
- het verm eerder en van de ‘groene’ opperv lakt e;
- het bescherm en en ver wer ven van nat uurgebieden;
- het subsidiër en en verw er ven van nat uurgebieden;
- het her waarderen v an de Binnen- Dij le;
- groenvoorzieningen in de v erst edelij kt e ker n.
Uit een ev aluat ie van het GNOP ( zie overzicht st abel in bij lage) blij kt dat de st ad de
afgelopen j ar en heel wat inspanningen heeft gelev erd om de act ies van het GNOP
st apsgewij s t ot uit v oer ing t e brengen. Tal van basisgegev ens zij n vandaag echt er
acht er haald en onderschr ij v en onvoldoende de nieuw e beleidsv isies inzake nat uur lij ke
ent it eit en. De st ad erkent het belang van het GNOP als beleidsonderst eunend docum ent
m aar is van oordeel dat het GNOP geïnt egreerd m oet w orden in het m ilieubeleidsplan
( onderdeel nat uur lij k ent it eit en) . De k racht lij nen van het GNOP en de act ies die verder
lopen w orden dan ook geïnt egr eerd in het act ieplan nat uurlij k e ent it eit en. Een
per iodiek e beschr ij v ing van de act uele t oest and inzak e nat uurlij k e ent it eit en op het
grondgebied van de st ad zou een m eerwaarde blij ven bet ekenen, zowel beleidsm at ig als
act ieger icht .
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,QLWLDWLHIKHWLQWHUJHPHHQWHOLMNQDWXXUSURMHFW%HQHGHQ'LMOHYDOOHL

Het int ergem eent elij k nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei is een sam enwer kingsverband
t ussen zes part ners: de st ad Mechelen, de gem eent en Willebr oek, Sint - Kat elij ne- Waver
en Bonheiden, de vzw Nat uurpunt en als uit voer ende part ner de int ercom m unale I GEMO.
Het Beneden- Dij leproj ect is gegr oeid vanuit een gezam enlij ke bek om m ernis van de
verschillende part ners om t rent het behoud en bescherm ing van de aanwezige
nat uurwaarden en landschappelij k e waarden in de Beneden- Dij levallei. Van bij aanvang
werd v ooropgest eld dat het pr oj ect m eer m oest worden dan een nat uur proj ect alleen. Bij
aanvang w erden een aant al t hem a’s afgebak end die bij de v erder e visiev orm ing en act ies
ook bet rokk en dienen t e worden. Vandaar dat t erecht gespr ok en kan w orden v an een
int egraal, gebiedsger icht proj ect . De t hem a’s die aan bod k om en zij n naast nat uurbehoud
en landschapszorg ook groenvoorziening, bosbeheer , landbouw, wat erbeheer, recr eat ie
en sociale t ewerkst elling. Een groot gedeelt e v an het grondgebied van de st ad m aakt
deel uit v an het afgebak ende proj ect gebied. I n het kader van dit int ergem eent elij k
nat uurpr oj ect werd een ov er legst ruct uur uit gew er kt v oor de bewak ing v an de v oort gang
van het pr oj ect , voor een goede int erne en ext erne com m unicat ie en de ont w ikk eling van
nieuw e init iat iev en ( coördinat iegr oep, st uurgroep, klankbordgr oep) . I n het k ader v an de
uit werk ing van specifiek e act ies worden apart e wer kgr oepen en/ of ov er legm om ent en
georganiseerd. I n 2004 werd gest art m et de opm aak van een nieuwsbr ief en w erd voor
het sam enwerk ingsverband een logo ont wikk eld.
Bij opst art van het sam enwerk ingsverband wer d, op basis van een analyse van de
gem eent elij k e k nelpunt en en opport unit eit en, een act ieplan opgest eld. De voorgest elde
act ies kader en bij voork eur in een int ergem eent elij k kader m aar zij n ook gedefinieerd op
het niv eau van de indiv iduele gem eent e indien de r ealisat ie een wezenlij k e bij drage
levert t ot de v isie en doelst ellingen van het pr oj ect gebied. Het act ieplan w erd opgest eld
volgens het st ram ien van een rollend act ieplan, zodat t ussent ij dse evaluat ies en
bij st ur ingen kunnen uit gev oerd worden. De act ies worden opgedeeld in beleidsm at ige,
beleidsonderst eunende en t err einact ies ( zie t abel) .
Tabel 9: over zicht van de act ies die deel uit m aken van het rollend act ieprogram m a van het
sam enw erkingsver band Beneden- Dij levallei ( sit uat ie 2004)

MBeleidsm
N%OPPQ-RTatSVU Q ige
W XTQZactY[ZiesY[%\]PTP_^@` X ^T^X Q%`_XTa XXTSb[ c P_Q_Q%X Q
MdOPPQ-RTSVU Q W XTQZY[eSfX Pc U g.P%h U XeiP hbXSkj lU mX SVU Q Wgn[%SfY W_SkP_\o\]P
Mp9OYTQ%R_X SVc U Q W]Pq g hXT\o\oXTQrmnP_Qoa-XTh9PPQ%^YTY[ ` X c XTU R
MsORXolU h ` Y_l-iCm.P_QZXTX QeU Q%hbXSVW XT\eXTX Q-hXTc U t ^uQ-XhViX SV^emYYTSR_X]YTSkWP_Q U g.P%h U Xom.P_QeQ_P hl lSV` X a%XXSkPSV` XTU R
M5vwOxa%Xhxl_U hVmYXTSfX QrmnP_QZXXQec YT^P_c X@YTQ-h g.Q U [[-XTSVU Q_W_g.ghbl_RU X
My-Ox\eY W XTc U tz^Ta%XRXTQeQ_PW_PTP_QrmYTYTS5a%X_hU Q_g{ a_P_^X c X QrmnP_QeQ P_hbl lSVc U tz^]Y mX SVg h SfYY \e`TP_SfX$W%X `_U XR_X QeU Qea-Xh
iP%hX Ska-lU ga%Yl_RU Q_W_g.g|g hXTXT\
M}%OxU QwmX Q-h PSVU gX SfX QZX_m.P_c l_XTSVX QrmnP_QZ{.Y Q-{nSVX_h Xu\eY W%X c U t ^ a-XTR_X QrmYY S5a-XhU Q g{ a P^TXTc X Qrm.P_Qec PQ-RT` YlwiX SkgU QeQ_P hl lS~
XTQec P_Q%RTg{ a P [ g`_XTa%XTXTS
5MTerreinact
wOY[_g h P_Sfies
hQ P_hkl_lSVU Q_SfU {zawh U Q Wgn[%SfYft X{hc U Q%^XS5lT[%XTc YTX mX S
M%OxU Q%hbXW SkPPcT[ SYVtnXT{h^Tc XTU Q-Xuc PQ%RTg{ a_PT[_gXTc X \eX Q%hbXQ
MN9O9a-X SfY[ g h P_Sfh` X_mc YTXTU U Q_W_gn[ SYftnXT{hHXT{ a-X c gwSfYXT^
MN_NwO9a-X SVU Q_SVU {na-h U Q Wgi5XSf^TX QZXTQrixP {na%h`_XT^ ^X Q_guYTYTSV` Yg` XTXT^o~%P_\o\]P_XTSbg` XTXT^
MNdOxl_U h ` YlwiMxP_`_XXT^@XTQe-PSfX` XX ^$P_c gX{.YTc Y W U g{na-XomX SV`_U Q%RU Q_W%X QeSfU { a-h U Q Wc PP\]gT~kwSkP_`TP_Q%h
MN pxOxY[ gh PSh XTQ][ SYVtnXT{.h` Y gl_U h `_SfXTU RTU Q_W.g h P R gSVPTQ-RT` Yg
MNsOxY[%\]PTP_^uc P_Q%RTg{na P [ g`_XTa%XTXTSb[ c P_Q_Q-X Q
MNTvOxY[%\]PTP_^uc P_Q%RTg{na P [ gY QwhkiXTSb[%XTQoW SfYTX Q-Xom.U Q W XTSkgghXRXTc U tz^@'X{na%XTc XQ
MNy9Oxl_U h ` YlwiSfX{ SfX P_hU X q9Q%XhVi5XSf^
MN_}wOxl_U h ` Ylwic YT^PPc_U Q q YTSV\]P hU X[wlQ-h5iXh W X m.U Q WeY[-XTQeSlU \ehbX
Het proj ect heeft in een eerst e fase v ooral een belangr ij ke beleidsonderst eunende
funct ie. Het pr oj ect r eik t een kader aan en facilit eert proj ect en van de part ners op het
t er rein. Mom ent eel zij n er binnen het pr oj ect geen m iddelen beschik baar om eigen
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t er reinact ies/ st udies uit t e v oer en. Verder worden alle st udies of v isies die uit gew er kt
worden in het proj ect gebied van nabij opgev olgd ( o.a. bekken- en deelbekk enplannen)
en wordt er ov er gew aak t dat de vast gelegde v isies in ov er eenst em m ing zij n m et deze
van de lokale best ur en deel uit m ak end van het sam enw er k ingsv erband.
1DWXXUHQODQGVFKDS
EHVFKULMYLQJWKHPD
1DWXXU
Nat uur wordt in het decreet bet r effende het nat uurbehoud en het nat uurlij k m ilieu
gedefinieerd als ‘de levende organism en, hun habit at s, de ecosyst em en waarv an zij deel
uit m ak en en de daarm ee v erbonden uit zichzelf funct ionerende ecologische processen,
ongeacht of deze al dan niet v oork om en in aansluit ing op m enselij k handelen, m et
uit sluit ing van de cult uurgewassen, de landbouwdier en en huisdier en’. Gr ot e eenheden
nat uur zij n in Vlaander en beperkt . Een t ypisch k enm erk van de Vlaam se nat uur is dat het
st erk gefragm ent eerd is. Deze versnipper ing is m et een één van de voornaam st e
oorzak en van de acht er uit gang van de biodiv er sit eit in Vlaanderen. Biodiv ersit eit kan
enkel in st and gehouden w orden als r uim t elij k e nat uur lij ke net w er ken kunnen worden
uit gebouwd, m et gr ot ere eenheden nat uur waart ussen ook verbindingsgebieden
voork om en zodat m igrat ie en uit w isseling van indiv iduen t ussen populat ies m ogelij k
blij ft .
/DQGVFKDS
Landschappen, en specifiek het k leinschalige cult uur landschap dat kenm er kend was v oor
Vlaanderen t ot in het begin van de 20 e eeuw, w ordt nam elij k gekenm erk t door een gr ot e
verscheidenheid aan habit at s. Deze v erscheidenheid aan leefm ilieus en
m ilieuom st andigheden is een grot e t r oef v oor nat uur aangezien dit gerelat eerd is aan een
grot er e v erscheidenheid aan soort en. Kleine landschapselem ent en zij n een belangr ij k
onderdeel v an het landschapsecologisch net wer k. Hun ont w ikk eling en voort best aan
hangt echt er in gr ot e m at e af van m enselij k e act ivit eit en. Schaalv ergrot ing hebben er de
afgelopen decennia t oe geleid het nat uur - en landschapspat rim onium er de j ongst e
decennia in versneld t em po is op acht eruit gegaan.
EHOHLGVNDGHU
1DWXXU
De afgelopen j ar en zij n er verscheidene nieuwe wet t elij k e en beleidsm at ige inst r um ent en
van kracht geworden op int er nat ionaal als Vlaam s niv eau die het nat uurbehoud en het
landschapsbeleid nieuw e im pulsen hebben gegev en. De w et gev ing heeft voor al t ot doel
zorg t e dragen v oor de best aande ecosyst em en en de nat uur en landschappen in het
algem een m et als kernt aak het goed funct ioneren van ecologische
levensgem eenschappen t e garanderen.
Volgende int ernat ionale richt lij nen zij n hierbij van belang:
• De Eur opese Vogelr icht lij n ( 79/ 409/ EEG) heeft als doel het behoud van de
vogelst and en de Eur opese Habit at r icht lij n ( 92/ 43/ EEG) heeft de inst andhouding
van de nat uur lij ke habit at s en de w ilde flora en fauna als opzet . I n het kader van
deze richt lij nen hebben de lidst at en van de Europese Unie zich v ia Nat ur a 2000
gebonden t ot het nem en van com m unaut air e m aat regelen om een duurzam e
bescherm ing van de biodiv ersit eit t e v erzek er en, en een sam enhangend
ecologisch net w er k van nat uurgebieden t e v orm en. De habit at r icht lij n w erd door
het w ij zigingsdecr eet van 19 j uli 2002 om gezet in de Vlaam se regelgev ing.
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De conv ent ie van Ram sar ( 1971) behandeld de bescherm ing van w at ergebieden
van int er nat ionale bet ek enis en v ooral deze die van belang zij n als leefgebied voor
wat er vogels. Deze conv ent ie gaf aanleiding t ot de afbakening van de zogehet en
Ram sargebieden. I n België zij n t ot nu slecht s 6 Ram sar gebieden aangeduid
waarvan 1 in de prov incie Ant werpen ( Kalm t hout se heide) .
De conv ent ie van Bern ( 1979) inzake het behoud van w ilde dier en en plant en en
hun nat uur lij k m ilieu.
De conv ent ie van Bonn ( 1979) inzake de bescherm ing van t r ekk ende w ilde
diersoort en en voor wat er vogels.
De conv ent ie van Rio ( 1992) inzak e biodiv ersit eit . Door de inv ulling van de
bepalingen van de v ogel- en habit at r icht lij nen levert Vlaander en ev eneens een
bij drage aan de afsprak en in het kader van de bov enverm elde int er nat ionale
verdragen.

Op Vlaam s niv eau is het decreet van 21 okt ober 1997 ( gew ij zigd op 19 j uli 2002)
bet r effende het Nat uurbehoud en het Nat uur lij k Milieu ( nat uurdecreet ) het fundam ent
van het v er nieuwde Vlaam s nat uurbeleid. Het decreet bepaalt dat de Vlaam se reger ing
alle nodige m aat r egelen kan nem en v oor het nat uurbehoud, t en behoev e van de
best aande nat uur ongeacht de best em m ing van het bet r ok ken gebied, evenals voor de
inst andhouding van het nat uurlij k m ilieu binnen de gr oen- , par k- , buffer - en bosgebieden
van de uit v oer ingsplannen, van kracht in de r uim t elij k e ordening. Op deze m anier legt
het nat uurdecreet reeds zeer st erk de link m et de aanv erwant e beleidsdom einen van bos
en gr oen. De basispr incipes van het decreet zij n het st and- st ill beginsel ( m inim aal
behoud van best aande kwalit eit en kwant it eit ) , het v oork om ingsbeginsel ( v erm ij den van
schade) , het nem en van brongericht e m aat regelen ( pr obleem aanpak ken waar het is
ont st aan) en het pr incipe van de ecologische com pensat ie ( indien schade niet
verm ij dbaar, com penseren) . Het decr eet bepaalt dat er een ecologisch net w erk dient
uit gebouwd t e worden best aande uit 125.000 ha VEN ( Vlaam s Ecologisch Net w erk ) ,
opgebouwd uit gr ot e eenheden nat uur ( GEN) en grot e eenheden nat uur in ont wik keling
( GENO) , en 150.000 ha I VON ( I nt egraal Verwev ings- en Onderst eunend Net w erk ) . De
afbakening ervan gebeurt in v erschillende fasen. Mom ent eel is de eerst e fase afger ond.
Op het grondgebied van de st ad zij n v erschillende gebieden afgebak end ( zie v erder ) .
Via dit nat uurdecr eet ( en zij n uit v oer ingsbesluit en) werden enk ele nieuwe inst rum ent en
aanger eikt v oor het gebiedsger icht nat uurbehoud:
• voork oopr echt ( VEN gebieden en uit br eidingsper im et ers van er kende r eservat en)
• opm aak van nat uur r icht plannen ( VEN, I VON, gr oengebieden, par kgebieden,
buffergebieden, bosgebieden, int er nat ionaal bescherm de gebieden)
• nat uurinr icht ingspr oj ect en ( inr icht en van gr ot er e gebieden)
• regionale landschappen ( draagv lakv erbr eding v oor nat uurbehoud en –
bescherm ing)
• de nat uurv ergunning
• er kenning en het beheer van nat uur reservat en
• afsluit en van beheersov er eenkom st en
De lokale best ur en k regen v ia het nat uurdecr eet en zij n uit v oer ingsbesluit en belangr ij ke
t aken t oegekend op het vlak v an nat uurbehoud:
• algem ene zorgplicht v oor nat uur
• verlenen van nat uurv er gunningen
• verant w oordelij k heid om nat uurv erbindingsgebieden t ussen GEN en GENO en
I VON gebieden t e bescherm en, beheren en v erder ont w ikk elen
• t reffen van m aat r egelen om soort en t e bescher m en;
• inst andhouding en ont w ik keling van nat uurwaar den in gem eent elij k e
eigendom m en.
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Naast het nat uurdecreet zij n echt er ook de r egelgev ingen m .b.t . de m ilieuhygiëne
( VLAREM) , de ruim t elij k e ordening, het landschapsbeleid, landbouw en het int egraal
wat erbeheer en het beleid inzake r iv ier visserij , bosbouw en j acht van belang.
• Ruim t elij ke ordening: v erank ering van de afbak ening van de VEN en I VON
gebieden. De ruim t ebalans aangeduid in het Ruim t elij k St r uct uurplan Vlaander en
( RSV) is erg belangrij k voor de r uim t elij ke v erank er ing van de nat uur in
Vlaanderen.
• het landschapsdecreet : zie onderdeel landschap
• het Milieuhygiënebeleid ( VLAREM I en I I , VLAREA, VLAREBO…) : het nat uurbeleid
m aakt deel uit van het algem ene m ilieubeleid. Alle pr incipes van het m ilieubeleid
( bv. st and- st ill pr incipe, ‘de v erv uiler bet aalt ’…) zij n ook van t oepassing op het
nat uurbeleid. Bov endien is nat uurlij k een gezonde nat uur niet m ogelij k zonder
een gezond m ilieu. Voor de v erbet er ing v an de algem ene m ilieukw alit eit is de
gem eent e ev eneens een belangr ij ke schakel door haar v ergunningenbeleid en
haar t aak als t oezicht s- en cont role- inst ant ie.
• het bosdecr eet : zie onderdeel Bos en Groen
• het decr eet int egraal wat erbeheer : zie hoofdst uk int egraal wat erbeheer
• wet geving inzak e de riv ier visser ij van belang v oor het behoud van het nat uurlij ke
visbest and;
• de w et gev ing m .b.t . de j acht en de vogelbescherm ing welk e ook v an belang zij n
voor het nat uurbehoud.
• Het KB bet reffende de bescherm ing van v ogels in het Vlaam s Gewest dat eert v an
9 sept em ber 1981 m aar onderging her haalde aanpassingen in de loop v an zij n
best aan. De laat st e dat eert van 7 j uni 2002. Dit besluit r egelt het bem acht igen,
vervoeren, bezit t en en verhandelen van vogels.
/DQGVFKDS
Het decr eet bet r effende de landschapszorg van 16 apr il 1996 v ervangt de oude w et van
1931 op het behoud v an m onum ent en en landschappen en v oldoet r eeds voor een groot
deel aan de bepalingen van de Eur opese Landschapsconv ent ie van 20 okt ober 2000. Het
decreet legt een act iev e zorgplicht op v oor eigenaars en gebruikers van bescherm de en
voor lopig bescherm de landschappen. Dit houdt het landschap verplicht in st and houden
en onder houden, het in goede st aat houden en het niet ont sieren, beschadigen of
vernielen.
De lokale best ur en wordt inzak e de algem ene landschapszorg een belangrij k e t aak
t oegek end. Algem ene landschapszorg w ordt in het decr eet bepaald als zij nde het
st im uler en van het behoud, het herst el en de ont w ikk eling van cult uurhist or ische,
fysisch- geografische en est het ische landschapswaarden, alsook van k leine
landschapselem ent en zoals gedefinieerd in het nat uurdecr eet . De landschapsat las en de
landschapskenm erk enk aart w orden aangew ezen als de geij kt e inst rum ent en v oor de
gem eent en om hun beleid inzak e algem ene landschapszorg uit t e st ippelen. De
landschapsat las of ‘at las van de r elict en van de t radit ionele landschappen’ definieert
punt - en lij nrelict en, r elict zones, ank erplaat sen en t radit ionele landschappen in
Vlaanderen. Het belang van deze r elict en op bovenlok aal of Vlaam s niv eau m bt hun
ruim t elij k st ruct ur er ende waarde wordt bepaald in de landschapskenm erk enkaart . De
kaart en in de landschapskenm er kenkaart zij n com plem ent air aan de landschapsat las die
het landschap v ooral vanuit hist orisch perspect ief benadert en k unnen erm ee in over lay
worden geplaat st . Om een lok aal best uur, eigenaar of gebr uik er in de m ogelij k heid t e
st ellen t e v oldoen aan de v oorgeschreven t aken vanuit het landschapsdecreet w erden
verscheidene pr em ies gedefinieerd door opeenv olgende uit v oer ingsbesluit en.
I n 2001 publiceerde de Adm inist rat ie Monum ent en en Landschappen de Landschapsat las,
een inv ent aris van de relict en van t r adit ionele landschappen en werden ook
ank erplaat sen aangeduid. Verschillende relict en en ank erplaat sen zij n gelegen op het
grondgebied van de st ad ( zie v erder ) .
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EHVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Op het grondgebied van de st ad bevinden zich v erschillende gebieden m et
nat uurwaarden. Het beheer en v erst erk en van deze nat uurgebieden en het aanleggen
van verbindingszones zij n t wee basispij lers voor de st edelij k nat uurbeleid. Er m oet ook
aandacht zij n om best aande v ersnipper ingsk nelpunt en aan t e pakk en.
1DWXXUJHELHGHQ
Op het grondgebied van de st ad k om en v erschillende gebieden v oor m et nat uurwaarden
of gebieden m et belangrij k e nat uurpot ent ies. Een opsom m ing v an de belangr ij kst e
gebieden:
•

•

•

•

Thiebr oekbos
- eigenaar / beheerder: st ad Mechelen
- beschr ij ving: Het Thiebr oekbos m aakt deel uit van het gr ot e alluv iale gebied
waar de sam env loeiing van de Zenne, de Dij le, De Net e en de Rupel gebeurt .
Het gr enst aan het kanaal Leuv en- Dij le. De lokale wat er loop Thiebr oek loop
draineert het gebied. Een deel van het gebied is opgehoogd ingev olge de
aanw ezigheid van een oud st ort . De biologisch waardevolle delen v an het gebied
zij n de lager gelegen vocht ige delen ( v loeiw eiden, populierenaanplant m et elzen
en/ of wilgenondergroei, m oeras, riet land, r uigt e m et m oerasspir ea) . Het gebied
is ook belangr ij k als broedplaat s v oor v ogels ( bosuil, t or envalk, specht en,
nacht egaal,…) . Het gebied is aangeduid als VEN gebied. I n 2003 w erd door het
PI H een beheersplan opgem aakt voor het gebied. De opzet is om de
populier enbest anden om t e v orm en naar gem engd loofhout en plaat selij k ook t e
voorzien in kaalkap waarbij wordt gest r eefd naar het uit br eiden van een
cult uur landschap m et v loeiw eiden. Ook de aanleg van w andelpaden en een
speelbos w orden v ooropgest eld.
Den Bat t elaar:
- eigenaar : St ad Mechelen ( enkele percelen in eigendom v an AMI NAL Nat uur ) .
- beheer : Nat uurpunt
- beschr ij ving: Den Bat t elaar is gelegen t en noorden van Thiebr oekbos. Het
m aakt deel uit van het zelfde alluviale gebied als Thiebroek en best aat uit een
com plex van v loeibeem den dat door de opplant m et populier en gr ot endeels
verloren is gegaan. Het gebied is erk end als nat uur reservaat en is aangeduid als
VEN gebied. I n 2002 w erd een beheersplan voor het gebied opgest eld door de
vzw Nat uurpunt . Opzet is het wat err ij k e gebied als nat uurgebied t e herst ellen en
verder t e ont w ik kelen.
De st ad v oert een act ieve aank ooppolit iek in de r egio Den Bat t elaar Thiebr oekbos. I n dit gebied bevinden zich ook 2 vij v ers op part iculier dom ein ( in
VEN gebied) . Er w ordt onderzocht of deze v ij v er s kunnen w orden aangekocht
( i.s.m . AMI NAL) en het beheer in ov er eenst em m ing k an worden gebracht m et
de om r ingende r eservaat sker nen.
Oude Dij learm ( Zennegat ) :
- eigenaar : Nat uurpunt , part iculiere eigenaars, OCMW Mechelen.
- beheerder : Nat uurpunt
- beschr ij ving: het belangrij kst e deel van dit nat uur r eserv aat wordt gev or m d door
een afgesneden m eander van de Dij le. Deze ar m is st er k aan het v erlanden, wat
wel int eressant e v er landingsveget at ies m et zich m eebr engt . Ondanks het v rij
geslot en karakt er door de st ruwelen en populierenaanplant ingen, blij ft het een
belangr ij k r ust en fourageergebied v oor wat erv ogels. Herst el van de
wat erhuishouding is hier een belangr ij k aandacht spunt . Ongev eer 4ha van het
gebied ( 13ha) is erk end nat uur reservaat . Dit gebied is ook gek lasseerd als
bescherm d landschap ( zie v erder )
Robbr oek :
- eigenaar / beheerder: AMI NAL Nat uur
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- beschr ij ving: voorm alige populier enaanplant in broekgebied. Mom ent eel weinig
ov erleg m et de st ad inzake het beheer en de bet r okk enheid v an de
om wonenden. Het gebied is 44 ha groot waarv an 42 ha erk end.
Zuur Bem ke
- beheerder / eigenaar: Nat uurpunt
- beschr ij ving: com plex v an soort enr ij k e graslanden en slot en. 3 ha van het
gebied is erk end als nat uur reservaat .
Vrij broek en Vr ij broekpark
- beheerder / eigenaar: pr ov inciaal dom ein
- beschr ij ving: voor de aanleg van de E19 en de parallelw eg, vorm de het
Vrij broek één geheel m et het Robbroek, v ia St uiv enberg. Het is ook een
onderdeel van de Zennev allei en is net zoals het Robbr oek t e beschouw en als
een oude m eander van de Zenne. Bescherm t als habit at richt lij ngebied
BE2100044- 20.
Vallei van de Molenbeek / Aabeek
- beheerder / eigenaar: part iculier en ( hoofdzak elij k landbouwers)
- beschr ij ving: de v allei v an de Molenbeek is een relat ief int act geblev en
beek valleit j e dat insnij dt in het landbouw gebied van het plat eau van Hom beek.
Dit gebied kan uit gebouwd worden t ot een ecologische v erbinding m et het Bos
van Aa en Kolint enbos. I n het r uim t elij k st ruct uurplan van de st ad aangeduid als
belangr ij k nat uurv erbindingsgebied.
Eglegem v ij v er ( en om gev ing) :
- beheerder / eigenaar: BLOSO, part iculier en
- beschr ij ving: landschappelij k waardev ol geheel. Vij v er st aat onder st er k e
recr eat iedruk ( v issen en zeilen) . Aanpalend bosgebied is waardevol. Het
parkgebied rond het kast eel van Relegem ( Zem st ) vorm t hierm ee een
aansluit end geheel.
Ver keersk nooppunt E19 – R6 ( ‘Klein Viet nam ’) :
- beheerder / eigenaar: Adm inist rat ie w egen en verk eer ( AWV)
- beschr ij v ing: dit gebied vorm t een ‘gr oene v inger ’ r icht ing st ad, ingek lem d
t ussen Dij le en invalsweg naar de snelweg ( populierenaanplant ,
wilgenst r uwelen, k leine st ukken r iet veget at ie en slot en) . De t oek om st v an dit
gebied w ordt m om ent eel onderzocht . De v erder e ont w ik k eling dient sam en
bek ek en t e worden m et een event uele her inr icht ing v an het k nooppunt en de
zone langs de R6. Voor het gebied w erd door de Vlaam se ov er heid in 2003 een
voorst udie uit gev oerd inzake de m obilit eit sont w ikk eling van de zone MechelenNoord. Hier in w erd r ek ening gehouden m et de ‘groene verbindingsfunct ie’ van
het gebied.
Vij vers van Walem ( k leine en grot e vij v er)
- beheerder / eigenaar: eigendom van de Vlaam se gem eenschap. De k leine v ij v er
is in beheer bij AMI NAL, afdeling Bos en Gr oen. De grot e v ij v er is best em d v oor
dagrecreat ie ( Mechelse Wat erskiclub) en is in beheer bij BLOSO. De gr ot e v ij ver
is t ev ens gelegen binnen het gerangschikt landschap ‘Zennegat – Bat t enbroek ’.
- beschr ij ving: de grot e v ij v er is een belangr ij k r ust gebied voor wat erv ogels.
Vooral v oor de grot e v ij ver m oet en duidelij k e k euzes gem aakt w orden inzake de
recr eat ieve funct ie en nat uurwaarden, waarbij voor het noordelij k deel de
hoofdfunct ie nat uur aangewezen is, conform de best em m ing op het gewest plan.
I n het zuidelij k deel kan nat uur gecom bineerd worden m et r ecr eat ie. De st ad is
ook v ragende part ij om bij de inr icht ing van het gebied aandacht t e hebben v oor
verbinding m et de br oekgebieden in Willebroek .
Bat t enbroek :
- beheerder / eigenaar: part iculier , polderbest uur , Am inal Bos en Gr oen,
Nat uurpunt
- beschr ij ving: Bat t enbroek is een gevar ieerd br oekgebied, m om ent eel nog st er k
gedom ineerd door aanplant ingen van cult uurpopulieren. De grot e oppervlakt e
cult uurpopulier biedt op t erm ij n m ogelij k heden voor om zet t ing naar een m eer
nat uur lij k bost ype, v b. deels elzenbr oekbos, deels elzen- olm en- essenbos.
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Fort van Walem en om gev ing
- beheerder / eigenaar: m ilit air dom ein.
- beschr ij ving: belangr ij k e nat uurwaarden zij n t e vinden in de om liggende slot en
en kw elr ij k e graslanden ( o.a. St enegoot beek ) . Het fort zelf is belangrij k v oor
( m uur ) v eget at ies, insect en, broedvogels, m aar ook als zom er - en
ov erw int er inggebied v oor v leer m uizen. Bescher m t als habit at r icht lij ngebied
BE2100045- 30, als onderdeel van de fort engor del r ond Ant werpen. Mom ent eel
worden onder handelingen gevoerd inzak e de aank oop van het gebied door de
st ad.
Mechels Br oek ( Noord)
- beheerder / eigenaar: AMI NAL Nat uur , Nat uurpunt
- beschr ij ving: kleinschalig weidelandschap dat een overgang v orm t t ussen de
vloeibeem den in het zuiden, en de dr ogere st uifzandenr ug rond het kast eel
Befferhof.
Mechels Br oek ( Zuid)
- beheerder / eigenaar: Nat uurpunt , St ad, provincie
- beschr ij ving: het gedeelt e van het Mechels Broek, t ussen de Dij le en de
Boeim eerbeek, is hoofdzakelij k een open weilandenlandschap. Bos kom t
nauwelij ks v oor behalve enk ele k leiner e aanplant ingen m et cult uur populier, die
inm iddels al grot endeel gekapt w erden. Naast het v oork om en van v loeibeem den
vinden we ook gr ot e zeggenveget at ies t er ug. Eén van de gr oot st e waarden v an
het gebied is onget w ij feld t e v inden in de t w ee zandw inningput t en. De groot st e
plas wordt ook int ensief benut vanuit het pr ov inciaal r ecreat iedom ein de Nek ker,
voor wat err ecreat ie. De kleine plas dienst als r ust plaat s voor wat er vogels. Het
gebied in onderhev ig aan v erdr oging. Een belangrij k aandacht spunt is het
t egengaan van de v erdr oging. Een gedeelt elij k herst el van het v roeger e
bev loeiingssyst eem wordt onderzocht . 93,5 ha van het Mechels broek is erk end
als nat uur r eserv aat .
Barebeek m onding
- beheerder / eigenaar: part iculier en, Nat uurpunt
- beschr ij ving: klein delt agebied waar de Bar ebeek uit m ondt in de Dij le. Bij hoge
wat erst and of v eel neer slag st aat het gebied onder wat er. Belangr ij k
fourageergebied voor w at erv ogels. De gr onden zij n m om ent eel in
landbouwgebr uik ( begrazing) . Het gebied wordt ook gekenm er kt door
waardevolle graslanden, bosj es en ruigt en. 8 ha v an het gebied is erkend
nat uurr eservaat .

Verspr eid over het grondgebied Mechelen liggen ook t ient allen park gebieden m et als
groot st e het Prov inciaal dom ein Vr ij broekpark. De ander e gebieden zij n bij na allem aal
privat e kast eelpark en. De st ad is eigenaar van Tivoli, Kruidt uin en Papenhof ( zie
hoofdst uk bos en gr oen) .
9HUVWHUNHQYDQQDWXXUNHUQHQ
Voor t er reinen die de st ad in eigendom heeft w ordt een act ieve aank ooppolit iek gev oerd
om deze gebieden v erder uit t e breiden ( o.a. Thiebroek / Den Bat t elaar ) . Dit zal in de
t oek om st worden v erder gezet . I ndien er zich opport unit eit en v oordoen zullen ook
nieuw e gebieden w orden aangekocht indien deze een belangr ij k e m eer waarde bet ek enen
in de uit bouw van een lokaal ecologisch net w er k ( o.a. Fort van Walem ) .
Om de aank oop van nat uurgebieden door t err einbeher ende organisat ies t e st im uleren
beschikt de st ad over een subsidier eglem ent ( reglem ent t ot inv oer ing v an een st edelij k e
subsidie v oor de aank oop van nat uurgebieden) . Hiervan w ordt sporadisch gebr uik
gem aakt .
Om t e k om en t ot een gr ot er gr oen net w er k is het belangrij k dat er duidelij k e afsprak en
zij n t ussen de verschillende inst ant ies die nat uurgebieden aank open. Enkel dan k an er
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const ruct ief gew erkt w orden aan de inst andhouding en verst er k ing van de
nat uurwaarden v an de Beneden- Dij levallei. Het st adsbest uur w enst hierbij een
coördinerende rol t e spelen. Een hoge m at e van vert r ouwen t ussen de
aank oopgem acht igde part ners is hierbij belangrij k . Tussen de t err einbeherende
verenigingen en overheidsinst ellingen ( St ad en AMI NAL) w erden reeds afspraken
gem aakt . Via de st uurgr oep van het int ergem eent elij k nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei
wordt ov erleg gepleegd in v erband m et de aank oop van nat uurgebieden. Daarnaast v indt
ger egeld bilat eraal ov erleg plaat s t ussen de nat uurbeherende en aankoopgem acht igde
vereniging in de r egio ( Nat uurpunt vzw ) en openbar e inst ant ies ( prov inciebest uur,
AMI NAL) .
Op het grondgebied van de st ad is een groot gedeelt e van de Beneden- Dij levallei in de
eerst e fase van de VEN afbakening opgenom en. Volgende VEN gebieden zij n afgebakend:
- de sam env loeiing Rupel- Dij le- Net e
- de Dij lev allei t ussen Boort m eerbeek en Mechelen
- verschillende deelgebieden in de vallei van de Zenne.
De afbakening van de VEN gebieden en de opm aak van nat uurr icht plannen voor de
geselect eerde gebieden is een t aakst elling v oor het Vlaam se Gew est . De st ad is v ragende
part ij om voor de gebieden in eigendom ( Thiebroek / Den Bat t elaar ) zo snel m ogelij k w erk
t e m ak en van nat uur richt plannen. De st ad volgt het VEN- afbak eningsproces v erder van
nabij op in sam enspraak m et de nabur ige gem eent en ( o.a. in het k ader van het
sam enw er k ingsv erband Beneden- Dij levallei) . Er wordt ook ov er gewaakt dat het
planningsproces rekening houdt m et de v isies ont w ikk eld vanuit het int ergem eent elij k
nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei.
De afgelopen j ar en zij n er op het gr ondgebied ( Zenne- Dij levallei) op v erschillende
plaat sen nat uurv riendelij ke gewest planw ij zigingen doorgev oerd. Enk ele voorbeelden:
• Vrij broekpark ( om zet t ing woonzone naar parkgebied)
• Mechels Br oek ( om zet t ing van ont ginningsgebied en landschappelij k w aardevol
agrar isch gebied naar nat uurgebied)
• Mechelen- Muizenhoek en Mechelen- Hoek Dij lev allei ( 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 waardev ol agrarisch gebied
naar nat uurgebied en agrar isch gebied m et ecologisch belang)
• Mechelen- Barebeekvallei ( om zet t ing van landschappelij k waardev ol agr arisch gebied
naar nat uurgebied)
• Mechelen- St om pershoek ( om zet t ing v an agrarisch gebied naar nat uurgebied)
De st ad v olgt de bov engem eent elij k e st ruct uur planning v an nabij op en waakt er ov er
dat het r uim t elij k e planningspr oces op het gr ondgebied v erloopt v olgens de
voor opgest elde r uim t elij ke kracht lij nen inzake nat uur lij ke ent it eit en opgenom en in de
st ruct uurplanning en de visie van het int ergem eent elij k sam enw er kingsv erband
Beneden- Dij levallei.

%HKHHUYDQQDWXXUNHUQHQ
Voor het beheer van de nat uurgebieden die eigendom zij n van de st ad, wordt
sam engewerkt m et Nat uurpunt vzw. De st ad onderzoekt of een r uim er e sam enw er king
kan worden opgezet m et de vzw Nat uur - en landschapszorg ( sociale w er kplaat s) v oor
onderst euning van het st edelij k groenbeheer buit en de reservaat sgebieden. Binnen het
sam enw er k ingsv erband Beneden- Dij levallei wor den st appen onder nom en v oor de
uit bouw van een int ergem eent elij k e ov er legst ruct uur v oor planning en rapport er ing van
uit gev oerde nat uurbeheerswerk en. Om deze w ij ze wordt get racht om de
nat uurbeheerswerk en op het openbaar dom ein bet er op elkaar af t e st em m en. Bij t wee
buurgem eent en ( Bonheiden en Sint - Kat elij ne- w aver) is dit reeds in v oege.
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Via werkpak et t en kunnen ook j eugdv er enigingen en onderw ij sinst ellingen act ief
deelnem en aan het beheer v an nat uurgebieden ( zie v erder ) .
7HJHQJDDQYDQYHUVQLSSHULQJ

Mechelen is een st erk v ersnipperde gem eent e. Ze w ordt doork r uist door v erschillende
nat uurlij k e st r uct ur en ( Zenne en Dij le) m aar ook door een aant al kunst m at ige st ruct uren
( superk noop - Mechelen Noord; Spoorw egen, k anaal Leuv en- Dij le, grot er e invalswegen,
bedr ij v ent err einen I ndust rie- Noord en –Zuid) . Deze door kr uisingen zij n zeer ingr ij pend.
Ze hebben een belangr ij k v ersnipperend effect op de open r uim t e. Het opheffen of
verzacht en van deze ‘ecologische barr ières’ is dan ook een belangrij k aandacht spunt v oor
de st ad. Volgende barr ièr es werden t ot op heden geïdent ificeerd 46 :
• E19: de belangr ij kst e k nelpunt en sit uer en zich t er hoogt e van Bat t enbr oek* , de
vij v er van Walem * , St uyvenberg en Vrij broekpark* en aan het com plex MechelenZuid* .
• het kanaal Dij le- Leuv en t ussen het Zennegat en Bat t el. De kunst m at ige oev ers
veroorzak en hier het barr ièr e- effect
• N16 ( Gent se st eenw eg) t er hoogt e van Thiebroek ( * )
• N1 ( Em iel Engelsst raat , Walem ) , bij de doorst eek van de Net e- vallei en t er hoogt e
van het fort van Walem
• De Muizenst eenweg ( Muizen en Bonheiden) , t er hoogt e van de Muizenhoek en het
nat uurr eservaat Mispeldonk ( * )
• Rij m enam sest eenweg ( Muizen) ov er het groot st e deel v an hun lengt e
• De Molenbeekst raat t e Leest , t er hoogt e v an de Molenbeek
• Past oor De Heuckst raat t e Leest , t raj ect door de Zennev allei.
De m et een ( * ) aangeduide k nelpunt en zij n ook opgenom en in de pr iorit eit enat las
ont snippering ( Defloor et al, 2001) . Deze bar r ières dienen nog v ert aald t e worden in
concret e ont snipper ingsact ies op het t err ein. Bij de uit v oer ing van ont snipper ingswerk en
m oet r ek ening w orden gehouden m et de richt lij nen inzak e nat uur( bouw) t echnische
ont snipperingsm aat regelen ( rast ers, t unnels, dr em pels,…) .
Om v ersnippering t egen t e gaan heeft de st ad bij de aankoop van gebieden niet enkel
aandacht v oor het verst erk en van best aande nat uurk er nen m aar ook v oor
verbindingsgebieden. I ndien zich int er essant e aank oopm ogelij k heden aandienen die
aansluit en bij de r ealisat ie van een groen net w er k w ordt dit , in ov erleg m et de
bet r okk enen, gr ondig onderzocht .

De provincie heeft , in het kader van de VEN en I VON afbak ening, de bev oegdheid om
nat uurv erbindingsgebieden af t e bak enen. I n het r uim t elij k st ruct uurplan van de
prov incie werden een 50t al gebieden indicat ief voorgest eld. Om t e v er m ij den dat een
verbindingsproj ect t elkens ad hoc w ordt aangepakt wordt een st appenplan m et cr it er ia
voor afbak ening van v er bindingsgebieden opgem aakt . Binnen het syst eem van Schelde,
Rupel en Dij le zij n v olgende nat uur verbindingen aangeduid r elevant voor de st ad:
• de Dij le als basis van nat uurv erbinding t ussen het Zennegat en het Mechels Broek
• de Zenne t ussen het Zennegat en Mechelen- Zuid ( Barebeek ) .
De uit werk ing v an deze gebieden zal v erm oedelij k niet v oor deze planperiode zij n. Een
proefproj ect zal door de prov incie worden opgest art in het Net ebek ken. I ndien
init iat iev en hier om t r ent worden genom en op het grondgebied van de st ad zal hier
m edew erk ing worden aan v erleend.
Ook k leine landschapselem ent en ( KLE’s) kunnen een belangr ij k e r ol verv ullen inzake
nat uurv erbinding. Het is een aandacht spunt v oor het volledige grondgebied. De st ad
beschikt ov er een subsidier eglem ent v oor de aanleg en het onder houd van k leine
landschapselem ent en. Het subsidiereglem ent werd m eerdere m alen onder de aandacht
46

bron: rapport int ergem eent elij k nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei ( 2000- 2001)
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gebracht . Het aant al aanv ragen is echt er zeer beperkt . Naast het nem en van bij k om ende
inspanningen om het reglem ent t e pr om ot en geeft de afbakening van VEN gebieden ( 1 st e
fase) de m ogelij k heid om gebiedsger icht e accent en t e leggen. Er dient onderzocht t e
worden in hoev er r e het subsidier eglem ent in ov ereenst em m ing is m et de Eur opese
regelgeving inzak e subsidies aan de landbouwsect or.
6RRUWEHVFKHUPLQJVPDDWUHJHOHQ
De st ad heeft de afgelopen j aren ook aandacht best eed aan het uit werk en van specifieke
soort ger icht e m aat regelen.
• am fibieën ( paddenov erst eek , am fibieënpoel Tiv oli en Vr ij broekpark ) ;
• zwaluwen ( hangen v an nest kast en, t ent oonst elling,…) ;
• vleerm uizen en k er kuilen ( v r ij war en/ opsm uk ken van nest gelegenheden) ;
• m ussen ( onderst euning van com m unicat iecam pagne inzak e t ellingen) ;
De st ad w erkt hierbij nauw sam en m et Nat uurbescherm ingsorganisat ies. De st ad
onderst eunt v ooral logist iek ( aanm aak nest kast en, t er beschik k ing st ellen van een
hoogt ewerk er,…) . Door het voeren van dergelij ke act ies w ordt ook de bevolk ing
gesensibiliseerd inzak e nat uurbescherm ing.
De st ad w enst ook zij n r ol v erder t e zet t en inzake de bescher m ing en het beheer van
soort en op zij n gr ondgebied. Dit kan best aat uit het v oer en van sensibiliserende act ies,
het st im uleren van onderzoeken, het onderst eunen v an lokale soort gericht e act ies,
handhaving en t oezicht .
7RH]LFKWHQKDQGKDYLQJ
De st ad Mechelen heeft het locale t oezicht op de nalev ing van het nat uurdecr eet en zij n
uit voeringsbesluit en. Mom ent eel zij n er onvoldoende personele m iddelen om een efficiënt
handhavingsbeleid op het t err ein t e bewerkst elligen. Om een sluit end t oezicht t e
garanderen dienen daar enbov en de nodige afsprak en t e worden gem aakt m et de lokale
nat uurwacht er en dienen prakt ische richt lij nen t e w orden uit gevaardigd voor de
polit iedienst en. De st ad er vaart dat het belangr ij k is de nodige afsprak en t e m ak en m et
de bet rokk enen inzak e handhaving en v oldoende k ennis t e v erzam elen inzake de
t oepassing van het decr eet . De st ad is v ragende part ij om ov erlegm om ent en t e v oorzien
t ussen m ilieudienst en AMI NAL ( nat uurwacht er ) en om t e kom en t ot concr et e afsprak en
en een plan van aanpak . Zo kan, in ov er leg, een priorit aire lij st van t oezicht st aken ( oa.
VEN- gebieden, …) w orden opgest eld alsook duidelij k e afsprak en inzak e de v erdeling van
t oezicht st aken. Naast handhav ing is het ook belangr ij k om de bev olk ing m eer gericht er
t e inform er en over specifiek e w et t elij k e bepalingen ( o.a. nat uurv ergunning,
kapvergunning,…) .
Om efficiënt t e k unnen opt reden dient ook de gem eent elij k e kapverordening t e worden
geact ualiseerd. De best aande kapv erordening is niet m eer in ov er eenst em m ing m et de
m ilieuw et gev ing ( r uim t elij ke ordening, nat uurdecreet , …) . Het reglem ent dat eert van
1983. Het opst ellen van een st edelij ke kapv eror dening is geen sinecur e. Het kappen van
bom en houdt verband m et v erschillende wet gevingen. Vanuit I GEMO w erd in 2001 een
voor ont w erp van gem eent elij k e st edenbouwk undige v er ordening opgest eld. I n ov er leg
m et de bet rokk enen dienst en wordt dit ont w erp verder aangepast .
'RHOJURHSHQZHUNLQJ QHWZHUNLQJ LQ]DNHQDWXXUHQODQGVFKDS
Het lokale best uur heeft , als eerst e aanspr eekpunt van de burger , een belangr ij ke t aak
op het v lak van het inform eren, sensibiliser en en bet r ekk en van de doelgroepen
( net w erk ing) . Er zij n div erse raakv lakk en m et ander e t hem a’s ( landbouw, t oer ism e,
recr eat ie,…) waardoor de bet r okk enen zeer div ers zij n ( AMI NAL, AWV, VMM, nabur ige
gem eent en, OCMW’s, Pr ov inciebest uur Ant w erpen, BLOSO, vzw Nat uur punt ,
j acht ver enigingen, v isclubs, wat erbeheerders, polderbest uren, landelij ke gilden,
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wildbeheer eenheden ( WBE’s) , gem eent elij k e adviesraden ( m ilieuraad, Gecoro,
landbouw raad) , bev olk ing,….

De afgelopen j ar en heeft de st ad bij zonder e aandacht best eed om een net werk ing inzake
nat uur uit t e bouw en. Dit is geen gem akk elij ke opdracht indien wordt r ek ening gehouden
m et de v erschillende belangen die hier m ee gepaard gaan. Via verschillende
com m unicat iekanalen ( klankbordwerkgroepen, wer kgr oepvergader ingen, t oelicht ingen op
raden, lokale publicat ies,…) en de inzet van pr em ier eglem ent en st r eeft de st ad ernaar
een zo ruim m ogelij k e ( act iev e) part icipat ie na t e st reven . De st ad w enst zij n
bem iddelende rol en aanspreekpunt v oor deze doelgroepen verder op t e nem en.
Via de ‘werkpak et t en nat uur’ k unnen j eugdv er enigingen en onderwij sinst ellingen, onder
begeleiding, act ief deelnem en aan het beheer v an nat uurgebieden. De werkpakk et t en
om vat t en k leinschalige beheerswerk zaam heden. Deze regeling is sinds 1996 van k racht .
De st ad st elt om de 2 j aar een lij st van werkpak k et t en sam en.
De st ad beschikt ov er een subsidier eglem ent houdende het v erlenen v an een pr em ie
voor het organiser en en uit v oer en v an nat uuront wik keling –en m ilieueducat iev e
proj ect en. Volgende pr oj ect en k om en in aanm erking:
• aanleg van een veedrinkpoel
• proj ect en waarbij de nat uur kansen geboden w ordt om zich t e ont w ikk elen
t ot een bepaalde biot oop;
• proj ect en waarbij m aat r egelen genom en worden die er op ger icht zij n
plant en en dieren t egen uit st er ven t e v r ij war en en/ of lev enskansen t e
bevorder en;
• zuiver didact ische educat ieve pr oj ect en van een zeker e om vang die er op
gericht zij n een ruim publiek t e v er r ij ken in hun kennis inzak e nat uur - en
m ilieu.
Het aant al aanv ragen is echt er beperkt . Meer com m unicat ie hierom t rent is wenselij k .
De st ad w enst ook de burger t e inform eren ov er de best aande w et t elij k e regelingen en
hen aan t e sporen om de regelgev ing na t e lev en. Verschillende inform at iekanalen
worden hiert oe gebr uikt :
- gem eent elij k e infobladen
- verspreiding van folders en br ochures van het Vlaam se Gew est
- int ergem eent elij ke infobladen
- nieuwsbr ief Beneden- Dij lev allei
Deze inform at iedoorst rom ing kan worden verst erkt en kan ook bet er gebiedsger icht
worden aangepakt . De VEN- afbakening biedt ook hier m ogelij k heden.
De st ad onder neem t of onderst eunt ook v erschillende int ergem eent elij k e init iat iev en die
bij dragen t ot het v erbreden van het draagv lak inzak e nat uurbehoud:
- nat uur / cult uur happening ‘Econcert o’
- uit bouwen van een fij nm azig lokaal wandel- en fiet spadennet w erk
I n het kader van de scholenwerking biedt de st ad aan scholen educat ief m at er iaal aan
inzake het t hem a nat uur ( nat uurpakk et , m oest uincursus, m inicursus com post eren) of
worden inzam elact ies onderst eund ( schoeneninzam elact ie,…)
Het gem eent epersoneel kan beschikk en ov er het inform at ie- en com m unicat iem at eriaal
dat voor de burger w ordt aangem aakt en v erspr eid.
9ULMZDUHQRIKHUVWHOOHQYDQODQGVFKDSSHQ
De st ad heeft de afgelopen j aren ook aandacht gehad voor het vr ij waren of herst ellen
van landschappen. Op het gr ondgebied van de st ad zij n volgende gebieden aangeduid als
bescherm d landschap:
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Zennegat – Bat t enbroek ( 1980, 1984, 1991, 1992,1994)
Mechels Br oek ( 19981, 1984)
park van Muizen ( 1981, 1982)
Dij lev allei- Mispeldonk ( 1995)

De landschapsat las ( een inv ent ar is van de r elict en van t radit ionele landschappen) duidt
volgende gebieden aan die belangr ij k v oor de st ad Mechelen.
• De Dij levallei als onderdeel van het Dij le- Get e- Dem er gebied, een grot e
Oost - West hydr ografische as van Vlaanderen. Het gebied wordt
gek enm erkt door br ede alluv iale v lakt en m et uit erwaarden, wat er r ij ke
gronden m et ( populier) aanplant ingen en t alrij k e plassen.
• De Zennevallei als open en v isueel nog niet v er snipperd landschap
best aande uit alluv iale gronden, uit er waarden, populieraanplant ingen en
plassen.

I n de landschapsat las worden ook ank erplaat sen aangeduid ( m eest waardevolle
landschappen, hoofdzak elij k vanuit cult uur hist or ische en w et enschappelij ke invalshoek) .
De landschapsat las wor dt door de hoger e ov er heid aangereikt als inst r um ent voor een
gem eent elij k landschapsbescherm ingsbeleid.
Volgende ankerplaat sen werden geselect eerd op het gr ondgebied van de st ad:
• De Dij levallei t ussen Mechelen en Rij m enam : st em t nagenoeg ov ereen m et
de bescherm de landschappen Mechels Broek m et een uit br eiding r icht ing
Befferhof, Mispeldonk en Cassenbr oek.
• Zennegat en Bat t enbr oek: de bescherm de landschappen aangev uld m et
het poldergebied rond Heindonk en Blaasveldbroek
• De om gev ing van het Vr ij broekpark : het park en het gebied t ussen het
park en de E19
• De om gev ing van het k ast eelpark van Relegem .
Als lij nr elict en zij n in hoofdzaak een aant al wat er lopen aangeduid: Aabeek, Vrouw vliet ,
Baarbeek , Zenne, Kanaal Leuv en- Dij le, Dij le en afgesneden m eanders.
Deze elem ent en zij n ook geselect eerd als belangrij k e st r uct ur ele nat uurlij k e elem ent en in
de r uim t elij k e st r uct uur planning v an de st ad ( zie boven) . Er is m .a.w een goede
verwevenheid t ussen de landschaps- en nat uurplanning op het gr ondgebied van de st ad.
Voor de st ad, die beslissingen voorber eidt of neem t die ingr ij pen op het landschap, bevat
de landschapsat las belangr ij k e act uele inform at ie. Het is een beleidsonderst eunend
docum ent dat inzicht geeft in het huidige ver ruim de beleid inzak e landschapszorg. Begin
2004 werd deelgenom en aan een st udiedag inzake het gebr uik v an de “landschapsat las”
binnen de gem eent elij k e dienst en ( i.s.m . I GEMO en AROHM) .
Voor het st edelij k gebied Mechelen werden een aant al gr oene verbindingen ( v ingers)
voor opgest eld in het r uim t elij k st ruct uurplan ( zie boven) . Eén van de bindende
bepalingen t er zak e was het opst ellen van een landschapsont w erp voor de v allei van de
Vrouwv liet t er voorber eiding van het pr oces van r uim t elij ke uit v oer ingsplanning. Deze
vallei v orm t een nog relat ief open lint door heen de st adsrand van Mechelen m et
verbindingen naar het Mechels Broek , het Tiv olipar k, Kauw endaal op de gr ens m et St Kat elij ne- Waver en de Dij levallei st room afwaart s van Mechelen. I n 2003 werd het
landschapsont w erp van de Vr ouwv liet opgem aakt . Dit landschapsont w erp zal de
kom ende j aren st apsgewij s vert aald w orden in ruim t elij k e uit v oeringsplannen. Voor het
gebied Kauw endaal wor dt het landschapsbeeld ingevuld door de uit w erk ing van het
st adsrandbos ( zie onderdeel bos) . Ook binnen het afbak eningspr oces van het
randst edelij k gebied Mechelen is er aandacht voor het v r ij war en van de groene en
landschappelij k e verbindingen opgenom en in het st ruct uurplan van de st ad.
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NQHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
•
•
•
•
•
•
•

de com plexe en st eeds verander ende w et gev ing is m oeilij k bij t e houden
GNOP is acht er haald
onvoldoende personele m iddelen v oor een effect ief t oezicht en handhav ing
afspraken t ussen de v erschillende t oezicht houdende inst ant ies ont brek en
subsidier egelingen zij n vaak onvoldoende gek end bij de doelgr oepen
versnippering door kunst m at ige st ruct uren ( w egennet ,
bedr ij v ent err einen,…)
concret e act ieger icht e v ert aling van de best aande
versnipperingsk nelpunt en ont br eekt

Opport unit eit en:
• GRSP is onderbouwd m et een duidelij k e v isie inzak e de ruim t elij k enat uurlij k e st r uct uur
• act ief aankoopbeleid van de st ad
• sam enw er k ing m et t er r einbeherende v erenigingen
• best aande subsidier egelingen ( st ad, VLM)
• sam enw er k ingsv erband Beneden- Dij levallei
• t al van waardev olle nat uurgebieden en landschappen
• de st ad als gesprekspar t ner v oor organisat ies ( WBE’s,…)
GRHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het v oer en van een ruim t elij k beleid ger icht op het behouden en waar
m ogelij k verst er ken en uit br eiden van de nat uurlij k e en landschappelij k e waarden van de
open ruim t e
Act ie N_1: opm aak van een RUP v oor het valleigebied Molenbeek / Aabeek m et
aandacht v oor int egrat ie van de aspect en w oningbouw, landbouw en het nat uur lij k e
karak t er van het valleigebied.
I nit iat iefnem er : r uim t elij ke planning
Bet r okk enen: planningsbur eaus, m ilieudienst , agrar ische sect or
Tim ing: 2009
Act ie N_2: verder part iciperen aan het int ergem eent elij k sam enwerk ingsverband
Beneden- Dij levallei
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: part ners van het sam enwerkingsverband
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_3: opm aak van een rapport inzake de t oest and van nat uurlij k e ent it eit en
op het grondgebied van de st ad.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , sam enw erk ingsverband Beneden- Dij levallei
Tim ing: 2006
Act ie N_4: bij de uit wer king v an gebiedsger icht e act ies pr ior it air aandacht gev en
aan de afgebak ende VEN gebieden.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: r uim t elij k e planning, Vlaam s Gew est
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_5: opv olgen van de v erdere afbak ening van het Vlaam s ecologisch net w er k
( VEN)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
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Bet r okk enen: r uim t elij k e planning, sam enwerk ingsverband Beneden- Dij lev allei
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_6: aandr ingen bij de hoger e ov er heid op een snelle en duidelij k e afbakening
van de definit iev e agrar ische st ruct uur .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest
Tim ing: 2005
Act ie N_7: vast st ellen v an indicat or en inzak e nat uur lij ke ent it eit en v oor de
m ilieubarom et er
I nit iat iefnem er: dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst nat uur - en groenont w ikk eling, ruim t elij k e
planning, dienst wegen en rioleringen
Tim ing: 2005
Act ie N_8: gebruik m ak en van de landschapsat las en de landschapskenm er kenkaart
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: r uim t elij k e planning
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: het realiseren van een efficiënt er t oezicht en handhav ing inzak e nat uurlij k e
ent it eit en

Act ie N_9: afsprak en m aken m et het Vlaam se Gew est en lokale polit ie inzak e het
t oezicht en de handhav ing rond nat uurlij k e ent it eit en .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurwacht er , Boswacht er , polit ie, Park et
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_10: ecologisch waardevolle gebieden m inder t oegank elij k m ak en v oor
gem ot oriseerde voert uigen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, t err einbeheerders, uit v oer ingsdienst en
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_11: act ualiser en van de st edelij ke kapvergunning
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, I GEMO
Tim ing: 2005
Doelst elling: het v erst er ken van de nat uurk er nen en uit breiden van de
verbindingsgebieden

Act ie N_12: verder zet t en van de act iev e aank ooppolit iek in de zone Thiebroek / Den
Bat t elaar.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst pat rim onium , afdeling j uridische zaken, t err einbeheerders
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_13: verder zet t en van de dialoog t ussen de aank opers van ecologisch
waardevolle gebieden op het gr ondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: sam enw erk ingsv erband Beneden- Dij lev allei, Prov incie, Vlaam s
Gew est , t erreinbeherende v er enigingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
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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 r okk enen: dienst pat rim onium , afdeling j uridische zaken,
sam enw er k ingsv erband Beneden- Dij levallei
Tim ing: 2007
Act ie N_15: de Vlaam se Landm aat schappij ( VLM) verzoek en om aandacht t e
hebben v oor nat uurv erbinding t ussen de v ij vers van Walem en de br oekgebieden
van Willebroek in het kader van het nat uur inr icht ingspr oj ect br oekgebieden
Mechelen- Willebr oek
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: VLM, AMI NAL- Nat uur, gem eent e Willebr oek, Bloso, Polder Willebr oek,
AMI NAL Bos&Groen, Nat uurpunt vzw, sam enwerk ingsv erband Beneden- Dij lev allei
Tim ing: 2006
Act ie N_16: aankoop van de k leine vij v er in het gebied van Den Bat t elaar en
opm aak van een beheer splan
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst pat rim onium , afdeling j uridische zaken,
sam enw er k ingsv erband Beneden- Dij levallei,
Tim ing: 2008
Act ie N_17: uit v oer ing gev en aan de voorgest elde m aat regelen van het beheersplan
voor het Thiebr oekbos.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, Nat uurpunt vzw
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_18: opm aak v an een nat uur richt plan v oor het gebied Thiebroek/ den
Bat t elaer ( VEN gebied)
I nit iat iefnem er : Vlaam s Gewest
Bet r okk enen: m ilieudienst , Nat uurpunt vzw
Tim ing: 2009
Act ie N_19: verder zet t en van de dialoog m et het OCMW Mechelen inzake het
beheer en ev ent uele doorv erk oop van ( pot ent ieel) ecologisch waardev olle t err einen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: OCMW Mechelen, dienst pat r im onium , t er r einbeherende v er enigingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_20: verder uit v oeren van m aat r egelen om de wat er huishouding van het
Mechels broek t e herst ellen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw , sam enwerk ingsverband Beneden- Dij lev allei, UI A –
vakgroep ecologie
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_21: uit bouw en van de w andelr out es en het nat uur educat ief aspect in het
gebied Thiebr oek / Den Bat t elaar
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw , sam enwerk ingsverband Beneden- Dij lev allei
Tim ing: 2009
Act ie N_22: verder uit v oeren van m aat r egelen voor het herst el van de
wat erhuishouding in het gebied Thiebroek / Den Bat t elaar
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw , sam enwerk ingsverband Beneden- Dij lev allei
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Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_23: verder uit v oeren van m aat r egelen voor herst el van het
vloeibeem denlandschap in het gebied van de Oude- Dij learm
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw , t err eineigenaars, AWZ, sam enwerk ingsv erband
Beneden- Dij levallei
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_24: verder zet t en van het pr em ier eglem ent houdende v er lenen van
t oelagen aan t err einbeher ende ver enigingen voor de aank oop van nat uurgebieden
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw , t err eineigenaars, AWZ, sam enwerk ingsv erband
Beneden- Dij levallei
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_25: onderzoek en of het subsidiereglem ent voor de aanleg en het onder houd
van k leine landschapselem ent en in ov ereenst em m ing is m et de Eur opese
regelgeving inzak e subsidies aan landbouwbedr ij v en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: VLM
Tim ing: 2005
Act ie N_26: verder uit v oeren van m aat r egelen om de valleien van de Aabeek en
Barebeek als ecologische v erbindingsgebieden in t e r icht en richt ing Vlaam s- Brabant
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Pr ov incie, sam enw erk ingsv erband Beneden- Dij levallei, agrar ische
sect or, polder Willebr oek
Tim ing: 2009
Doelst elling: t egengaan van best aande en v er m ij den v an t oek om st ige v ersnipper ing v an
ecologisch waardevolle gebieden
Act ie N_27: de geïnvent ariseerde v ersnipper ingsknelpunt en v ert alen in concret e
act iepunt en m et vast st elling van prior it eit en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: r uim t elij k e planning, sam enwerk ingsverband Beneden- Dij lev allei
Tim ing: 2007

Act ie N_28: bij de uit voer ing van ont snipper ingswerk en rek ening houden m et de
richt lij nen inzak e nat uur ( bouw ) t echnische ont snipper ingsm aat regelen ( r ast ers,
t unnels, dr em pels,…)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: r uim t elij k e planning, uit v oeringsdienst en, Vlaam s Gewest
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Act ie N_29: bij de realisat ie van inr icht ingsproj ect en het versnipper end effect
nagaan en indien nodig com penserende m aat regelen t reffen
I nit iat iefnem er : r uim t elij ke planning
Bet r okk enen: m ilieudienst , uit v oer ingsdienst en, Vlaam s Gewest
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_30: uit v oer en v an een ont snipper ingsst udie op het gr ondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: sam enw erk ingsv erband Beneden- Dij lev allei
Tim ing: 2008
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Doelst elling: uit v oer en van gebiedsger icht e soort bescherm ingsm aat r egelen
Act ie N_31: oplossing zoeken v oor de am fibieënpr oblem at iek v an de m uizenhoek
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw , bewoners, polit ie
Tim ing: 2006
Act ie N_32: j aar lij ks kleinschalige soort specifiek e bescherm ingsm aat r egelen
uit voeren of onderst eunen v oor die soort en en op die plaat sen waar gekende
problem en zij n of in de t oek om st k unnen ont st aan
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurbescherm ingsorganisat ies
Tim ing: j aar lij ks
Act ie N_33: cent raliser en van k lacht en inzak e de v ossenproblem at iek en deze
ov erm aken aan de bev oegde inst ant ies.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurbescherm ingsorganisat ies, WBE’s, AMI NAL Bos&Gr oen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_34: het Vlaam se Gewest v erzoek en t ot het onderzoek en van de im pact van
reigers en aalscholv ers op v isbest anden
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: AMI NAL Nat uur, Vlaam se onderzoeksinst ellingen
Tim ing: 2005
Act ie N_35: inform eren en sensibiliser en van de bev olk ing inzake het sam enlev en
m et andere diersoort en ( o.a. vossen)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak m et bet rekk ing t ot nat uurbescherm ing en
landschapszorg
Act ie N 36: de dienst en onderst eunen m et adv ies en infor m at ie inzak e wet gevende
en t echnische aspect en rond nat uur en landschap.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot nat uurbescherm ing en
landschapszorg
Act ie N_37: inform eren van de bev olk ing over de best aande pr em iereglem ent en
inzake nat uur
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: inform at iedienst , VLM
Tim ing: j aar lij ks
Act ie N_38: verst erken van de com m unicat ie naar de bevolking inzak e
nat uurbescherm ing en landschapszorg en de voorbeeldfunct ie die de st ad hierin
opneem t
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: inform at iedienst , sam enwerk ingsverband Beneden- Dij lev allei, Vlaam s
Gew est
Tim ing: vanaf 2005
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Act ie N_39: verder aanbieden van de werkpak ket t en nat uur aan scholen en
verenigingen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Nat uurpunt v zw
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_40: AMI NAL v er zoek en om het st adsbest uur en de lokale gem eenschap
m eer t e bet r ekk en bij het beheer van Robbroek
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: AMI NAL Nat uur
Tim ing: 2007
Act ie N_41: het pr om ot en van agrar isch nat uur beheer in de st r uct uurbepalende
landbouwgebieden
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: landbouw ers, sam enw erk ingsver band Beneden- Dij levallei, agrar ische
sect or, VLM
Tim ing: vanaf 2007
Act ie N_42: het pr om ot en en onderzoek en van de t oepassing van
beheersov ereenk om st en v oor landbouw ers
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: landbouw ers, VLM, sam enwerk ingsverband Beneden- Dij levallei
Tim ing: 2008
Act ie N_43: onderzoek en w elk e inst rum ent en k unnen worden ingezet om t ot m eer
ov erleg en com m unicat ie t e k om en m et de agrarische sect or
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , agrarische sect or
7LPLQJYDQDI

Act ie N_44: de bev olk ing inform eren ov er de geldende w et t elij k e bepalingen inzak e
de nat uurv ergunning en de k apvergunning.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: AMI NAL Nat uur, I nform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
%RVHQJURHQ
EHVFKULMYLQJWKHPD
%RVVHQ
Vlaanderen is één van de bosar m st e regio’s in Europa. Het gem iddelde bosareaal in een
Eur opees land bedraagt 20% t er wij l dat in België slecht s 8 % bedraagt . Reden t e m eer
om het nog rest erende bosareaal t e bescherm en en het zo m ogelij k v er der uit t e br eiden.
Dit vooral aangezien ook v oor bos de v ersnippering één van de gr oot st e pr oblem en
vor m t en een hypot heek legt op de leefbaar heid van de gem eenschappen die er in
voork om en. Vandaag de dag is 4600 ha of 3% van het bos in Vlaander en bescherm d als
bos- of nat uurr eservaat , nog st eeds de zek erst e m anier v oor de bescherm ing van dit
biot oop. 30% ( 46.000 ha) van de Vlaam se bossen is ‘zonev reem d’ zodat hun v erder e
voort best aan st eeds aan een zij den draadj e hangt . Acht duizend ha van dit zonev r eem d
bos is gelegen in buffer zones en m ilit air e zones en daardoor m inder bedreigd. De
rest erende 38.000 ha zij n echt er const ant bedr eigd. Verm eldenswaardig is bovendien dat
6000 ha van dit bos biologisch zeer waardev ol is ( BWK) , 1600 ha is Fer rar isbos en
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6000 ha zich bev indt in speciale bescherm ingszones ( VEN, VR of HBR) . Een goede
bescherm ing van deze bossen door het gev en v an een cor rect e planologische
best em m ing is bij gev olg niet onbelangr ij k.
Het beheer van bossen is onder hev ig aan grot e veranderingen. De m aat schappelij k e
verwacht ingen t ov nat uur , bos en gr oen zij n de laat st e decennia st erk geëvolueerd. Het
begr ip duurzaam bosbeheer w on int er nat ionaal en nat ionaal st eeds m eer aan bet ek enis
en v indt geleidelij k ingang, ook in Vlaanderen. Vooral m et de inst elling van het nieuw e
bosdecreet en zij n uit voer ingsbesluit en v inden de pr incipes van het duurzaam bosbeheer
m eer en m eer ingang, ook bij de pr ivé- eigenaar s. Van de 146.381 ha bos in Vlaander en
is 70% in pr iv é- bezit , w at van deze eigenaars een erg belangr ij ke doelgroep m aakt v oor
het behoud van v oldoende bos in Vlaanderen. Een duurzaam bosbeheer wil vooral
aandacht hebben v oor alle funct ies van het bos, zowel sociaalrecreat ief, ecologisch als
econom isch en bov endien deze zoveel m ogelij k int egr er en. Vroeger hadden bossen
voor nam elij k een econom ische funct ie ( hout product ie) . Vandaag de dag echt er kom t in
dezelfde bossen de nadr uk m eer en m eer t e liggen op hun recr eat ieve en ecologische
funct ie. De grot e uit daging v oor het bosbeleid best aat er dan ook uit om de veelzij digheid
( m ult ifunct ionalit eit ) van onze bossen t e bewar en.
3DUNHQHQ*URHQ
Met het oog op ont snipper ing en de ont w ikk eling van een zo uit gebr eid en
gebiedsdek kend m ogelij k ecologisch net werk in Vlaanderen, één v an de doelst ellingen
van het nat uurdecr eet , kan ook het beleid op het v lak van park en, randst edelij k en
st edelij k gr oen een belangr ij k e rol spelen. Een park k an bij benader ing om schr ev en
worden als een t er rein dat door de m ens geschikt is gem aakt om in t e wandelen en zich
t e v erpozen door het aanbr engen van bom en, heest ers en plant en en w aar in een
dierenwereld de gelegenheid heeft zich t e ont w ik k elen. I n 1994 werd v ast gest eld dat
Vlaanderen in t ot aal ov er ongeveer 22.135 ha park zou beschikk en waarvan 6584,1 ha
voork om t in de pr ov incie Ant werpen. Gem iddeld zij n deze par ken zo’n 7,5 ha gr oot . Het
park k an niet enkel op ecologisch v lak, als v er wev ingsgebied, een gr ot e rol spelen m aar
heeft ook een belangr ij k e m aat schappelij ke funct ie. Mensen gebruiken het par k om t e
recr eër en, om de r ust op t e zoek en, t e sport en….Scholen k unnen er van gebruik m aken
om w ille van de educat ieve waarde op het v lak v an nat uur en/ of cult uur hist or ie. Deze
groene r uim t en in en v lak bij de st ad spelen echt er ook een voor nam e rol in het
behouden en v ergr ot en van de st edelij ke leefbaarheid. Ook inzak e het Vlaam se groen- en
parkbeleid en –beheer hier zij n er de laat st e j ar en dus nieuwe inzicht en gegr oeid. Het
voor naam st e doel van het nieuw e ‘harm onisch park - en groenbeheer ’ is om
bovengenoem de funct ies van groen in het algem een en van park en in het bij zonder zo
opt im aal m ogelij k m et elkaar t e v er weven. Het beheer van het park wordt zodanig
opgevat dat r ek ening gehouden wordt m et zow el m ens, m ilieu als nat uur m et een focus
op duurzaam heid, dy nam iek en div ersit eit .
EHOHLGVNDGHU
De afgelopen j ar en zij n er verscheidene nieuwe wet t elij k e en beleidsm at ige inst r um ent en
van kracht geworden dewelk e het bos, groen- en parkbeleid nieuw e im pulsen hebben
gegev en. Een overzicht v an de belangr ij kst e wet gev ing:

%RVVHQ

Het bosdecr eet 47 ( 1990) en haar uit v oer ingsbesluit en v orm en de basisinst rum ent en voor
een ver nieuwd duurzaam bosbeheer . Het begrip duurzaam bosbeheer werd eerst op
47
het bosdecreet werd sinds 1990 herhaaldelij k gew ij zigd m et het oog op een st eeds bet er e afst em m ing m et
het nat uurdecreet en het nat uurbeheer. Volgende w ij zingen w er den sinds 1990 door gevoer d: het decreet van
23 j anuari 1991, het besluit van de Vlaam se regering van 22 okt ober 1996, het decreet van 21 okt ober 1997,
het decreet van 18 m ei 1999, het decreet van 17 j uli 2000 en het decreet van 9 m ei 2003
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Eur opees niv eau gedefinieerd in de Minist er iële Confer ent ie t er Bescher m ing van Bossen
in Europa. Ook Vlaander en dient hier in haar ver ant woordelij k heden op t e nem en, get uige
het Bosdecr eet . Het voornaam st e pr incipe op Europees niv eau is dat de biodiv ersit eit
cent raal wordt gest eld bij bosbeleid en bosbeheer .
Het Vlaam se bosdecr eet legt de nadr uk op het v erst erk en van de v erschillende funct ies
van het bos ( sociaal, econom isch en ecologisch) .Het bosdecr eet 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 rev en naar bosuit breiding.
De inst rum ent en die w erden ont wikk eld om dit Bosdecreet uit t e v oeren en die
gedefinieerd en bepaald worden via uit voer ingsbesluit en zij n:
• de opm aak v an beheersplannen;
• het ver lenen van beheersubsidies;
• exploit at ier egeling ( im plem ent er en van de principes inzak e duurzaam
bosbeheer ) ;
• opr icht ing van bosgroepen:
Hiert oe k eurde de Vlaam se r eger ing 27 j uni 2003 vier nieuw e uit voer ingsbesluit en bij het
bosdecreet goed.
• het besluit v an de Vlaam se r eger ing t ot v ast st elling van de cr it eria v oor
duurzaam bosbeheer v oor bossen gelegen in het Vlaam se Gew est
• het besluit v an de Vlaam se r eger ing bet reffende de beheerplannen van
bossen
• het besluit v an de Vlaam se r eger ing bet reffende de subsidiëring van
beheerders van openbar e en pr iv é- bossen
• het besluit v an de Vlaam se r eger ing bet reffende de erk enning en de
subsidiër ing van bosgr oepen en de wij ze waar op leden van het Bosbeheer
kunnen m eewerk en in erk ende bosgroepen

3DUNHQHQJURHQ
Een park wordt in het bosdecreet gedefinieerd als zij nde een gr oene r uim t e waar bij de
aanleg, de inr icht ing en het beheer sociaalrecr eat ieve en/ of est het ische ov er wegingen
ov er heersen en waar gelij kt ij dig v erschillende andere funct ies k unnen worden v er v uld,
zoals recr eat iev e, educat ieve, econom ische, cult uur hist orische, landschappelij k e,
wet enschappelij k e, ecologische, organism ebescherm ende, en m ilieubescherm ende
funct ies. Par ken best aan naast open gedeelt en waaronder wat erpart ij en, grasvelden,
bloem perk en, wandelw egen en ander e infrast ruct uren, ook uit een afw isseling van
bosgedeelt en en/ of gedeelt en begroeid m et bom en, heest ers en k ruidacht ige gewassen.
De park en die erk end w orden door de Vlaam se regering vallen onder de bepalingen van
het Bosdecr eet . Ook par ken die pr iv é- eigendom zij n kunnen erk end of aangewezen
worden m it s voordraging door deze eigenaar en m it s v oldaan wordt aan bepaalde crit eria
die bepaald worden door de Vlaam se reger ing. Het decr eet bepaalt t ev ens dat subsidies
kunnen bek om en worden door pr ivé- eigenaars of openbare best uren v oor de erk enning,
de aank oop of het inr icht en of her inr icht en van park en.
Toen park en nog in hoofdzaak eigendom waren van privat e eigenaars best ond er niet
echt een beheersv isie. Met het m eer openbaar worden van park en is dit verhaal niet
m eer zo ev ident . Er w orden ook verwacht ingen gecreëerd v anuit de bev olk ing. Park en
zij n erg v eelzij dig in alle opzicht en en het is dan ook noodzak elij k om elk park op een
gepast e wij ze t e beheren binnen een voor opgest elde beheersv isie. I n 1998 nam AMI NAL
Afdeling Bos&Gr oen het init iat ief om een dergelij k e ‘beheersv isie park en’ op t e st ellen
wat zich uit eindelij k v er t aalde is de t erm ‘harm onisch parkbeheer’. Har m onisch
parkbeheer bet ekent dat m en in het beheer gaat rekening houden m et duurzaam heid,
dynam iek, diversit eit , m ens, nat uur en m ilieu. I ndien het gr oen, behor ende t ot het
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openbaar dom ein, beheerd wordt v olgens de uit gangspunt en en principes Harm onisch
Parkbeheer spreekt m en van Harm onisch Gr oenbeheer.

Op het v lak van het st im uler en van een nat uur vr iendelij k er gr oenbeheer is er het v an
belang 48 . Dit besluit is van t oepassing op alle berm en gelegen langs w egen, wat er lopen
en spoorw egen. zonder de ondergrondse plant edelen en hout ige gewassen t e
beschadigen.De gem eent e st aat in v oor het beheer van de berm en langs de
gem eent elij k e w egen en kan in deze dus haar rol spelen in het nast rev en van het
nat uurv riendelij k e beheer v an deze berm en.
Het lokale best uur kan m .b.t . de im plem ent at ie van deze nieuwe principes en
doelst ellingen inzake Bos en Groen een zeer belangr ij k e rol verv ullen. Als
vergunningver lenende overheid en eerst e aanspreek - en inform at iepunt kan zij ervoor
zorgen dat deze nieuw e pr incipes ingang v inden bij en kenbaar gem aakt worden aan
haar burgers. Dit t ev ens door het inv ullen van haar v oorbeeldfunct ie. Verder kan zij
ev ent ueel gem eent especifiek e subsidie of ander e reglem ent er ingen uit v aardigen.
EHVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
%RVVHQ
De regio Mechelen is, zoals t rouwens het gr oot st e gedeelt e van Vlaander en, arm aan
bos. De bebossingsgraad in Mechelen ( 7.7% ) ligt onder het Vlaam se ( 11.% ) en
prov inciale ( 17.2) gem iddelde 49 . Op het gr ondgebied van de st ad zij n geen
bosreserv at en. Er zij n w el v erschillende nat uur r eser vat en/ par ken m et beperkt e
bosgedeelt en ( Bat t elaer , Thiebroek , Tiv oli, Vrij broekpark,…) . De st ad is gelegen is het
valleigebied van de Zenne en Dij le. Van nat ur e uit is het een ov er wegend open
valleigebied. Uit gebreide boscom plex en zij n dus niet w enselij k. Wanneer r ek ening wordt
gehouden m et de bevolkingscij fers dan best aat er een sociale behoeft e aan een gr ot er
bosareaal om de dr uk op de laat st e bosrest ant en t e v er k leinen. De aandacht sgebieden
voor bosuit br eiding op het gr ondgebied van de st ad dienen zich bij v oor keur t e sit uer en:
• randst edelij k ( st adsrandbossen) ;
• aansluit end op best aande bosk er nen;
• in gebieden m et een act uele gew est planbest em m ing bosgebied of
bosuit br eidingsgebied;
• in de v erbindingszone t ussen best aande boscom plexen.
Bosuit br eiding dient v erm eden of beper kt t e worden in:
• gebieden m et een hoge act uele nat uurwaarde;
• valleigebieden m et een ( t oek om st ige) funct ie op het v lak van wat erber ging;
• aaneengeslot en gebieden binnen de agrar ische st ruct uur.
I n het Vlaam s bosbeleid st aat bosuit breiding hoog op de agenda. Hoew el bosuit breiding
een t hem a is dat op gewest elij k niveau gerealiseerd dient t e worden, wil de Afdeling Bos
& Gr oen voor de r ealisat ie ervan in het ar rondissem ent Mechelen een overlegplat form
opr icht en om aan de gem eent en een gelegenheid t e bieden om op een act iev e w ij ze
bet r okk en t e worden bij de realisat ie van de voor opgest elde t aakst elling en r ek ening t e
houden m et de lokale v isies. Hiert oe w erd in 2003 een lokaal over legplat form opger icht .
De gem eent en en AMI NAL v onden in I GEMO een geschikt e part ner om het pr oj ect
‘bosuit br eiding’ t e coördineren. Naast de st ad hebben ook 8 ander e nabur ige gem eent en
beslot en om deel t e nem en aan het ov erlegplat form ( Bor nem , Puurs, Sint - Am ands,
Duffel, Sint - Kat elij ne- Waver, Bonheiden, Lier en Put t e) .
De t aakst elling v oor de regio w erd door de Afdeling Bos & Groen v oor lopig vast gest eld
op:
48
Berm besluit : Besluit van de Vlaam se r egering van 27 j uni 1984 houdende m aat regelen inzake nat uurbehoud
op de berm en beheer d door publiekrecht elij ke recht spersonen
49
AMI NAL- Afdeling Bos| en Gr oen ( 2003)
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• m inim aal 155 ha en m axim aal 245 ha best em m ingswij ziging
• m inim aal 320 ha en m axim aal 465 ha effect iev e bebossing
De st ad zal op haar grondgebied nagaan waar m ogelij k bosuit breiding kan gerealiseerd
worden. Volgende zoek gebieden worden m om ent eel v ooropgest eld:
• Blaasveld/ Heffen: 10 ha best em m ingswij ziging, 10 ha effect iev e bebossing
• Bat t enbroek : 15 ha effect iev e bebossing
• St adsbos Kauw endael: afzonderlij k e st udie ( inr icht ingsst udie, zie v erder)
• Vrij broek - St uivenberg: 30 ha best em m ingswij ziging, 30 ha effect iev e bebossing
• Bufferzone Mechelen- Zuid ( Technopolis)
De st ad Mechelen heeft st eeds veel belang gehecht aan bosr ij ke zones in en r ondom r ond
de st ad. Bossen hebben naast hun ecologische funct ie ( leefgebied, lucht zuiveraar) ook
een belangr ij k e sociale en r ecr eat iev e funct ie ( wandelen, fiet sen) . Als t egengew icht v oor
de st eeds t oenem ende verst edelij k ing werd, in ov erleg m et AMI NAL en de buurgem eent e
Sint - Kat elij ne- Wav er , gewerkt aan de r ealisat ie van een st adsrandbos. Het bos zal zich
uit st rek ken in een voorlopig afgebakend gebied rond het kast eel Kauwendaal, w aar ook
plaat s voor open ruim t e zal zij n en aandacht voor de aansluit ing m et de aangr enzende
bebouw ing. De lokalisat iest udie voor het gebied is uit gev oerd. De bet r ok ken part ij en
( Mechelen, Sint - Kat elij ne- Wav er , AMI NAL) zij n akkoord over de perim et er en het gebied
waar het st andsrandbos m oet k om en. Dit gebied is ook opgenom en in het r uim t elij k e
st ruct uurplan van de st ad Mechelen als groene best em m ing. Mechelen heeft hiert oe 29
ha aangeduid. I n het voorj aar 2004 w erd de opm aak van een inr icht ingsplan v oor het
gebied t oegewezen.
3DUNHQ
Verspr eid over het grondgebied Mechelen liggen t ient allen parkgebieden m et als gr oot st e
het Pr ov inciaal dom ein Vrij broekpark. De andere gebieden zij n bij na allem aal privat e
kast eelpar ken. Deze pr ivat e k ast eelpar ken zij n bescherm d als st adsgezicht .
De st ad is eigenaar van Tiv oli, Kr uidt uin en Papenhof.
• Kruidt uin: is van oudsher een park waardoor er zeer waardev olle oude
bom en in st aan.
• Papenhof: is een buurt park in renovat ie m et een aant al belangrij ke oude
bom en.
• Tivoli: is een oud kast eelpark m et t alrij ke oude bom en, een bosgedeelt e,
boom gaarden, uit gebr eide speelfacilit eit en en een k inderboerderij .
Voor de st ad is het belangr ij k in de t oekom st de nat uurwaarden in de eigen
parkdom einen verder t e verst er ken en beheersm aat regelen uit t e w er k en conform de
principes van een harm onisch park - en gr oenbeheer. Hierbij v erdient ook de relat ie van
het park m et de om gev ing in r ek ening t e worden gebracht ( ber eikbaar heid, park ings,
bladafval,…) .
Personeelsleden van de st ad hebben de afgelopen j ar en deel genom en aan st udiedagen
inzake harm onisch park beheer en het openst ellen van park en. Het dienst hoofd van de
dienst nat uur - en groenont w ik k eling is erk end lesgev er inzak e harm onisch parkbeheer.
%HUPEHKHHU

Sinds 2002 beschikt de st ad over een goedgek eurd berm beheersplan v oor het volledige
grondgebied. Dit berm beheer beoogt het nat uurvr iendelij k ber m beheer t e st im uleren v ia
een aangepast m aaibeheer m et daart oe geschik t m at er iaal en m et het verbod op het
gebr uik v an biociden. Sinds 2004 wordt gem aaid conform de m aairout es van het
beheersplan.
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*URHQYRRU]LHQLQJRSHQEDDUGRPHLQ
I n het bij zonder in het st edelij k gebied is het r ealiseren van groene v erbindingen
onlosm akelij k verbonden m et aspect en van openbar e groenv oorziening. Een
voor uit st rev end groenbeheer is hierbij een absolut e noodzaak, het beheer v an openbaar
groen langs deze groene v erbindingen zal dan ook een aant al basisv er eist en m oet en
voldoen. De pr incipes v an ‘harm onisch gr oenbeheer’, zoals opgest eld door de Afdeling
Bos & Gr oen dient hierbij als leidraad t e funger en. Als algem een pr incipe wordt door de
st ad ook voor opgest eld dat groen niet alleen een opv ulling is van de rest ruim t e m aar als
st ruct uurbepalend elem ent m oet w orden uit gewer kt .
Binnen de st ad is de afgelopen j ar en de nood vast gest eld om de kwalit eit en van het
gebied scherp t e st ellen en t e bepalen hoe die k unnen w orden bewaard, waar onder het
aspect groenv oorziening. Hiert oe zij n er verschillende w ij k ont w ik kelingsplannen en
landschapsplannen opgest eld ( zie ook het hoofdst uk gebiedsger icht beleid) .
I n 2003 is de st ad gest art m et de opm aak van een beeldkwalit eit splan v oor de
binnenst ad en de st at ionsbuurt . Het plan beschr ij ft de gew enst e r uim t elij k e st r uct uur
m et v olum es, opperv lak t es, pr ogram m a’s. Het beeldk walit eit plan geeft een v isie op
gebr uik v an st raat m eubilair, v er hardingsm at er ialen, w egpr ofiel, groenaanplant ingen
( bom en ed.) , k unst , v er licht ing, r eclam e,... Bij de opm aak v an het beeldkwalit eit splan
zij n groenv oorzieningen in de st ad een belangr ij k aandacht spunt ( belev ingswaarde
binnenst ad) . Er is ook aandacht v oor de verder e ont w ik keling v an de “ groene v ingers”.
Dit zij n gebieden van de nat uur lij ke st ruct uur die doordr ingen t ot in het st edelij ke
gebied.
De st ad st im uleert gr oenv oorzieningen in de binnenst ad. Hierm ee w il het st adsbest uur
een binnenst ad nast r ev en waar leefbaar heid en st edelij kheid hand in hand gaan.
Bov endien w ordt de nat uur een handj e geholpen ( insect en, v ogels,…) . Voor m ensen is
m eer groen in het st raat beeld aangenam er om t e w onen. Hiert oe werden v erschillende
init iat iev en genom en ( st raat t egelt uint j es, plaat sen van bloem ent orens, hangende k orv en
en bloem bakk en, bloem bakkenact ie. Via het pet er/ m et erschap of st raat verant woordelij k e
werden de eerst e st appen gezet om de bevolk ing act ief t e bet r ekk en. Door de aanleg van
het Dij lepad w ordt ook voorzien in de rest aurat ie van de kaaim uren van de Binnen- Dij le.
Dit geeft de gelegenheid om ook aandacht t e hebben v oor de aanwezige plant engr oei.

Daken van gebouwen w orden zelden gebruikt door de m ens, doch dit k unnen ideale
plaat sen zij n om wat m eer groen aan t e br engen in een st edelij k e om gev ing.
Daar enbov en is het gr ot e v oordeel van een groendak dat er m inder regenwat er
afgev oerd m oet worden om dat de begroeiing het wat er langer vast houdt , opneem t en
verdam pt . Om het aanleggen v an gr oendak en t e pr om ot en heeft de st ad sinds 2003 een
subsidier eglem ent in v oege. De st ad neem t ook haar v oorbeeldfunct ie op door zelf in
st edelij k e proj ect en de aanleg van groendaken t e onderzoeken ( o.a. Huis van de
Mechelaar ) .
%XIIHU]RQHV
Bufferzones w orden aangelegd in het kader van een goede r uim t elij k e planning om t e
verm ij den dat gebieden m et v erschillende best em m ingen in elkaar gaan groeien. De
om vang van deze zones is afhank elij k van de best em m ingsgebieden. Ze zorgen voor een
ruim t elij k e scheiding w aardoor ook de hinderpr oblem at iek op een pr ev ent iev e wij ze kan
worden aangepakt . Buffer funct ies k unnen echt er ook een belangr ij ke ecologische funct ie
verv ullen indien deze op een ecologische m anier worden inger icht ( o.a. aanplant en m et
inheem se bom en en st r uik en) . Op het grondgebied van de st ad zij n bufferzones vooral
belangr ij k r ondom de best aande indust r iezones ( Mechelen- Noord en Mechelen- Zuid) . De
wet geving voorziet in specifiek e gevallen m inim ale afm et ingen van bufferzones. Vanuit
ecologisch st andpunt is het belangr ij k deze zones op een ecologische m anier in t e r icht en
en in t e schak elen in het groene net w erk .
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NQHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• principes van har m onisch park - en gr oenbeheer en duurzaam bosbeheer zij n
com plex en niet door alle act or en gek end
• het ont br ek en van beheersplannen v oor de st edelij k e parkgebieden
• het syst eem v an pet er/ m et erschappen en st raat verant w oordelij k en w er kt niet
goed
• het gr oen in de v erst edelij kt e om gev ing wordt som s nog t e v eel bekek en als
inv ulling van r est ruim t e
Opport unit eit en:
• deskundigheid inzake harm onisch par k- en gr oenbeheer
• berm beheersplan
• subsidier egeling inzak e de aanleg van groendak en
• init iat iev en gericht op het pr om ot en van gr oen in de st ad
• realisat ie v an een st adsrandbos
• int ergem eent elij ke sam enwerk ing inzake bosuit breiding
• opm aak van her beeldk walit eit splan voor de binnenst ad en st at ionsbuurt
• aandacht v oor gr oen in de st ad ( w ij kger icht e aanpak )
• rest aurat ie kaaim uren Binnen- Dij le
• bufferzones als onderdeel van groen in de v erst edelij kt e om gev ing
GRHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: v erst erk en en v ernat uur lij k en van de bosk er nen op het gr ondgebied van de
st ad
Act ie N_45: verder part iciper en aan het bosuit breidingsproj ect en m edewer k ing
verlenen aan het uit wer ken van het concept en de im plem ent at ie van
bosuit br eidingen op het grondgebied.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: r uim t elij k e planning, AMI NAL Bos&Groen, I GEMO
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_46: r ealisat ie v an het st adsrandbos Kauw endael.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: r uim t elij k e planning, AMI NAL Bos&Groen
Tim ing: 2009
Act ie N_47: verder wer k m ak en v an het v er nat uur lij ken van populier enbossen op
t erreinen eigendom van de st ad.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, AMI NAL Bos&Gr oen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_48: het OCMW verzoek en om bij nieuw e aanplant van populier enbossen t e
voorzien in m ant elzones.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: OCMW Mechelen, AMI NAL Bos&Gr oen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: beheren v an de st edelij k e park en en openbaar groen volgens de richt lij nen
van het harm onisch par k- en groenbeheer

Act ie N_49: opm aak van beheersplannen v oor de st edelij k e parkdom einen ( Tivoli,
Papenhof, Kr uidt uin) .
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I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: Dienst m ilieu- educat ie, m ilieudienst
Tim ing: 2009
Act ie N_50: evaluer en v an het ecologisch berm beheer aan de hand van de
aangeduide pr oefv lak k en
I nit iat iefnem er : dienst nat uur - en gr oenont wikk eling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2009
Act ie N_51: het pr ov inciebest uur v erzoeken om de m obilit eit sproblem at iek rond het
Vrij broekpark t e onderzoeken en hiert oe bij kom ende aank open t e voorzien.
I nit iat iefnem er : r uim t elij ke planning
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2006
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak m et bet rekk ing t ot bos, park en en
openbaar groen
Act ie N_52: de dienst en onderst eunen m et adv ies en inform at ie inzake wet gevende
en t echnische aspect en rond het beheer van bossen, par ken en openbaar groen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt


Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak m et bet rekk ing t ot bos, park en en
openbaar groen

Act ie N_53: inform eren van de pr ivat e par keigenaars inzak e de r egelgeving rond
harm onisch park - en gr oenbeheer en duurzaam bosbeheer .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling
Tim ing: 2008
Act ie N_54: inform eren van pr ivat e boseigenaar s inzak e best aande
( subsidie) r egelgev ing v oor een duurzaam bosbeheer .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling
Tim ing: 2008
Act ie N_55: I nform er en van de bev olk ing ov er de v oorbeeldfunct ie die de st ad
opneem t inzake harm onisch par k- en gr oenbeheer en duurzaam bosbeheer
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, inform at iedienst ,
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: uit bouwen van een net w er k van gr oenelem ent en in de v er st edelij k t e
om geving

Act ie N_56: bij de rest aurat ie van de kaaim ur en van de Binnen- Dij le aandacht
hebben v oor de aanw ezige plant engroei ( ecologische r est aurat ie) .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, Nat uurpunt vzw .
Tim ing: 2009
Act ie N_57: bij het opleggen v an bufferzones aandacht hebben v oor de ecologische
funct ie ervan.
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I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie N_58: verder zet t en van de gem eent elij k e subsidier egeling inzak e gr oendaken
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2005
Act ie N_59: onderzoek en w elk e m aat regelen kunnen worden get r offen om de
bet r okk enheid van de bev olk ing bij het onder houd en het beheer van het openbaar
dom ein ( o.a. inzak e groen) t e verhogen ( pet er / m et erschappen,
st raat verant w oordelij k en)
I nit iat iefnem er : dienst onder houd w egen
Bet r okk enen: afdeling Wij k - en Dorpszak en, dienst nat uur- en groenont w ikk eling
Tim ing: 2008
Act ie N_60: bij de planning van de inr icht ing van openbaar dom ein
( w ij k ont w ik kelingsplannen, beeldk walit eit splan,…) het st edelij k groen beschouwen
als st uct uurbepalend elem ent in plaat s van opv ulling van de r est ruim t e
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
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+LQGHU
Het hoofdst uk hinder bespreek de v erschillende m ilieuhinderaspect en w aarm ee het lokale
best uur w ordt geconfront eerd. Volgende deelaspect en kom en hierbij aanbod: geluid,
geur, licht , bodem , afvalhinder en lucht v er ont r einiging.
St rat egische doelst elling: de st ad voert een geïnt egreerd hinderbeleid waarbij pr ior it eit
wordt gegev en aan het voork om en van hinder en de best aande hinder wordt
t er uggedrongen
$OJHPHHQ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Milieuhinder ( geluids- , t rillings- , geur- , st of- , r ook - en licht hinder ) is een belev ing m et
zowel een obj ect ief als een subj ect ief karakt er . Obj ect iev e fact or en zij n de fysische
eigenschappen, de frequent ie van opt r eden, de duur en var iabilit eit in de t ij d. De
subj ect ieve elem ent en hebben t e m ak en m et leeft ij d, bet rok kenheid bij de br on, het
m om ent van de dag, enz. Hinder kan de lev ensk walit eit enorm negat ief beïnv loeden,
zowel geest elij k als licham elij k. I n som m ige gevallen br engt het ook m at er iële schade
m et zich m ee.
Door de hist or isch gegr oeide ruim t elij k e ordening in Vlaanderen is er m om ent eel geen
volledige scheiding m ogelij k t ussen pot ent iële hinderbronnen en hindergevoelige zones
zoals w oon- , r ecreat ie- of nat uurgebieden. De v oorbeelden zij n legio: de gr ot e dicht heid
aan v erk eerswegen, lint bebouw ing, zonev reem de bedr ij ven en w oningen, woongebieden
nabij indust riële zones, nieuwbouww ij ken langs snelwegen.
Uit een enquêt e die het Vlaam s Gew est begin 2001 liet uit voer en
( leefom gev ingsonderzoek bij 3200 Vlam ingen, SLO- 0) blij kt dat 30% v an de
respondent en t en m inst e t am elij k gehinderd waren door geluid, 19% door geur en 5%
door licht . De belangrij k st e geluidshinderbronnen war en: st raat verk eer , lucht verk eer,
huisdieren van bur en, het laden en lossen van v racht wagens, doe- het - zelf act ivit eit en
van buren, bouw - en sloopact iv it eit en, t r einv er k eer en bedrij ven. Als belangr ij kst e
geur hinderbronnen kwam en st raat verk eer , v erbranden van afval door bur en, uit spreiden
van dier lij k e m est en huisdieren van buren, naar v oor. De belangr ij kst e licht hinderbr on
was de v er licht ing van gem eent e- en gewest w egen. Begin 2004 w erd v oor een t w eede
m aal een leefom gev ingsonderzoek uit gev oerd ( SLO- 1) . I n vergelij k ing m et v or ige
onderzoek is het aant al gehinderden door geluid of licht st abiel gebleven of zelfs licht
gedaald wanneer de t am elij k gehinderden m ee in rek ening w orden gebracht . Het aant al
gehinderden door geur is gedaald van 7% naar 5,5% voor de ernst ig en ext reem
gehinderden. De t am elij k gehinderden zij n gedaald v an 11,7% naar 10,2% 50 .
Kenm erk end v oor m ilieuhinder of –v erst oring is het ov er wegend lokale k arakt er erv an.
Het lokale best uur heeft dan ook een belangr ij k e rol bij het voork om en en best rij den van
lokale hinderproblem en. Hiert oe kan een m ix aan j ur idische, sociale en econom ische
inst rum ent en w orden ingezet . Enk ele v oorbeelden 51
• regist rer en en opv olgen van k lacht en
• inform er en en sensibiliser en van de doelgroepen
• opm aak van r eglem ent en
• uit werk en van een beleidskader
• organiser en van t oezicht en handhav ing 52
• inv ent ar isat ie van de hinderbr onnen
• opt r eden als conflict bem iddelaar bij lokale hinderproblem en

50
51
52

bron: w ebsit e ‘ww w.vlaanderen.de/ lucht ’
bron: sam enwerkingsovereenkom st 2002- 2004 “m ilieu als opst ap naar duurzam e ont wikkeling”
hier voor w ordt verw ezen naar het hoofdst uk I nst r um ent arium – 2.6.t oezicht en handhaving
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%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Ter onderst euning van het hinderbeleid heeft het Vlaam s Gew est in de loop van 2000 en
2001 t wee inst r um ent en ont w ikk eld:
• het m ilieuk lacht enregist rat ie- en opvolgingssyst eem m aakt het m ogelij k v oor
ov er heidsdienst en om m ilieuk lacht en v ia het int er net in een cent rale dat abank in
t e geven. Hierdoor kunnen pr obleem sit uat ies snel w orden gesignaleerd en kan de
ov er heid snel r eager en. MKROS m aak t het ook m ogelij k om m ilieuklacht en op
gewest elij k niv eau t e v erzam elen, t e v erw erk en en t e rapport eren. Het syst eem
draait op proef in een aant al piloot gem eent en.
• het schr ift elij k leefom gevingsonderzoek ( SLO) is een gewest elij k
beleidsinst rum ent waar bij op r egelm at ige basis een r epr esent at ief st aal v an de
Vlaam se burgers door m iddel van een schr ift elij k e enquêt e worden bevraagd ov er
het hindergevoel inzak e geluid, geur en licht . Een eerst e r efer ent ie- enquêt e
( SLO- O) had plaat s in 2000 bij 3200 personen.
De sam enw er k ingsover eenk om st “m ilieu als opst ap naar duurzam e ont wik keling” 20022004, st elt volgende voorwaarden op niv eau 1:
• regist rer en en opv olgen van k lacht en over m ilieuhinder v ia MKROS,
• voer en van sensibiliseringscam pagnes inzak e geluid- , geur - en licht hinder,
• inst ellen polit ier eglem ent r ond de beperkt e t oelat ing van v erbranding in openlucht
van plant aardige afvalst offen op basis van het m odelreglem ent van het Vlaam s
Gew est ,
• uit werk en van een gem eent elij k beleidskader inzake geluidhinder,
• de gem eent e kan vast st ellingen lat en v err icht en, overeenk om st ig de richt lij nen
m et bet rekk ing t ot de behandeling van een schadegeval die OVAM t er beschik k ing
st elt , bij sit uat ies waarop de niet - k lassiek e regelingen v oor de vast st ellingen m et
bet r ekk ing t ot bodem v eront r einiging v an t oepassing zij n. Als er verdere
m aat regelen m oet en genom en w orden m et bet r ekk ing t ot een schadegeval dient
de gem eent e het schadegeval onm iddellij k aan OVAM t e m elden op een
gest andaardiseerde w ij ze.
• de gem eent e dient de geluidsov erlast , de geur hinder en de licht verv uiling die in
eigen beheer k unnen w orden t er uggedrongen aan t e pakk en.
Voor niv eau 2 st elt de sam enwerk ingsov er eenk om st volgende bij k om ende
voorwaarden:
• inst ellen van een gem eent elij k r eglem ent waar in alle r elevant e hinderaspect en
om t r ent geluid, geur en licht worden vervat ( op basis v an een m odelreglem ent die
het Vlaam s Gewest t er beschik k ing st elt )
• de gem eent e dient v erscherpt t oezicht t e houden op de Vlarem - r egelgeving en de
eigen polit ier eglem ent en en st elt hiert oe een inspect iepr ogram m a op;
• de gem eent e inv ent ar iseert de hinderbronnen en k nelpunt en en st elt een
act ieplan op t er v erbet ering van de sit uat ie;
• de gem eent e t reedt op als conflict bem iddelaar bij lokale hinderpr oblem en en st elt
bem iddelingsdossiers sam en.
I n het kader van de hinderproblem at iek is het belangrij k het hinderbeleid t e int egr er en in
de r uim t elij k e ordening. Via een goede ruim t elij ke uit v oer ingsplannen k an v erm eden
worden dat nieuw e hindersit uat ies ont st aan.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
.ODFKWHQUHJLVWUDWLH
De m ogelij k heid wordt geboden aan de bevolk ing om hun m ilieuk lacht en t e m elden. Via
een cent raal m eldpunt ( de Mechelfoon) k unnen klacht en w orden doorgegev en. Op de
websit e van de gem eent e k unnen k lacht en online v ia het elekt ronisch lok et worden
doorgegev en. Milieuk lacht en kunnen ook recht st reeks ( t elefonisch, schr ift elij k , loket )
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worden doorgegev en aan de bet rokk en dienst en ( m ilieudienst , polit ie) of de st edelij k e
om budsm an. De klacht enr egist rat ie van de m ilieudienst gebeurt v ia een eigen int er ne
dat abank. Vanaf het ogenblik dat het gewest elij ke MKROS oper at ioneel is zal hier w orden
op aangeslot en. De k lacht en geregist reerd bij de polit ie v ia de radiokam er worden
opgenom en in de I SLP- dat abank. Klacht en w or den ook r echt sreeks van het park et
ov ergem aakt aan de polit ie ( kant schr ift en) of recht st reeks aan de int er ne dienst en.
Bij iedere oproep w ordt door de polit ie een int er vent ieploeg t er plaat se gest uurd en dit
volgens het pr iorit eit sbeginsel dringende en niet dr ingende opdracht en.
Zowel de m ilieudienst als de polit ie spelen v ooral een bem iddelende r ol bij de
behandeling van k lacht en. De st ad opt eert om ervoor om in eerst e inst ant ie een
oplossing t e zoeken door overleg en bem iddeling. Het loont niet st eeds om onm iddellij k
PV op t e st ellen. Enkel bij het her haaldelij k negeren van onder r icht ingen wordt pr ocesverbaal opgest eld. Het aant al m ilieu pv’s opgest eld door de m ilieudienst is zeer beper kt .
Jaarlij ks schr ij ft de polit ie een 30 t al m ilieu pv ’s uit wat in v erhouding t ot het aant al
klacht en zeer beperkt is.
Het k lacht enregist er van de m ilieudienst werd in 2002 geact ualiseerd waardoor het
m akkelij k er is om de aard van de k lacht t e acht er halen. Jaar lij ks w orden bij de
m ilieudienst een 100t al klacht en ger egist reerd. Een derde van de k lacht en heeft
bet r ekk ing t ot afval ( illegale opslag, sluikst ort en, sluikv erbranden, …) . Er zij n duidelij k
m eer klacht en inzak e geluid en geur dan licht . Een j aarlij kse analyse v an het
klacht enr egist er ont breekt .
Eind 2003 heeft de polit ie het init iat ief genom en om hun k lacht endat abank t e screenen
op k lacht enm eldingen inzak e m ilieu ( per iode 2001- 3k w 2003) . I n deze per iode werden
er ongeveer een 1700t al m ilieuklacht en ger egist reerd.
Tabel 10: t op 5 van de m eldingen van m ilieuklacht en bij de polit ie ( periode 2001 t .e.m . 3 de kw ar t aal 2003)

un 9

. 

Nacht law aai – m uziek
Nacht law aai – per sonen
Geluidshinder m uziek
Ver branden afval – vuur m aken
Sluikst ort en afvalst offen

1894
1021
410
317
228

37.2
20.6
8.3
6.4
4.6

De t op v ij f w eergev en in t abel 10 is verant woordelij k voor dr iev ierde v an het t ot aal
aant al m ilieuk lacht en. Het m erendeel van de k lacht en houden verband m et geluid en
sit uer en zich v ooral in de gr ot er e en m eer bevolkt e w ij k en. De randgem eent en
daarent egen k r ij gen m eer int erv ent ies inzake afvalverbranding en sluikst ort en.
,QYHQWDULVDWLHYDQGHORNDOHKLQGHUSUREOHPDWLHN
I n het kader van de sam enwerk ingsov ereenkom st 2002- 2004 is de st ad in 2003 gest art
m et een inv ent ar isat ie v an de hinderbr onnen inzak e geluid, geur en licht op zij n
grondgebied. De k lacht en geregist r eerd door de m ilieudienst w erden uit gezet op een
analoge k aart ( hinderkaart ) . Hieruit blij kt dat het m er endeel van de k lacht en afk om st ig
zij n vanuit het cent r um . Op basis v an de huidige gegev ens k unnen nog geen pat ronen
worden onderscheiden. Deze hinderkaart m oet op t erm ij n de basis vor m en v oor een
ger icht e aanpak van de hinderpr oblem at iek. De m et hodiek v oor het opst ellen van de
kaart dient echt er t e worden v erbet erd om het act ualiseren en analyseren ervan in de
t oek om st zo efficiënt m ogelij k t e lat en ver lopen ( GI S onderbouw ing) .
Mom ent eel best aat het v erm oeden dat v erschillende st edelij k e gebouw en of act iv it eit en
niet alt ij d beschik ken ov er de nodige vergunningen en keuringen. De hinderpr oblem at iek
afkom st ig van st edelij k e gebouwen of act iv it eit en is nog niet in kaart gebracht
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Bufferzones zorgen v oor een r uim t elij k e scheiding waardoor ook de hinderproblem at iek
op een prevent ieve w ij ze kan worden aangepak t . I ngev olge het ruim t ebeslag v an deze
bufferzones en de afw eging m et econom ische belangen ervan worden deze zones niet
alt ij d gerespect eerd.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• klacht endat abank en polit ie en m ilieudienst zij n niet op elkaar afgest em d.
• ont breken van per iodiek e analyses van de k lacht enregist ers
• hinder kaart is niet onderbouwd m et GI S
• geen zicht op de hinder problem at iek van de st edelij k e gebouw en of act ivit eit en
Opport unit eit en
• best aande k lacht enregist ers
• aanzet t ot ‘hinderkaart ’
• uit voeren van een onderzoek bij gegr onde klacht en
• verschillende kanalen v oor de bevolking t ot het m elden van k lacht en
• m ilieuk lacht enr egist rat ie- en opv olgingssyst eem ( MKROS) van het Vlaam se
Gew est
• bufferzones als m aat r egel om hinder t e beperk en
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het v oer en van een geïnt egreerd hinderbeleid
Act ie H_1: bij de opm aak van ruim t elij k e uit v oeringsplannen m aat r egelen uit w erk en
inzake het voor kom en v an hindersit uat ies ( aanv ullende st udies, opleggen
randvoor waarden)
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_2: bij het t oek ennen v an bouw - en m ilieuvergunningen m aat regelen t reffen
inzake het voor kom en v an hindersit uat ie ( geluid, geur , licht , bodem , lucht ) .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst , bouwdienst
Bet r okk enen: dienst ruim t elij k e planning
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e de algem ene hinderproblem at iek
Act ie H_3: opm aak van een inv ent ar is van st edelij k e gebouw en en bij hor ende
act ivit eit en die niet beschikk en over de noodzak elij k e vergunningen en keur ingen.
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: m ilieudienst , bouwdienst , dienst pat rim onium , uit voeringsdienst en,
prev ent ieadv iseur
Tim ing: 2007
Act ie H_4: opm aak van een plan van aanpak v oor het regular iseren van de
vergunningen en k eur ingen van de st edelij k e inricht ingen of act iv it eit en die als
priorit air w orden aangeduid.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst gebouw en, bouwdienst
Tim ing: 2009
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Act ie H_5: de dienst en onderst eunen m et adv ies en inform at ie ov er de
adm inist rat iev e v erplicht ingen inzake m ilieuv er gunningen en m ilieuk euringen.
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: bouwdienst , dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_6: de dienst en onderst eunen m et t echnisch adv ies inzake m ilieuhinder.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: bouwdienst , dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: planper iode
Act ie H_7: opm aak van inv ent ar is van st edelij k e gebouw en en t er r einen die
geluidshinder, geur hinder , licht hinder, lucht ver ont reiniging of bodem v eront r einiging
kunnen veroorzaken.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst gebouw en, dienst pat rim onium , uit v oeringsdienst en
Tim ing: 2007.
Act ie H_8: opm aak van een plan van aanpak v oor de saner ing v an de
hinderproblem en die als pr ior it air worden aangeduid.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst gebouw en, bouwdienst
Tim ing: 2009
Act ie H_9: per iodiek e ev aluat ie van de ger egist reerde m ilieuk lacht en op het
grondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, om budsm an
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_10: v erder uit w erken van een st edelij k e hinder kaart
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Gis- cel
Tim ing: 2009
*HOXLG
%HVFKULMYLQJWKHPD
Uit het leefom gevingsonderzoek van het Vlaam se Gew est ( 2001) blij kt dat geluid als
belangr ij k hinderprobleem ervaren w ordt . Tussen de 15 à 20 pr ocent van de Vlaam se
bevolk ing wordt pot ent ieel ernst ig gehinderd door een of m eer geluidsbronnen 53 .
Wegv erkeer heeft hier in het groot st e aandeel, gev olgd door lucht v erk eer en burengeluid.
Ook econom ische act iv it eit en en luidrucht ige recreat ie k unnen v eel geluid produceren.
Het feit dat een gr ot e gr oep m ensen op een relat ief k leine opperv lakt e sam enwoont ,
zorgt op zich al v oor een belangr ij ke hinder door burengeluid. Over de im pact van geluid
op de fauna zij n de gegev ens nog beper kt . Wat bet r eft vogelsoort en die gevoelig zij n
voor geluid is 37% v an de geschik t e ecot oopopperv lakt e verst oord door het geluid van
gewest w egen. St udies t onen aan dat er v ogelsoort en m et uit st erven m et bedreigd zij n
daar zij geen fluit t onen m eer kunnen doorgev en wat noodzak elij k is v oor hun ov er lev ing.
Lawaai heeft ev eneens een econom ische im pact : v erlagen waarde van het
woningpat r im onium , m edische zorg en pr oduct iever lies bij bloot gest elde personen,
uit gaven voor lawaaibest rij dingsm iddelen en pr ev ent iev e m aat regelen ( isolat ie,
scherm en,…) .
53

MI RA T- 2003: m ilieu- en nat uurraport Vlaanderen

Hinder

147

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

Een goed beleid inzake ruim t elij k e ordening en m obilit eit is bepalend om de geluidshinder
aan t e pak ken. De gr ot e dicht heid aan v erk eerswegen, lint bebouw ing, zonev reem de
bedr ij v en en woningen, woongebieden nabij indust riële sit es, enz. zij n v oorbeelden die
de noodzaak v an de wederzij dse afst em m ing v an het beleid aant onen.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
I n 2000 werd de nieuw e Eur opese r icht lij n in v erband m et de geluidsem issie van
buit enshuis gebr uikt m at er ieel uit gevaardigd. Deze r icht lij n vervangt de
em issier icht lij nen v oor bouw m achines. De federale ov erheid zal ze binnen het kader van
de w et gev ing op de pr oduct norm en om zet t en. Een v oorst el van de Com m issie
bet r effende banden v oor m ot or voert uigen heeft t ot doel het r olgeluid aan de br on t e
beperk en. Mom ent eel best aat er w et gev ing inzake t echnische eisen die gest eld w orden
aan brom fiet sen, m ot orfiet sen en hun aanhangwagens, grasm achines,
m ot orcom pr essoren, aggregat en v oor laswerk, t or enkranen, energieaggregat en, m et de
hand bediende bet onbrekers en t rilham ers, eisen v oor subsonische en ult ralicht e
vliegt uigen, enz.
De Wereldgezondheidsorganisat ie ( WHO) heeft richt lij nen uit gevaardigd voor
om gevingslawaai: de geluidsim m issieniv eaus zij n afhank elij k van de plaat s waar de
ont v anger zich bev indt en van het gezondheidseffect dat wordt beoordeeld. Vooral de
waarde v oor het aanbev olen m axim um van het geluidsniv eau dat ’s nacht s van
t oepassing is voor de slaapkam er ( La m ax = 45 dB( A) ) w ordt regelm at ig gehant eerd in
verband m et de lucht havenpr oblem at iek.
I n uit voering van de w et t er best r ij ding van geluidshinder van 18 j uli 1973 wordt
lawaaihinder van indust rie en van som m ige recreat iev e act iv it eit en ( feest zalen en lokalen
m et een dansgelegenheid; schouwspelzalen; geaut om at iseerde kegelbanen; rij scholen;
lunapark en; m odelv liegt uigen; schiet st anden; w edst rij den, t est - en oefenr it t en m et
m ot orv oert uigen of m ot orv aart uigen) best reden aan de hand van de bepalingen in
Vlar em I I . De m ilieukwalit eit snorm en v oor geluid in open lucht en binnenshuis variër en
naargelang het t ij dst ip van de dag en naargelang de best em m ing van het gebied op de
gewest plannen en de sit uer ing ervan t en opzicht e van andere gebieden.
Vlar em I I bev at ook bepalingen die bet rek k ing hebben op niet - ingedeelde
m uziekact iv it eit en en die aan het college van burgem eest er en schepenen een zekere
bevoegdheid gev en in zak e het t oelat en van m uziekact iv it eit en in open lucht en/ of in
publiek t oegankelij k e inricht ingen.
Het K.B. van 24 febr uar i 1977 legt enerzij ds een m ax im um vast voor elek t ronisch
verst erkt e m uziek v oort gebracht in openbare inricht ingen, dit m ax im um bedraagt 90 dB.
Anderzij ds legt dit K.B. geluidsim m issienor m en v oor elekt r onisch v erst erkt e m uziek op,
die van t oepassing zij n in de buurt van om het ev en welke inr icht ing ( privat e en
openbar e) waar elekt r onisch verst er kt e m uziek gepr oduceerd w ordt . De bepalingen van
dit K. B. zij n niet van t oepassing op de v ia het Vlarem I ingedeelde feest zalen en
dansgelegenheden.
Het algem een r eglem ent op de arbeidsbescherm ing ARAB st elt o.a. vast wanneer
wer knem ers dienen v oorzien t e worden van gehoorbescherm ers.
Ook bij r uim t elij k e ordening worden voorwaarden opgelegd inzak e de v rij e st roken langs
aut osnelw egen. Ook k unnen v ia bouwv erordeningen die een st edenbouwkundig elem ent
als v oorw erp hebben, m aat regelen genom en w orden om ev ent uele geluidshinder t e
beperk en.
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Verder worden er v oor specifiek aangeduide gebieden ( bosreservaat , bescherm d
landschap, VEN,…) m aat regelen v oor opgest eld die geluidshinder m oet en v oork om en
( radio’s, luidsprekers, rust verst or ing algem een,…) .
I n het st rafw et boek vinden we één bepaling ( ar t . 561,1°) die r echt st reeks bet rekk ing
heeft op lawaai, nl. “ worden gest raft : zij die zich schuldig m aken aan nacht ger ucht ,
waardoor de r ust van de inwoners kan worden gest oord”. Door de recht spraak werd hier
nog een v erdere beper k ing aangebracht : de st orende geluiden die slecht s het gev olg zij n
van de norm ale uit oefening van een ber oep zij n niet st rafbaar . Deze beperk ing v er valt
ev enwel wanneer het beroep of de bezigheid uit geoefend wordt in abnorm ale en
ongew one voor waarden en de noodw endigheden t e buit en gaat , of wanneer het een
bezigheid bet reft die ev en goed ov erdag kan uit gevoerd w orden. Verder worden ook
gest raft “zij die het v erbod overt r eden om op bepaalde plaat sen v uurwapens af t e
schiet en of enig vuurwerk af t e st eken” ( art . 553) .
Daar naast m aken veel bronnen van geluidshinder nog niet het v oorw erp uit van een
federale of Vlaam se wet gev ing en beschikt de gem eent e hier dus t och over een
bij kom ende en niet onbelangr ij ke bevoegdheid. Dergelij k e br onnen zij n o.a. huisdieren,
wedst rij den m et m ot orv oert uigen op de openbare weg, bepaalde m ot or aangedr ev en
t uinw erkt uigen, enz. Volgens art ikel 135 van de Nieuwe Gem eent ewet heeft de
burgem eest er de bevoegdheid om m aat regelen t e nem en t eneinde de verst or ing van de
openbar e r ust t egen t e gaan.
Dergelij ke r egelingen k unnen opgenom en w orden in het polit iereglem ent van de
gem eent e.
Zoals eerder aangehaald blij ft het alt ij d m ogelij k v ergoeding t e eisen v oor schade
ingev olge geluidshinder op basis v an de ‘fout aansprak elij k heid’ en ‘de leer v an de
bur enhinder’, opgenom en in het Burger lij k Wet boek .
I n het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st “m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling 2002- 2004” dient het lokale best uur m aat regelen t e nem en om
geluidshinder t e beperk en.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Uit de k lacht enr egist ers van m ilieudienst en polit ie blij kt dat geluidshinder de
belangr ij kst e m ilieuk lacht is en m eest al v erband houdt m et lokale pr oblem en. Vandaar
dat de st ad goed geplaat st is om deze vorm van hinder t er ug t e dr ingen en t e
voork om en. Sam enwerk ing t ussen polit iedienst en m ilieudienst is belangrij k bij de
handhaving inzak e geluidshinder.
De 4 t oezicht houdende am bt enar en op de m ilieudienst st aan in v oor ( beperkt e)
geluidsm et ingen in het kader van het Vlar em . De polit ie st aat in voor geluidsm et ingen in
het kader van het KB van 24- 02- 1977 houdende vast st elling v an geluidsnorm en v oor
m uziek in openbare en privat e inr icht ingen. Voor uit gebr eidere geluidsst udies
( m eet cam pagnes) wordt ber oep gedaan op ext er ne desk undigen ( o.a PI H) .
Meest al w orden geluidsm et ingen uit gev oerd op basis van k lacht en. I n het kader van
m ilieuv ergunningsaanvr agen worden, indien relevant , aanv ullende ak oest ische
onderzoeken opgelegd ( prev ent ief handelen) .
Met bet r ekk ing t ot geluidshinder die v er oorzaak t wordt door herbergen worden de
klacht en door de polit ie ger egist reerd en opgev olgd in het proj ect GAP54 .

54
Act ie opgenom en in het zonaal veiligheidsplan 2003 ( act ie 5358- 02) om het fenom een van over last van
probleem herbergen ’beheersbaar’ t e houden
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De st ad beschikt sinds 1982 ov er een algem ene polit iever ordening inzake geluid. Deze
verordening r icht zich naar :
• het gebr uik van geluidsverst erk ers, luidsprek ers, m uziek inst rum ent en of andere
geluidsinst allat ies op de openbar e weg alsm ede buit en en binnen gebouw en
wanneer de uit zending is om op de openbare w eg gehoord t e w orden;
• exploit ant en van danszalen, drankgelegenheden, ont spanningsgelegenheden,
schouwspelzalen en in het algem een van alle v oor het publiek t oegankelij k e
inricht ingen;
• organisat oren van openbar e of priv é- bij eenk om st en en op exploit ant en van
lokalen waar zodanige bij eenkom st en plaat sv inden;
• houders van huisdier en;
• gebr uik van m et ont ploffingsm ot or en aangedr even speel- en experim ent eert uigen
op m inder dan 1000 m et er van w oonzones;
• huishoudelij k e w erken die lawaai veroorzaken w aardoor de r ust van de inw oners
kan worden verst oord, zoals het gebr uik van zaag- , boor - of grasm achines,
waarvan het gebr uik v erboden is t ussen zonsondergang en zonsopgang.
Dit polit ier eglem ent dient geact ualiseerd t e wor den. De aanpassing erv an is echt er geen
eenv oudige opdracht gelet op de com plex it eit v an de m at er ie. Eind 2001 werd
deelgenom en aan een int ergem eent elij ke work shop ( I GEMO) inzak e geluid. Opzet was t e
kom en t ot de opm aak v an een geact ualiseerd polit ier eglem ent en t e voorzien in een
ov er leg t ussen polit ie en m ilieuam bt enaar ov er de lokale aanpak van geluidshinder. Een
éénsgezindheid over de door t e v oeren aanpassingen werd niet bereikt . Verschillende
pogingen werden onder nom en om deze workshop t e v ert alen in een m eer gest ruct ur eerd
ov er leg t ussen m ilieudienst en en polit iedienst en. Binnen de polit iezones was de uit bouw
van een “m ilieucel” echt er geen pr iorit eit waardoor het ov er leg st il v iel. Onderst euning
vanuit het Vlaam s Gewest onder de v orm van een m odelreglem ent ont breekt .
Een aandacht spunt v oor de gem eent e is o.a. de geluidsover last van de grot e
verkeersaders ( E19, grot e invalswegen) en in m indere m at e de spoorw eg MechelenBrussel ( zie ook hoofdst uk m obilit eit ) . I n het v erleden w erden v erschillende st udies
uit gev oerd:
• st udie “ GI S- t r einlawaai” ( Univ ersit eit Gent ) ;
• st udie “ Obj ect iev e v erk eersleefbaar heid op de invalswegen en v est en v an
Mechelen” ( Langzaam v er keer ) ;
• geluidsm et ingen E19 ( AWV) .
Aan de VMM w erd gev raagd om de st udie ‘GI S t reinlawaai’ t e verfij nen. Deze st udies
hebben t ot op heden niet geleid t ot concr et e m aat regelen.
Recent worden sporadisch k lacht en geregist reer d ov er v liegt uiglawaai in de
deelgem eent e Muizen. Verm oedelij k ligt het nieuwe spreidingsplan van de lucht haven
van Zav ent em hier aan de basis v an. Ook aircondit ioningsinst allat ies w orden m eer en
m eer er var en als een br on van geluidshinder. Het onoordeelk undig plaat sen van
dergelij k e inst allat ies ligt aan de basis v an het probleem .
Bij het opst ellen van r uim t elij k e uit v oeringsplannen en het ( her ) inr icht en van st adszones
wordt , in de m at e van het m ogelij ke, aandacht best eed aan het nem en van m aat r egelen
die de bij k om ende geluidshinder van het proj ect t ot een m inim um beperk en of de
best aande geluidshinder m ilder en. I ndien r elevant w orden in de v oorber eidende
st udieopdracht en de geluidseffect en onderzocht . Meer aandacht k an worden best eed aan
de k euze van geluidsar m e v erhardingen van de openbar e weg.
De st ad w enst ook de geluidshinder afk om st ig van occasionele niet - ingedeelde
m uziekact iv it eit en ( hfdst . 6.7 VLAREM I I ) t e beperk en ( o.a. Par kpop, Maanr ock,…) .
Hiert oe w orden norm en opgelegd wat bet r eft het m axim um t oegelat en geluidsniv eau en
duur van de m uziekact ivit eit .
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.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• geluidsov erlast E19, de grot e invalswegen en het spoorv er keer
• geen per iodiek overleg t ussen m ilieudienst en polit ie inzake de aanpak van
geluidshinder
• polit ier eglem ent inzake de best r ij ding van geluidshinder is aan herziening t oe
• geen onderst euning vanuit het Vlaam s Gewest inzak e een m odelreglem ent
• m eet t oest el van de m ilieudienst is niet geschikt voor m et ingen van t onaal geluid
Opport unit eit en:
• t oezicht houdende am bt enar en op de m ilieudienst die geluidsm et ingen kunnen
uit voeren
• ext er n geluidslabo v an het PI H
• geluidsst udies ( spoor wegen, belangr ij kst e v er keersassen)
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het v oer en van een beleid dat erop gericht is om het aant al gehinderden
door geluid t er ug t e dringen
Act ie H_11: blij v en ij v er en bij het Vlaam se Gew est t ot het nem en van m aat regelen
om het lawaai v an de E19 aan t e pak ken.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst ruim t elij k e planning, Vlaam s Gew est ( AWV)
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_12: act ualiser en van de bepalingen in het st edelij k polit ier eglem ent inzak e
de best r ij ding van geluidshinder
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie, Vlaam s Gew est
Tim ing: 2008
Act ie H_13: lat en uit v oeren van geluidsm et ingen in zones waar herhaaldelij k
klacht en worden ger egist reerd
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: bev olk ing, bedr ij ven, onderzoeksinst ellingen
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e de geluidsproblem at iek
Act ie H_14: k om en t ot bet ere afsprak en t ussen de bouwdienst en m ilieudienst
inzake het evaluer en van de geluidsim pact van bouw vergunningsplicht ige
inst allat ies ( o.a. aircondit ioningsinst allat ies)
I nit iat iefnem er: bouwdienst
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2009
Act ie H_15: v er vanging van de best aande geluidsm et er door een geluidsm et er die
ook t onaal geluid kan m et en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: ext er ne firm a’s
Tim ing: 2009
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Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake de geluidsproblem at iek
Act ie H_16: inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing en bedrij v en ov er de
regelgeving en m aat regelen die k unnen w orden genom en om geluidshinder t e
voork om en of t e beper k en en de voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_17: onderzoeken of in het HORECA- beleidsplan m aat r egelen k unnen
worden geïnt egreerd inzake het v oork om en of beheersen van geluidshinder.
I nit iat iefnem er : dienst lokale econom ie
Bet r okk enen: m ilieudienst , HORECA sect or
Tim ing: 2007
*HXU
%HVFKULMYLQJWKHPD
Geurhinder wordt gedefinieerd als een herhaalde bloot st elling aan geurst offen waardoor
zich een gewij zigd gedr ag voordoet ( ram en sluit en, m inder in de t uin zit t en,…) . Daarbij
zij de piekconcent rat ies m eest al bepalend v oor de m at e waar in m ensen hinder er var en.
Geurhinder is een nog subj ect iev er fenom een dan geluid- en licht hinder . Geur hinder is
het gev olg van pr ocessen die ger elat eerd zij n aan lucht v er ont r einiging: veront r einiging
door fot ochem ische st offen, v erzuring, verm est ing, v erspreiding van m ilieugevaarlij k e
st offen, ver ont reiniging door afvalst offen, v eront reiniging van opper v lak t ewat er en
versnippering.
Uit het leefom gevingsonderzoek van het Vlaam s Gewest ( 2001) bleek dat 19% v an de
respondent en t en m inst e t am elij k gehinderd was door geur in en om hun w oning. De
voor naam st e hinderbronnen war en: verk eer en verv oer, buren, indust rie, land- en
t uinbouw en wat er ( - zuivering) . Het groot st e aant al k lacht en zou bet r ek king hebben op
huishoudelij k e act ivit eit en van indiv iduele burgers: afv al opslaan, com post er en, afval
verbranden, lekk ende brandst oft ank s, verwarm ingskachels, het houden van dieren,
sept ische put t en en lozingen. Geur hinder is m eest al niet zozeer bedr eigend voor de
gezondheid of verst or end voor ecosyst em en m aar kan t ot zow el licham elij k e als
geest elij k e aant ast ing v an het welzij n leiden en kan m ogelij ks ook een econom isch effect
hebben ( daling pr oduct ivit eit w erk nem ers, daling waarde onroerend goed, ver lies aan
klant en,…)
Geurhinder is v ooral een lokaal probleem . Gezien het lokale best uursniveau het dicht st
bij de burger en bij de plaat s van de geurhinder st aat ( geurhinder fluct ueert m et de t ij d)
is vooral op gem eent elij k niveau een snel opt r eden en een snelle cont r ole in geval van
klacht en van belang.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Het geurbeleid in Vlaander en is fragm ent air en gekoppeld aan specifiek e sect or en of
handelingen.
De VLAREM r egelgev ing is de basis v oor het v oork om en en beheersen van geurhinder
afkom st ig van indust r iële act iv it eit en ( ingedeelde inricht ingen) . Voor geurbronnen die in
de lij st van de hinderlij k e inr icht ingen in Vlarem I zij n opgenom en, gelden de algem ene
en sect orale m ilieuv oorwaarden uit Vlarem I I , zoals v erbods- en afst andsbepalingen, het
gebr uik v an ( bio) filt ers, nav erbranding van gassen ,wat erscherm en, enz. De
m ilieuv ergunning kan bij zonder e v oorwaarden opleggen, zoals de v erplicht ing t ot het
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uit voeren van een geuronderzoek of het opm ak en en uit v oer en van een
geurbest r ij dingsplan.
Voor geurbr onnen die het gevolg zij n van handelingen door indiv iduele burgers of niet
ingedeelde inricht ingen ( wegv erk eer , m achines, huisdieren, sluik verbranden,…) is de
wet geving eerder fragm ent air. Volgende w et gev ende init iat iev en k unnen in dit v erband
worden aangehaald:
• lucht v er ont reiniging door gebouwenverwarm ing
• lucht v er ont reiniging door v er keer
• lucht v er ont reiniging door uit dr ij fgassen
• lucht v er ont reiniging door niet voor de weg best em de m obiele m achines
• algem een r eglem ent op de t echnische eisen waaraan aut o’s m oet en v oldoen
• algem een r eglem ent op de polit ie van het w egv er keer
• st rafwet boek
• veldw et boek ( Art ikel 89, 8°)
Op andere beleidsdom einen heeft de hoger e ov erheid init iat iev en en m aat regelen
genom en die gev olgen hebben v oor de geur em issies en –hinder :
• het verbod op het uit r ij den t ij dens bepaalde periodes en de em issiear m e
aanw ending van dierlij k e m est
• de uit voer ing van het am m oniakr educt ieplan
• de uit voer ing van het uit voer ingsplan organisch- biologisch afval
• de r eglem ent er ing r ond m ilieugevaarlij k e st offen ( dioxines, biociden,…)
• prev ent ie van en sensibiliser ing rond afvalv erbr anding door part iculier en
Aangezien er in Vlaanderen geen geharm oniseerd j ur idisch kader inzak e geurbest r ij ding
best aat en bepaalde zak en hierom t rent niet ger egeld zij n door de feder ale en Vlaam se
ov er heid, kan de gem eent e r egelingen opnem en in het gem eent elij k polit ier eglem ent . De
ruim t e die wordt gelat en v oor het lokale best uur om aanv ullend v erordenend op t e
t reden is echt er zeer beperkt . I nzak e t oezicht en handhaving van de best aande
regelgeving heeft de gem eent e w el een t aak t e verv ullen.
I n het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st “m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling 2002- 2004” dient de gem eent e een aant al act ies t e ondernem en, o.a:
• regist rer en en opv olgen van k lacht en
• uit werk en van sensibiliser ingscam pagnes
• inst ellen polit ier eglem ent en ( o.a. inzak e de ver branding in openlucht v an
plant aardige afvalst offen)
• uit werk en van een gem eent elij k beleidskader
• de geurover last die in eigen beheer k unnen w or den t eruggedr ongen aanpakk en.
• verscherpt t oezicht
• opt r eden als conflict bem iddelaar bij lokale hinderproblem en
Ter onderst euning van de gem eent elij ke m ilieudienst en, m ilieucellen binnen de lokale
polit ie en andere ov erheden m et t oezicht houdende bevoegdheid werd door het Vlaam s
geest een handleiding v oor de behandeling van geurk lacht en opgem aak t . Hier in wordt
een ov erzicht gegev en v an de elem ent en waar m ee m en r ek ening dient t e houden bij de
behandeling van een geur klacht , w elk e act oren hierbij een r ol kunnen spelen en hoe m en
dit organisat or isch als lokale overheid kan aanpakken.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Geurhinder wordt o.a. ervaren bij het verbranden van afval. De k lacht en in v erband m et
sluik verbranden worden behandeld door de polit ie en behor en t ot de t op 5 van de m eest
ger egist reerde m ilieuklacht en. Met de polit iever ordening inzak e het ver branden van afval
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in open lucht en het gebruik van allesbranders 55 wenst de st ad st renger en efficiënt er op
t e t r eden bij ov ert redingen. De bev olk ing wordt op regelm at ige basis gesensibiliseerd
om t r ent de gevar en v oor m ens en m ilieu van sluikv erbranden.
Een ander e bron van geurhinder is afk om st ig van het uit rij den en onder werk en van
dierlij ke m est st offen. Meest al houden deze k lacht en verband m et het uit rij den van m est
t ij dens de sperperiode of het lozen van m est in opperv lakt ewat er ( buit engebied) .
Klacht enbehandeling gebeurt in deze gevallen in sam enwer k ing m et de Vlaam se
Landm aat schappij ( m est bank ) . Geurk lacht en k unnen ook afkom st ig zij n van het houden
van dier en. Het aant al k lacht en inzak e deze pr oblem at iek is echt er ver waarloosbaar.
Geurhinder afk om st ig v an em issies door indust riële act iv it eit en is een aandacht spunt
voor de st ad r ondom de indust riezones. De afgelopen j ar en hebben de bedr ij v en echt er
heel wat inspanningen gedaan om de geur hinder t ot een m inim um t e beperk en ( o.a.
inv est er ingen in geurbehandelingsinst allat ies) . I ngev olge het dr ukk e st adsverk eer is
t ij dens de zom erm aanden de geur hinder afkom st ig van v erk eersem issies een
aandacht spunt 56 . I n het cent r um w orden af en t oe geurk lacht en ger egist reerd afk om st ig
van HORECA- zak en.
I n het kader van m ilieuvergunningsaanvragen worden, indien r elevant , aanv ullende
m aat regelen opgelegd ( prev ent ief handelen) . Meest al w ordt de geurproblem at iek
aangepakt op basis van klacht en. De handleiding voor de behandeling v an geurk lacht en
wordt hierbij gehant eer d.
De handleiding v oor lok ale over heden om geurk lacht en t e behandelen wordt door de
dienst en gehant eerd.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de geurhinderproblem at iek is een com plex e m at er ie
• ont breken van geurhinder norm en waardoor t oezicht en handhav ing m oeilij k is
• lacunes in de best aande regelgev ing van lokale en hoger e ov er heden
• sluik verbranden in het buit engebied
• geur hinder is vr ij subj ect ief en m oeilij k obj ect ief vast t e st ellen
Opport unit eit en:
• handleiding voor lokale ov er heden v oor het behandelen van geur klacht en.
• grot e bedr ij ven inv est er en in geurbehandeling
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: Het v oer en van een beleid dat erop ger icht is om het aant al gehinderden
door geur t ot een m inim um t e beperk en
Act ie H_18: act ualiser en van de bepalingen in het st edelij k polit ier eglem ent inzak e
de best r ij ding van geur hinder
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie
Tim ing: 2008

55
56

goedgekeur d door de gem eent eraad op 2 decem ber 1999
zie ook hoofdst uk 6.6 - lucht veront reiniging
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Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e de best r ij ding van geur hinder
Act ie H_19: v erder gebr uik m aken van de handleiding opgest eld door het Vlaam s
Gew est v oor de behandeling van geurk lacht en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie
Tim ing: door lopend aandacht spunt
Act ie H_20: het Vlaam s Gew est v erzoeken om het w et gev end kader inzake
geur hinder v erder uit t e werk en en bet er op elk aar af t e st em m en waar door een
efficiënt ere lokale handhav ing kan worden uit gev oerd.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest
Tim ing: 2008
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake de best rij ding van geur hinder
Act ie H_21: inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing en bedrij v en ov er de
regelgeving en m aat regelen die k unnen w orden genom en om geurhinder t e
voork om en of t e beper k en en de voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_22: onderzoeken of in het HORECA- beleidsplan m aat r egelen k unnen
worden geïnt egreerd inzake het v oork om en of beheersen van geurhinder.
I nit iat iefnem er : dienst lokale econom ie
Bet r okk enen: m ilieudienst , HORECA sect or
Tim ing: 2006
/LFKW
%HVFKULMYLQJWKHPD
Licht verv uiling is een verhoogde helderheid v an de nacht elij k e om geving door het
ov erm at ig en onoordeelkundig gebr uik van k unst licht in open lucht . Voor het gr oot st e
deel van Vlaanderen is de rat io k unst m at ige/ nat uur lij ke acht ergr ondst raling gelegen
t ussen 300% en 900% , m et nog hogere waarden v oor st edelij ke en indust riële gebieden.
Licht hinder kan zich voordoen als verblinding, als verst orende fact or t ij dens nacht elij k e
act ivit eit en of kan een algem een gevoel van onbehagen inhouden m et psychologische
klacht en en st ress t ot gev olg. Het verst oort ook het bior it m e van flora en fauna. De
m ogelij k e r isico’s v oor dier en zij n onderm eer afnam e van de populat ies door
barr ièr ew er king, aanrij dingen door aant rek k ing, desoriënt at ie of onaangepast gedrag,
verst or ing van het br oed- en foeragegedrag bij vogels, verst or en van de
voort plant ingscyclus door desynchr onisat ie, v roegt ij dig uit de w int erslaap kom en en
verlat e w egt r ek . Ook plant en onderv inden biologische effect en door het ont r egeld rak en
van processen als zaadk iem ing, bloei en bladval. De v oornaam st e oorzaken van
licht hinder zij n k lem t oonv er licht ing, st raat v er licht ing en v erlicht ing afkom st ig van ser res.
Licht verv uiling houdt v erband m et de m ilieut hem a’s ’v ersnipper ing’ en ’ver lies aan
biodiv ersit eit ’. Anderzij ds is ov erm at ig k unst licht of licht v erv uiling nut t eloos én
energiev erspillend. Het zorgt v oor een onnodige hoge energiefact uur en onr echt st reeks
ook v oor de v ergr ot ing van energiegebonden m ilieuproblem en ( broeikaseffect ,
verzuring, …) .
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%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Het MI NA- plan 3 ( 2003- 2007) wil de opwaart se licht st room beperk en zodat in
Vlaanderen t egen 2007 geen gebieden m eer v oork om en m et een k unst m at ige
hem ellum inant ie gr ot er dan 900 keer de nat uur lij k e hem ellum inant ie. Op langer e t erm ij n
( 2020) w il m en v oor 10% van het Vlaam s gr ondgebied een k unst m at ige hem ellum inant ie
van lager dan 33% van de nat uurlij k e hem ellum inant ie.
Vlar em I I geeft algem ene v oorschr ift en t er beper king van licht hinder, zowel v oor
ingedeelde als niet - ingedeelde inr icht ingen. Deze v oorwaarden zij n heel algem een. Deze
bepalingen hebben voornam elij k bet rek k ing op de int ensit eit van de gebruikt e
licht br onnen en op de zogenaam de k lem t oonv erlicht ing en licht r eclam e.
Het Vlaam s urgent ieplan licht hinder ( 1997) bev at een aant al act ies waarin ook de
gem eent en bet r okk en zij n in het k ader van handhav ing m et bet rekk ing t ot de Vlar em wet geving. De andere init iat iev en bet reffen o.a. v erlicht ing langs gewest wegen en
aut osnelw egen.
Door t oepassing van Vlarem en de w et op de v liegv erk eersr egels is het proj ect er en van
geconcent reerde licht bundels en lasers r ond dancings en bioscopen ver boden.
Andere relevant e r egelgev ing inzake licht hinder :
• art ikel 80.2 van de wegcode, om t r ent aanbr engen van v erk eerst ek ens
• de m inist er iële om zendbrief van 10/ 03/ 1967 aan de schepencolleges bet r effende
de opr icht ing van benzineverk ooppunt en langsheen r ij kswegen
• de Belgische norm NBN L 18- 002, m et bepalingen v oor sfeer- en
reclam ever licht ing in handelscent ra
• de Belgische norm NBN L 13- 005 m et bepalingen om t r ent licht t echnische en
calor im et r ische v oorschrift en v oor v eiligheidssignalering.
Algem een k an gest eld worden dat er vandaag de dag een gebrek is aan concret e norm en
in de r egelgev ing om efficiënt t e k unnen opt reden. Het Vlaam s Gewest voorziet in een
aanpassing van VLAREM m .b.t . voorschrift en t er voor kom ing en beperk ing van
licht hinder .
Doordat nogal wat aspect en m et bet rekk ing t ot licht hinder niet ger eglem ent eerd zij n op
federaal of Vlaam s niv eau, kan een gem eent ebest uur reglem ent er ende init iat iev en
nem en t er best rij ding v an licht hinder ( o.a. v ia voorwaarden in de m ilieuv ergunning of
st edenbouwk undige v er gunning, st edenbouwk undige ver ordeningen of via het
gem eent elij k polit iereglem ent ) .
I n het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st “m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling 2002- 2004” dient de gem eent e ev eneens init iat iev en t e nem en om de
licht hinder t e beperk en.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De st ad hecht veel belang aan de licht hinderpr oblem at iek op zij n grondgebied. De
afgelopen j ar en is deze problem at iek t ev ens op een m eer gest ruct ureer de m anier
aangepakt . Naast reguler end opt reden w ordt ook aandacht best eed aan het infom er en en
sensibiliseren van de bevolk ing en wordt er inv ulling gegev en aan de eigen
voorbeeldfunct ie.
Om de licht hinder v an hinder lij k e inricht ingen t e v oor kom en of t e beper ken w ordt bij het
aflev er en van m ilieuv er gunningen bij zondere aandacht geschonk en aan de ( pot ent iële)
licht hinder van de inricht ing. Hiert oe w orden fr equent bij zonder e v oorw aarden
opgenom en in het v ergunningsbesluit ( v erst r enging Vlar em I I ) .
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Op 19 decem ber 2001 bek racht igde de gem eent eraad een belast ingsr eglem ent op
licht reclam e en v erlicht e uit hangborden. De belast ing is v erschuldigd door de eigenaar
van de licht reclam e of v er licht uit hangbord ( r ek ening houdend m et een aant al
uit zonderingen) . De aanslagvoet w ordt berek end op basis het oppervlak van het
desbet r effende uit hangbord. Het belast ingreglem ent , zoals het nu best aat , is echt er
m inder flex ibel v oor eigenaars die m aat r egelen nem en om de licht hinder t e beper ken.
Het is w enselij k t e onderzoek en of er kort ingen kunnen w orden t oegest aan naarm at e
m en m aat r egelen t r eft om de licht hinder verder t e beper ken ( dov en na een bepaald
t ij dst ip, st ruct urele aanpassingen aan het uit hangbord, …) . Gelet op de nak ende
verander ingen van de w et gev ing inzak e licht hinder, de opm aak van het
beeldk walit eit splan en het uit voer en van het onderzoek naar de licht v er vuiling op het
grondgebied, w erd geopt eerd om deze aanpassing door t e v oeren wanneer de result at en
van deze st udies zij n uit gevoerd. Op deze wij ze kan een ger icht er e aanpassing van het
reglem ent w orden door gevoerd. Het t erugdr ingen kan licht r eclam e bov enwinkels kan een
st im ulans bet ekenen v oor het t er ug bewonen v an leegst aande ruim t en boven
wink elpanden. Dit laat st e is de opzet van het pr oj ect Wonen boven winkels dat wordt
uit gev oerd door de dienst wonen in sam enwerk ing m et het SPAM.
De st ad heeft ook aandacht voor de licht hinder problem at iek bij eigen proj ect en
( aanst raling gebouw en, openbare ver licht ing, …) . Deze vorm van m ilieuverv uiling k r eeg in
het ver leden w einig of geen aandacht . Het best uursakk oord 2002- 2006 st elt dat
“ov erbodige en ondoelt reffende ( privat e en publieke) licht bronnen m oet en worden
t er uggedrongen, m et nodige aandacht voor het veiligheidsgev oel. I n 2002 werd een
ont w erp van beleidsnot a licht hinder opgest eld. Ook in het beeldkwalit eit splan zal
aandacht w orden best eed aan het voorkom en van licht hinder.
Bij v erlicht ingsproj ect en dienen v olgende k racht lij nen t e worden gerespect eerd:
• licht hinder en niet funct ionele licht ov erdracht voork om en;
het gebruik van licht br onnen in open lucht beperk en t ot noodw endigheden inzak e
uit bat ing en v eiligheid;
• klem t oonv er licht ing uit sluit end r icht en op de inr icht ing of onderdelen er van.
Begin 2003 beslist e het CBS t ot de opm aak van een r eglem ent inzak e de aanst raling van
gebouw en door de depart em ent en St edelij ke infrast ruct uur en St edelij k e Ont w ikkeling.
Op 13 m ei 2003 beslist e het CBS t ot een m orat orium op de aangev raagde of geplande
verlicht ingsproj ect en t ot na de opm aak van het beeldk walit eit span van de st ad.
Medio 2003 w erd de opdracht gegev en aan de m ilieudienst om m eer inform at ie in t e
winnen ov er de werk wij ze en kost en van een onderzoek naar obj ect iev e v ast st elling van
de licht v erv uiling in Mechelen. De m ilieudienst v oerde gesprek k en m et JVS Or ion en een
onderzoeksvoorst el wer d uit gew erkt op basis v an st ert ellingen op 86 locat ies. Eind 2003
beslist e het CBS het onderzoeksv oorst el van JVS Or ion t e lat en uit v oer en. Uit de
result at en van het onderzoek zal m oet en blij ken hoe het gest eld is m et de
licht v eront r einiging in Mechelen. Op basis hierv an k unnen dan concr et e beleidsv isies en
act ies worden ont w ikk eld om de t oest and t e v er bet eren.
I n 2003 verk laarde de st ad zich ook ak koord om t e part iciperen aan het proj ect “ lokale
best ur en v er licht en zonder hinder” van de VZW Bond Bet er Leefm ilieu ( BBL) en de
Ver eniging Voor St er renkunde ( VVS) . Opzet v an het proj ect is de lokale best ur en t e
inform er en ov er ( de best rij ding) licht hinder en hen v ia de ondert ek ening van een Chart er
Licht hinder t e st im uleren st r uct ur ele m aat r egelen t e nem en om licht verv uiling t egen t e
gaan.
Begin 2004 hecht t e de st ad principieel goedk eur ing aan het voorst el van het PI H i.s.m .
de VZW Pr o Noct is, om een evaluat ie door t e voer en van de v er licht ing van de
ov er heidsgebouwen en de openbar e ver licht ing.
Jaarlij ks neem t de st ad deel aan de ‘nacht van de duist er nis’ ( georganiseerd door BBL en
VVS) . Als sym bolische ( sensibiliserende) act ie worden de licht en op v erschillende
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openbar e gebouw en gedur ende het w eekend v an de nacht van de duist ernis gedoofd
( o.a. St . Rom bout st or en, O.L.Vrouw ek er k, Basiliek van Hansw ij k, Post gebouw,
Schepenhuis, Hof van Busleyden, Sint - Kat elij nekerk ) . Via verschillende
com m unicat iekanalen w orden de doelgr oepen geïnform eerd en gesensibiliseerd om t r ent
de licht hinderproblem at iek, o.a:
• j aarlij kse persconfer ent ie in het kader van de deelnam e aan de nacht v an de
duist er nis;
• art ikels in gem eent elij k e en int ergem eent elij k e inform at iebladen
• gev en van het infom om ent “geluidshinder en ander e hinderbronnen” aan
verenigingen ( i.s.m . I GEMO) .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• gebr ek aan concr et e norm en inzak e licht hinder;
• het est het ische aspect v an v erlicht ing ov er weegt in som m ige gevallen op het
m ilieuaspect ;
• relat ie v eiligheid en ver licht ing.
Opport unit eit en:
• de licht hinderproblem at iek is op beleidsniv eau gek end;
• beeldk walit eit splan m et aandacht v oor de licht hinderpr oblem at iek ;
• uit werk en van de eigen voorbeeldfunct ie;
• aanw ezige deskundigheid op de m ilieudienst ;
• m orat or ium op nieuw e verlicht ingsproj ect en t ot het beeldkwalit eit splan is
uit gew er kt ;
• verschillende onderzoek en worden uit gev oerd op het gr ondgebied om de
verlicht ingsproblem at iek in kaart t e brengen.
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het v oer en van een beleid dat er op ger icht is om het aant al gehinderden
door licht t ot een m inim um t e beperk en
Act ie H_23: vast st elling van een definit iev e beleidsnot a ‘licht hinder’.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst gebouwen, dienst wegen, dienst
wonen
Tim ing: 2005
Act ie H_24: v ert alen van de r esult at en van de verschillende st udies rond licht hinder
op het grondgebied in een pr ior it eit enlij st van m aat regelen die m oet en w orden
genom en om licht hinder t e beperk en.
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst gebouwen, dienst wegen, dienst
wonen
Tim ing: 2007
Act ie H_25: opm aak v an een st edelij ke r eglem ent er ing inzak e de aanst raling v an
gebouw en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst gebouw en, dienst m onum ent enzorg, ruim t elij ke planning
Tim ing: 2005
Act ie H_26: aanpassing van het belast ingsr eglem ent op de licht reclam e confor m het
principe ‘de verv uiler bet aalt ’
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
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Bet r okk enen: depart em ent financiën, afdeling j ur idische zaken
Tim ing: 2006
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e de licht hinderpr oblem at iek
Act ie H_27: de dienst en onderst eunen m et adv ies inzak e v erlicht ingsconcept en op
het openbaar dom ein.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst gebouwen, dienst wegen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_28: bij de ( her ) aanleg van het openbaar dom ein en de aanst raling van
gebouw en r ek ening houden m et de kracht lij nen van de beleidsnot a licht hinder .
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, dienst gebouwen, dienst wegen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake de licht hinderpr oblem at iek
Act ie H_29: deelnem en aan de nacht van de duist ernis.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, BBL, VVS
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_30: inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing en bedrij v en ov er de
regelgeving en m aat regelen die k unnen w orden genom en om licht hinder t e
voork om en of t e beper k en en de voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_31: onderzoeken of in het HORECA- beleidsplan m aat r egelen k unnen
worden geïnt egreerd inzake het v oork om en of beheersen van licht hinder.
I nit iat iefnem er : dienst lokale econom ie
Bet r okk enen: m ilieudienst , HORECA sect or
Tim ing: 2006
%RGHP
%HVFKULMYLQJWKHPD
De bodem is het vast e deel van de aarde m et inbegrip van het gr ondw at er, de andere
best anddelen en de lev ende organism en die zich erin bev inden ( cfr.Vlaam s reglem ent
bet r effende de bodem sanering) . Bodem veront reiniging of - verst or ing kan v eroorzaakt
worden door v erschillende pr ocessen. Bodem veront r einiging en bodem aant ast ing zij n
t wee m anieren w aar op de m ens de nat uurlij k e bodem t oest and kan v er st oren.
Bodem veront reiniging heeft bet rekk ing op sit uat ies waarbij door m enselij ke act iv it eit en
m ilieugevaarlij k e st offen zoals zware m et alen, organische st offen en best rij dingsm iddelen
in de bodem t er echt k om en en de kwalit eit er v an op r echt st reekse of onr echt st reekse
wij ze nadelig beïnv loeden. Milieugevaar lij ke st offen kunnen zich over grot e afst anden
verspreiden en kunnen ov ergaan van het ene m ilieucom part im ent naar het andere.
Bloot st elling kan schadelij ke gevolgen hebben v oor de m ens en door bioaccum m ulat ie
kunnen deze st offen in de v oedselket en t erecht kom en. Bodem veront reiniging heeft zow el
ruim t elij k als econom ische gevolgen. De gebr uiksm ogelij kheden van v eront r einigde
bodem s zij n im m ers beperkt . I n som m ige gevallen is de saner ing zo dr ingend om dat de
gezondheidsr isico’s v oor de m ens ( dr inkwat er, v oedselproduct ie) , de r isico’s voor het
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ecosyst eem of de verspreidingsrisico’s t e gr oot zij n. De saner ing van lok ale,
veront r einigde bodem s kost de gem eenschap heel wat geld. De k ost en nem en elk j aar
nog t oe, doordat de al aanw ezige m obiele v eront reiniging zich verder verspreidt . De
t ot ale k ost en v oor saner ing van hist or ische bodem v eront r einiging in Vlaander en worden
geschat op 280 m ilj ard.
Verm est ing is de ont r egeling van ecologische pr ocessen en k ringlopen door een
ov erm at ige t oev oer van nut r iënt en in het m ilieu. De belangr ij kst e nut r iënt en zij n st ikst of
( N) , fosfor ( P) en kalium ( K) . Ov erm at ig gebruik van dier lij ke m est is een belangr ij k e
bron van verm est ing. Andere bronnen zij n o.a. lekk en van r ioler ingen, sept ische put t en
en st erfput t en, uit spoeling uit st ort plaat sen, em issies van gasv orm ige
st ikst ofv erbindingen door verbr andingsprocessen, v erkeer,…
Een ander belangr ij k aandacht spunt bij bodem v er ont r einiging zij n ( lekk en van)
st ookoliet anks. Ouder e ondergr ondse st ook oliet anks v orm en een probleem in
Vlaanderen. Veel van deze t anks hebben j arenlang geen cont r ole onder gaan of w erden
bij het buit en gebruik st ellen onvoldoende ger einigd. Dit vorm t zowel v oor het
grondwat er als v oor de bodem een bedreiging( zie ook hoofdst uk 4.4. – grondwat er ) .
Bodem aant ast ing heeft t e m ak en m et het ver lies aan bodem k walit eit als gevolg van o.a.
bodem er osie, r eliëfwij zigingen, ont ginningen, v erdroging,… I n t egenst elling t ot
bodem v eront r einiging vindt bodem aant ast ing, net als de bodem vorm ingsprocessen,
alleen in de bovenst e ander halv e m et er v an de bodem plaat s. De recht st reekse im pact
van bodem aant ast ing is dat de bodem de m ogelij kheid ver liest zij n v erschillende funct ies
t e v er vullen. Vooral de act ivit eit en van de landbouw en in m inder e m at e die van
part iculier en, de ov er heid en de indust rie leiden t ot bodem aant ast ing. De
er osiepr oblem at iek en v erdroging k om en aan bod in het hoofdst uk I nt egraal wat erbeleid
( subt hem a erosie en gr ondwat er) .
Het beleid dient de r isico’s van m ilieugevaar lij k st offen v oor m ens en m ilieu t ot een
aanvaardbaar en zo m ogelij k v erwaar loosbaar niv eau t erug t e br engen.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
De inw er kingt r eding van het bodem saner ingsdecreet in 1995 bet ekende een belangrij ke
st ap in het bodem saneringsbeleid. Het beschr ij ft de hoofdlij nen v an een gest ruct ureerde
aanpak. De gecoördineerde versie van het bodem saner ingsdecr eet van 22/ 02/ 1995 w erd
gepubliceerd in het Belgisch St aat sblad van 12/ 09/ 2003. Sinds het decr eet van 1995 zij n
een aant al uit v oer ingsbesluit en in v oege get r eden. Acht ergrondwaarden en
bodem saneringsnorm en zij n onder m eer opgenom en in het Vlaam s r eglem ent
bodem sanering ( Vlarebo) . Het Vlar ebo dat eert van 05/ 03/ 1996 en w er d ondert ussen
verschillende k eren gew ij zigd. De gr onden die in uit voering van het
bodem saneringsdecr eet gek end zij n, zij n gr onden waarvoor de overdracht procedur e
loopt of de per iodiek e v erplicht ing t ot bodem onderzoek geldt . Bij de verplicht ing t ot het
al dan niet overgaan t ot saner ing is de definit ie van hist or ische en nieuwe
bodem v eront r einiging belangr ij k. Hist or ische bodem v er ont r einiging is t ot st and gekom en
voor 29 okt ober 1995; nieuw e bodem veront reiniging na 28 okt ober 1995. OVAM is de
belangr ij kst e inst ant ie bij de uit v oer ing van deze regelgev ing.
Lokale best ur en spelen een belangr ij k e r ol bij de aank oop en valorisat ie van
veront r einigde gronden en bij het t oezicht en de handhav ing. Zij m oet en ervoor zorgen
dat de gem eent elij k e invent aris cor r ect e inform at ie bevat over huidige en v roeger e
risicoact iv it eit en. Een belangr ij ke w ij ziging in het Vlar ebo bet reft de grondverzet regeling
die in werk ing t reedt op 1 j anuar i 2004. De opzet is het v erm ij den van het verplaat sen
van bodem v er ont reiniging. Al wie na 01/ 01/ 2004 bodem uit graaft , afv oert en/ of
aanv oert , m oet bij het opst ellen van best ek ken, planningen en budget t en r ek ening
houden m et de nieuwe regeling.
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De Vlaam se r eglem ent ering inzak e v erspreiding van m ilieugevaarlij k e st offen is
opgenom en in Vlarem I I : algem ene en sect orale em issiegrenswaarden v oor st offen en
indust r iële processen en kwalit eit sdoelst ellingen voor de om gev ingsconcent rat ie.
Acht ergrondwaarden en bodem saner ingnorm en zij n opgenom en in het Vlarebo. De
uit voering van deze regelgev ing w ordt v oornam elij k t oev ert rouwd aan OVAM.
Hoofdst uk 6.5. van Vlar em I I beschrij ft de regeling om t r ent de exploit at ie van
part iculier e st ook oliet anks m et een wat erinhoud van m inder dan 5.000 lit er. De r egeling
ov er eenk om st ig Vlar em I I aangaande ingedeelde inr icht ingen ( t ank inhoud m inim um
5.000 lit er ) is opgenom en in hoofdst uk 5.17 ‘opslag van gevaarlij k e product en’.
Het Vlaam s reglem ent afvalvoorkom ing en –beheer ( Vlarea) is bepalend bij de
verw ij der ing van v er ont reinigde gr onden.
I n het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st t ussen het Vlaam s Gew est en de
gem eent en ‘m ilieu als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling 2002- 2004’ kan de gem eent e
financiële onderst euning vragen van het Vlaam s Gew est voor de inschakeling van een
er kende bodem saner ingsdeskundige bij acut e gevallen van bodem v eront r einiging. De
gem eent e is gehouden aan een onm iddellij ke m eldingsplicht aan OVAM, v ia een
gest andaardiseerd m eldingsform ulier, als er m aat regelen m oet en genom en w orden m et
bet r ekk ing t ot een schadegev al.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Het grondgebied van de st ad om vat t al van sit es dewelk e een aanzienlij ke ( pot ent iële)
m ilieudruk uit oefenen op de bodem ( indust riezones, oude st ort plaat sen,
handelsact iv it eit en) . I n de invent aris van pot ent ieel v eront r einigde sit es, zoals die door
het PI H in sam enwerk ing m et OVAM in de periode 1993- 1995 w erd opgem aak t w erden
een 70t al sit es opgenom en. De m ilieudienst houdt een regist er bij van v eront r einigde
gronden. Dit regist er best aat uit percelen waarv an reeds is aanget oond dat er sprak e is
van bodem v er ont reiniging. Om de regist rat ie op een gelij kaardige m anier t e lat en
verlopen heeft OVAM een ( digit aal) r egist er uit gewerkt voor de lokale best ur en. Dit
regist er w erd uit get est m aar is m om ent eel nog niet br uikbaar. Op 1 j anuar i 2004 war en
er 468 percelen ( 373 ha) opgenom en in het r egist er va ver ont reinigde gronden. Voor
ongev eer 55 percelen ( 35 ha) w erd een eindverk lar ing van saner ing afgelev erd. Niet alle
percelen zij n onderhav ig aan een saner ingsplicht waardoor t al van
bodem v eront r einigingen m om ent eel nog niet gekend zij n.
De m ilieudienst beschik t ov er een digit aal best and van bedr ij v en m et Vlareboact ivit eit en. Deze regist ers w orden op r egelm at ige basis geact ualiseerd. I nform at ie over
bodem v eront r einigingen op het gr ondgebied van de st ad zit verspreid over v erschillende
inst ant ies waardoor het niet m ogelij k is om een globaal beeld t e v orm en v an de sit uat ie.
Om de bodem v eront r einiging ingev olge de exploit at ie van hinderlij k e inr icht ingen t e
voork om en of t e beper k en wordt bij het aflever en van m ilieuv ergunningen ( en
bedr ij fsbezoek en) bij zonder e aandacht geschonk en aan de ( pot ent iële)
bodem v eront r einigende act iv it eit en en w orden aanv ullende v oorwaarden opgelegd indien
nodig. De m ilieudienst v erst r ekt ev eneens advies bij st edelij ke en part iculiere
bodem saneringspr oj ect en.
I n 2003 werd in sam enwerk ing m et OVAM een piloot pr oj ect opgest art inzak e pot ent ieel
veront r einigde w oonzones. Dit pr oj ect heeft t ot doel onderzoek t e verr icht en naar de
m ogelij k e hist or ische veront r einiging v an bebouwde percelen op het grondgebied van de
st ad. Dergelij ke t err einen k unnen m om ent eel niet w orden v er kocht zolang het
verm oeden best aat dat er een v er ont r einiging is. Daar w illen de st ad en OVAM iet s aan
doen. Pr iorit eit w erd gegev en aan percelen in de binnenst ad m et uit br eiding naar de
ext er ne woonlobben. De uit eindelij k e bedoeling is om bodem onderzoek en uit t e voer en
op bewoonde percelen. Door de m ilieudienst w erden 34 locat ies ( 60 kadast rale percelen)
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in de binnenst ad geselect eerd. De k ost en v oor de bodem onderzoeken en com m unicat ie
zij n t en last e van OVAM.
I n het v oorj aar van 2004 werd beslist om deel t e nem en aan het invent arisat ie- en
saner ingsproj ect asbest draailingen van de OVAM. I n de per iode 1950- 1970 werden
asbest draailingen ( afval dat vr ij k wam bij de pr oduct ie van asbest cem ent buizen) door de
asbest verw erk ende bedrij v en grat is t er beschik king gest eld van de bev olk ing v oor de
aanleg van oprit t en, het verharden van w egen of het realiseren van ophogingen. Op deze
wij ze werden asbest cem ent draailingen op heel wat plaat sen v erspr eid. Noch de
producent en, noch de gem eent elij k e over heden hielden hierv an een inv ent ar is bij . Aan
deze prakt ij k kwam een einde r ond 1970 t oen de pot ent iële risico’s van asbest v ezels
algem een bekend werden. I n april 2004 nam OVAM het v oort ouw om , in sam enspraak
m et de gem eent en Kapelle- op- den- Bos en Willebr oek, de st ad Mechelen en Et er nit NV de
verspreiding van asbest cem ent draailingen in kaart t e br engen. I n de periode apr il t .e.m .
j uni 2004 werden de inwoners van de deelgem eent en v ia een persoonlij k e brief op de
hoogt e gest eld van dit proj ect . I nw oners k unnen zich m elden indien ze verm oeden dat er
asbest draailingen zij n gebr uikt op hun perceel. Via de daarop volgende onderzoeksfase
( j uni- okt ober 2004) zal door een er kende bodem saner ingsdeskundige een onderzoek t er
plaat se w orden uit gev oerd en zal het r isico wor den bepaald. I n een der de fase ( periode
2005- 2007) w ordt voor de r isicovolle percelen overgegaan t ot een am bt shalv e saner ing.
Alle k ost en worden gedr agen door OVAM en bov endien k r ij gen de eigenaars die een
m elding doen aut om at isch het st at uut van “ onschuldig bezit t er”.
De st ad heeft ook aandacht om de doelgroepen t e inform eren ov er het om gaan m et
asbest . De brochure van het Vlaam s Gewest ( asbest in en om het huis) wordt t er
beschik k ing gest eld van de bev olk ing. Op de cont ainerpark en w erden r egelingen
get r offen om bij de inzam eling van asbest houdende huishoudelij ke afvalst offen
st ofverspreiding t e v oor kom en.
I n het kader van de sam enwerk ingsov er eenkom st 2002- 2004 engageerde de st ad zich
om bij de vast st elling v an een acut e bodem v er ont reiniging waar op de klassiek e
regelingen niet van t oepassing zij n onm iddellij k act ie t e ondernem en om de verv uiling in
t e perk en en een erk ende bodem saneringdeskundige in t e schak elen. De st ad bek om t
hiert oe subsidies van OVAM. Eind 2003 werd deze procedure t oegepast inzak e een
sluikst ort van v et t en en pek in een baangracht t e Muizen ( Kerk enbos) .
Uit een beperkt onderzoek van het PI H ( 1996) bij 400 ondergr ondse st ookoliet anks
( waarvan 53 op het gr ondgebied van de st ad) bleek dat am per 2% van de houders
lekkages vert oonden. 10% van houders bleek niet m eer in gebruik t e zij n en op een
onoordeelk undige m anier buit en gebruik t e zij n gest eld. Om de burger er t oe aan t e
zet t en de buit engebr uik st elling op een m ilieuhy giënische m anier t e lat en uit voeren
Heeft de st ad een subsidier eglem ent inzak e het buit en gebruik st ellen v an part iculier e
st ookoliet anks in voege. Naast het v er lenen van een subsidie w ordt de bevolk ing ook
geïnform eerd over de w et t elij ke v erplicht ingen inzak e het onderhoud van st ookoliet anks
en v erwarm ingsinst allat ies in het algem een.
De st ad beschikt zelf ov er verschillende houder s voor v loeibar e brandst offen. De
afgelopen j ar en zij n ver schillende st ook oliet ank s voor v erwarm ing buit engebruik gest eld
( conform de wet t elij k e bepalingen) en is overgeschakeld op aardgas. De ov erblij v ende
t anks werden in 2003 onderw orpen aan een VLAREM- k eur ing. De st ad beschikt e ook over
een aant al brandst ofv er deelinst allat ies ( brandw eer, kr uidt uin, st adsm agazij nen) . De
inst allat ies van de k r uidt uin en de st adsm agazij nen werden in de per iode 2002- 2003 op
een m ilieuhygiënische m anier ont m ant eld en de bij hor ende bodem onderzoeken w erden
uit gev oerd ( or iënt erend en beschr ij vend) . Er diende geen saner ingsproj ect t e worden
opgest art . De inst allat ie van de brandw eer zal worden v er nieuwd.
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De st ad w enst ook act ief m ee t e w er ken aan het her ont w ikk elen v an v erlat en en
verv uilde indust r iële com plexen ( brownfields) . Onder im puls van een nieuw e Vlaam se
subsidier egeling w erd in 2003 geopt eerd om de sit e van de voorm alige
post zegeldr uk ker ij aan t e pak ken 57 .
Op 1 j anuar i 2004 werden nieuwe r egels van t oepassing inzak e gr ondv erzet . Werk en die
worden uit gev oerd waar bij gr ond w ordt uit gegraven en v erplaat st ( aanv oer/ afv oer)
worden geconfr ont eerd m et nieuw e v erplicht ingen. Het doel van de w et gev ing is het
voork om en dat v er ont r einiging door grondw er ken w ordt verspr eid en dat onschuldige
gebr uik ers van aanv ulgr ond geconfront eerd w or den m et een v er ont r einiging v an hun
t er rein. Vanaf een bepaald v olum e gr ond dat w ordt uit gegrav en ( 250 m ³ ) wordt m en
verplicht om een onderzoek t e lat en uit voeren door een erk end
bodem saneringsdesk undige van de kw alit eit van de bodem die zal v erplaat st worden. De
result at en van het onderzoek m oet en w orden overgem aakt aan de zogenaam de
'Grondbank'die het t raj ect zal volgen van de gr ond van bij de uit grav ing t ot op de plaat s
waar de grond opnieuw wordt gebr uikt .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• inform at ie over bodem v er ont r einigingen is v erspreid ov er v erschillende inst ant ies
• hoge kost pr ij s van bodem saner ingen en - onder zoek en
• nog v eel ‘v erborgen’ of ‘niet gek ende’ bodem v er ont reinigingen
• weinig feedback van OVAM inzak e het v erloop v an saneringen
• het r egist er van v er ont r einigde gr onden is niet volledig op punt gest eld
• sluikst ort en m et chem isch afval
Opport unit eit en:
• subsidies hoger e over heid ( o.a. aanst elling ext erne deskundige, brow nfields)
• best aande r egist ers en ov erzicht slij st en
• subsidier eglem ent inzak e het buit engebr uik st ellen van part iculier e st ookoliet anks
• OVAMpakk et v oor r egist rat ie van v er ont r einigde gronden
• Nieuwe r egelgev ing inzake grondv erzet
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: Het v oer en van een beleid dat er op ger icht is om nieuw e
bodem v eront r einigingen t e v oork om en en best aande t e saner en
Act ie H_32: onderzoeken of het r egist er van v er ont reinigde gronden kan w orden
gek oppeld aan de GI S- dat abank.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: GI S- cel, GI Ssoft ware lev erancier
Tim ing: 2009
Act ie H_33: bij het aflev er en van st edenbouwk undige –, v erkav elings- en
m ilieuv ergunningen aandacht hebben voor het in kaart brengen van best aande en
voork om en van nieuw e bodem ver ont reiniging
I nit iat iefnem er : m ilieudienst , bouwdienst
Bet r okk enen: OVAM
Tim ing: doorlopend aandacht spunt

57

Voor m eer infor m at ie w or dt ver wezen naar het hoofdst uk gebiedsgericht beleid.
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Act ie H_34: opt reden in gevallen van acut e bodem v er ont r einiging waar op de
klassiek e r egeling niet v an t oepassing is.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: OVAM, bodem saner ingsdeskundigen
Tim ing: vanaf 2005
Act ie H_35: opt im aliser en v an de gem eent elij k e inv ent ar is van v er ont r einigde
gronden
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: OVAM
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e het voor kom en en t er ugdr ingen
van bodem v er ont reiniging
Act ie H_36: de dienst en onderst eunen m et adv ies inzak e bodem v eront reiniging en saner ing.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_37: de st edelij k e opslagt anks voor m ilieugevaar lij k e v loeist offen v erder
saner en en in overeenst em m ing brengen m et de w et geving.
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: int er ne dienst v oor prevent ie en bescherm ing, v eiligheidscoördinat or,
m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_38: de dienst en inform eren ov er de r egelgev ing rond grondv erzet
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: uit v oer ingsdienst en
Tim ing: 2005
Act ie H_39: gebr uik m aken van het OVAMpakk et v oor regist rat ie van v er ont r einigde
gronden wanneer dit pak ket door OVAM wordt t er beschikk ing gest eld.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: OVAM
Tim ing: 2009
Act ie H_40: st apsgewij s in kaart brengen van de bodem v eront reiniging van gr onden
in eigendom van de st ad ( v ia aankopen, verk open, v erplicht e bodem onderzoek en)
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: OVAM
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake het voor kom en en t er ugdr ingen
van bodem v er ont reiniging
Act ie H_41: inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing en bedrij v en ov er de
regelgeving en m aat regelen die k unnen w orden genom en om bodem v eront r einiging
t e v oork om en of t e beper ken en de v oorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst , inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
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Act ie H_42: inform er en van de bev olk ing en bedrij v en ov er de r egelgeving rond
grondv erzet en bodem at t est en
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: 2006
Act ie H_43: sensibiliseren van de bevolking inzake de asbest pr oblem at iek
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , OVAM, inform at iedienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
=ZHUIYXLO
%HVFKULMYLQJWKHPD
De gem eent e is verplicht om de inzam eling van huishoudelij k e afvalst offen en de
daarm ee gelij kgest elde afvalst offen t e organiseren. Om haar gr ondgebied r ein t e houden
doet zij enorm e financiële inspanningen en hant eert zij een polit iev eror dening, die de
regelingen om t r ent afvalophaling v oorschr ij ft . Nocht ans w ordt regelm at ig vast gest eld dat
er afv alst offen acht ergelat en worden.
Zw erfv uil is het al het afval dat door de m ens is weggeworpen of acht er gelat en op
plaat sen die daarv oor niet zij n best em d, of die door het nalat en v an bepaalde
handelingen van m ensen op die plaat sen zij n t erecht gek om en. Zw erfv uil om vat dus:
verpakk ingen, folders en k rant en, huishoudart ikelen, aller lei wegw erpart ikelen,
huishoudelij k afval, hondenpoep, sluik plak ken,… Sluikst ort en is een v orm van zwerfv uil.
Daar waar zw erfv uil hoofdzakelij k het ‘acht eloos’ w egwerpen is van eerder k leiner e
voorw erpen is er bij sluikst ort en/ sluikv erbranden eerder het v erm oeden dat m en ‘m et
opzet ’ het afval ergens acht er laat of v erbrand. Meest al gaat het om gr ot ere of gevaar lij k e
voorw erpen waar m en liefst zo v lug en zo goedk oop m ogelij k van af w il. Afzonder lij ke
cij fers ov er de om v ang van het zw erfvuil in Vlaander en zij n er niet . Alle st raat - en
veegv uil en de opger uim de sluikst ort en w orden m eegerek end m et het huishoudelij k afval
( gem eent ev uil) .
De gev olgen van zwerfv uil zij n heel div ers en van uit eenlopend belang
• vor m van visuele v eront reiniging
• kan schade ber okk enen aan m ens en dier ( blikj es, glasscherv en,…)
• budget t air e last v oor de ov er heden die v erant w oordelij k zij n v oor het opruim en
er van
• t rekt ongewenst e diersoort en ( k naagdieren, insect en) aan, zeker wanneer het
organische afval bevat .
• m ilieueffect en op de bodem ( oplosm iddelen, olieproduct en, …)
Om dit v erschij nsel een halt t oe t e roepen dient efficiënt opget r eden t e worden en dienen
sensibilisat ieact ies ondernom en t e worden. I n het v er leden heeft OVAM r eeds enkele ad
hoc act ies gev oerd ( zw erfv uilanalyse- onderzoek , onderst eunen piloot pr oj ect en,…) . Ook
hondenpoep st elt een pr obleem in de gem eent e. Er best aat echt er de v r aag bij de
gem eent ebest ur en t ot een gest r uct ur eerde en int egrale m anier van aanpak.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Volgens art ik el 12 v an het afv alst offendecreet is het v erboden afvalst offen acht er t e lat en
of t e v er w ij der en in st rij d m et de v oorschrift en van dit decreet of haar
uit voeringsbesluit en. Zowel part iculier en als bedrij v en zij n onderw orpen aan de
st rafbepalingen v an dit decreet . Deze zij n in t heor ie niet m in. De geldboet es kunnen
oplopen v an 2,5 t ot 2500 eur o ( t e v erm enigv uldigen m et 200) . Naast het
afvalst offendecr eet gelden er ook nog ander e ondergeschikt e bepalingen ( st rafw et boek ,
veldw et boek , bosdecr eet , algem een polit iereglem ent ) .
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Ook v oor gem eent en geldt het afvalst offendecr eet . Ze k unnen dus geen polit ier eglem ent
opst ellen dat het acht er lat en van afval best raft . Ze k unnen wel een belast ing inst ellen op
het weghalen en verw ij der en van huishoudelij k e afvalst offen. Naast de belast ing kan de
gem eent e door bev oegde am bt enaren nog een proces- verbaal lat en opm aken dat w ordt
doorgest uurd naar het park et . Probleem hierbij is dat PV’s die in het kader van zwerfvuil
opgest eld w orden ov er wegend geseponeerd w orden.
De wet v an 13 m ei 1999 laat de inv oer ing t oe v an gem eent elij k e adm inist rat iev e
sanct ies. Deze wet heeft t ot doel dat gem eent en zelf overt r edingen van gem eent elij k e
reglem ent en en verordeningen k unnen sanct ioner en wanneer het park et niet verv olgd.
De ov ert redingen die hierbij beoogd worden zij n onder m eer sluikst ort en,
sluik verbranden, hondenpoep, het acht er lat en van zw erfv uil.
Ondert ussen heeft OVAM een m odelreglem ent opgest eld dat uit bat ers van
‘fast foodzaken’ v erplicht :
• op een behoor lij k e w ij ze, duidelij k zicht bar e en goed bereikbar e afvalr ecipiënt en
t en voorzien;
• deze recipiënt en zelf t ij dig t e ledigen en de onm iddellij k e om geving van hun
inricht ing r ein t e houden.
Wat sluikst ort en bet reft heeft OVAM eveneens een m odelr eglem ent opgest eld: ‘belast ing
op het am bt shalve opruim en van sluikst ort en door of in opdracht van de gem eent e’.
I n het kader van opt ie 9 van het m ilieuconv enant 1997- 1999 v oorzag OVAM logist iek e en
financiële st eun v oor opruim act ies. I n het kader van de sam enwerk ingsov ereenk om st
“m ilieu als opst ap naar duurzam e ont wik keling 2002- 2004” w ordt eveneens
onderst euning v oorzien voor allerlei v orm en van illegaal ont w ij kgedrag. Meer bepaald w il
het Vlaam s Gewest k leine part ij en acht ergelat en gevaarlij k e afvalst offen, zoals
gedefinieerd in het Vlar ea, lat en opr uim en om het handhav ingsbeleid op het lokaal
niv eau t e onderst eunen.
Het voorkom en en bet eugelen van er nst ige inbreuken op het afvalst offendecreet v orm t
een pr iorit eit in de ‘pr ior it eit ennot a v er volgingsbeleid m ilieur echt ’. Licht e inbreuken ( b.v.
het niet naleven van een gem eent elij k reglem ent op de v erw ij der ing v an huishoudelij k
afval) v orm en v oor het park et geen pr ior it eit en dienen bet eugeld t e worden v ia een
syst eem van ret r ibut ies. Het parket wenst bij licht e vergrij pen wel een bij drage t e
lever en in de opsporing en ident ificering van de dader ( s) van de feit en.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
Uit de analyse van het k lacht enregist er van de polit ie kan worden afgeleid dat ongev eer
10% van de klacht en ( 500 in de per iode 2001- 3k w 2003) v erband houden m et
afvalv erbranding en sluik st ort en. Afvalv erbranding doet zich hoofdzak elij k voor in het
buit engebied ( deelgem eent en) . I n het cent r um worden sluikst ort en vast gest eld r ond
glasbollen en t ext ielcont ainers. Andere aandacht spunt en zij n:
• hondenpoep
• grafit t i
• oneigenlij k gebr uik van publiek e vuilbakj es
• sluikplak k en
I n de om geving van scholen is een v erhoogde v ast st elling van zw erfv uil in de om geving.
Een plan van aanpak om het zwerfvuil r ond scholen in t e beper ken ont breekt m om ent eel.
De st ad plaat st geen blikvangers. Dergelij k e init iat iev en druisen in t egen het
afvalvoork om ingsprincipe en pr om ot en het gebr uik van blik.
De afgelopen j ar en heeft de st ad, m et w isselend succes, verschillende m aat regelen
doorgevoerd om de zwerfv uilproblem at iek aan t e pak ken:
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m eer bet eugelende m aat regelen ( handhav ing en t oezicht )
inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing
opdr ij v en van de opr uim inspanningen

+DQGKDYLQJHQWRH]LFKW
De st ad beschikt ov er v olgende r eglem ent en om zwerfv uil t e bet eugelen:
• de polit iever ordening bet reffende het inzam elen van huishoudelij ke afv alst offen
( 12/ 12/ 99) om vat v erbodsbepalingen inzak e sluikst ort en en sluikv erbr anden.
• indir ect e belast ing op het w eghalen en v erw ij der en v an huishoudelij k e en
daarm ee gelij kgest elde of vergelij kbare bedrij fsafvalst offen, gest ort of
acht ergelat en op niet - reglem ent air e plaat sen of verw ij derd op niet - r eglem ent aire
t ij dst ippen of in niet r eglem ent air e recipiënt en ( 24/ 04/ 2002)
• indir ect e belast ing op het r einigen van de openbare weg ( 29/ 05/ 2002)
• polit ier eglem ent er ing bet reffende het st oken m et allesbranders ( 20/ 01/ 1994)
• indir ect e belast ing op het huis- aan- huis en op de openbar e w eg verspreiden van
reclam edrukw er k en daarm ee gelij k gest elde product en.
• indir ect e belast ing op het v er wij der en van aanplak kingen en graffit i
Het belast ingsreglem ent op het am bt shalv e opr uim en van sluikst ort en door of in
opdracht van de st ad laat de st ad t oe om de k ost en v oor de ophaling en v erw ij der ing van
zwerfv uil t e kunnen v er halen op de sluikst ort er.
Eind j aren ’90 w erd een werkgroep opgericht om zicht t e buigen ov er de
zwerfv uilproblem at iek. Er werd beslist om am bt enaren aan t e duiden die ieder sluikst ort
van huishoudelij ke afvalst offen zouden doorzoeken op bewij zen. De polit ie zou zich
bezighouden m et sluikst ort en van niet huishoudelij k e afvalst offen en het signaler en aan
de st adsreiniging van de sluikst ort en van huishoudelij ke oorspr ong. Aanvank elij k w erden
er 5 personeelsleden van de st adsreiniging aangeduid als zw erfv uilam bt enaren. Vandaag
de dag zij n nog 2 zw er fvuilam bt enaren in dienst waardoor het syst eem niet m eer naar
behor en funct ioneert . De bevoegde am bt enaren kunnen geen proces- v erbaal opst ellen
m aar k unnen een adm inist rat iev e geldboet e vast st ellen. Het aant al ‘succesvolle’
int erv ent ies is echt er zeer laag, enerzij ds door het gebrek aan bew ij zen ( in am per 10%
van de sluikst ort en wor den aanw ij zingen gev onden) en anderzij ds door het w eigeren van
het bet alen van de boet e ( am per 30% van de overt r eders bet alen hun boet e) . Het
gebr ek aan bew ij zen heeft ook al v erschillende m alen geleid t ot vr ij spr aak door de
recht er indien er een st rafr echt er lij ke pr ocedure wordt opgest art .
I n 2004 werd een int er ne cel ‘sluikst ort en’ opgericht om t ot ver nieuwde afsprak en t e
kom en inzak e de zw er fv uilpr oblem at iek. Polit ie, st adsreiniging en m ilieudienst zij n hier op
vert egenwoordigd. De m ilieudienst wer kt eerder onderst eunend ( o.a inzak e
com m unicat ie) . I n 2004 is de polit ie overgegaan t ot de aanwerv ing van een hulpagent ,
speciaal bev oegd v oor de zw erfv uilproblem at iek . Een t w eede hulpagent dient nog t e
worden aangeworv en. De bevoegdheden van de hulpagent en zij n beper kt m aar zouden
m oet en v olst aan om pr obleem m eer succesvol aan t e pak ken.
Mom ent eel ont br eekt het evenw el nog aan een plan van aanpak en duidelij k e afsprak en
t ussen de bet r okk en dienst en ( o.a. st adsreiniging, polit ie, m ilieudienst ) . Het in kaart
brengen van de ‘black point s’ v oor zw erfv uil is hierbij noodzakelij k . Gelet op het feit dat
het park et de zw er fv uilproblem at iek als een licht e inbr euk beschouwt en dus geen
priorit eit hecht aan de st rafr echt er lij k e v er volging erv an is het van belang om het
syst eem van de adm inist rat iev e boet es verder t e ont w ik kelen.
De st ad m aakt t ot op heden geen gebr uik v an de w et van 13 m ei 1999 t ot inv oer ing van
gem eent elij k e adm inist r at ieve sanct ies. I n 2004 werden de eerst e st appen gezet om dit
onderzoeken ( zie inst rum ent ar ium ) . Toepassing van de gem eent elij k e adm inist rat iev e
sanct ies is een opport unit eit om efficiënt er op t e t r eden t egen k leine v orm en van hinder .
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I n het kader van het afv alpr ev ent ieproj ect werd er door de st ad veel belang gehecht aan
het inform eren en sensibiliser en van de bev olk ing.
I n het kader van de aanpassingen van de ver nieuwde afv albelast ingsreglem ent en werd
door de int ercom m unale m ilieudienst van I GEMO in 1998 een handleiding sluikst ort en en
sluik verbranding opgem aakt en een br ochur e.
Om dat uit de prakt ij k bleek dat niet iedere Mechelaar weet op w elke dienst m eldingen
van sluikst ort en k unnen worden gem eld, werd in 2002 beslist het t elefoonnum m er van
de Mechelfoon hierv oor in t e schakelen. De st ad beschikt sinds 2004 ook over een ‘gr oen
lij n’ waar alle pr oblem en i.v.m . het openbaar dom ein kunnen worden gem eld.
De laat st e j ar en is ext ra aandacht gegaan naar het confr ont er en van de bev olk ing r ond
de sluikst ort problem at iek. De bev olk ing wordt ‘geconfr ont eerd’ m et de m aat schappelij k e
last en ( financieel, v isueel) dew elk e sluik st ort en m et zich m eebr engen. Verschillende
com m unicat iem iddelen worden hierbij ingezet :
• plaat sen van infoborden bij opgeruim de sluikst ort en m et de k ost prij s van het
opr uim en
• art ikels in lokale infobladen, persconferent ies
• inspraakm om ent en v ia wij k - en dorpsraden of algem ene bewonersv er gader ingen
• pet erschappen of st raat verant w oordelij k en
De gev oerde com m unicat ie inzak e afvalhinder gebeurd vandaag de dag m eest al ad hoc
en niet planm at ig waardoor de com m unicat ie aan k racht ver liest .
2SGULMYHQYDQGHRSUXLPLQVSDQQLQJHQ
De st ad v oert j aar lij ks opruim act ies uit in sam enw erk ing m et scholen, j eugdbewegingen
en socia- cult ur ele organisat ies. Zw er fv uil wordt vast gest eld zowel in de binnenst ad als in
het buit engebied. Bij de opr uim act ies v er leent de st ad logist ieke st eun ( st adsreiniging)
en bet aalt ze de st ort k ost en v oor de afvoer en verwerk ing van het zw erfv uil. Daar waar
in het ver leden eerder de st elling was om v ia goedkope arbeidsk racht en het zwerfvuil op
t e r uim en wordt de afgelopen j ar en m eer aandacht best eed aan flank er ende
m aat regelen. Bij de uit v oer ing van de act ies worden de bet rokk enen gewezen op de
gevolgen van zw erfv uil in de hoop hun gedrag t e beïnv loeden en bij t e st uren.
Zw erfv uilact ies k unnen gem eent especifiek w orden uit gev oerd of in sam enwerk ing m et de
int ercom m unale en/ of prov incie.
Op 5,6 en 7 m aart 2004 nam de st ad, i.s.m . I VAREM, deel aan de pr ov inciale ZAPPAact ie ( zw erfv uilopruim act ie v oor een pr oper e Pr ov incie Ant w erpen) . Bur gers, Scholen en
verenigingen w erden aangem oedigd om deel t e nem en aan de act ie. Het st adsbest uur
ont v ing van de pr ov incie allerlei m at er iaal ( handschoenen, fluov est j es,..) en zorgde zelf
voor bij k om end m at eriaal, v uilzak ken, opkuism at eriaal, speciale bordj es en uit eindelij k
voor het ophalen en afv oeren van het ingezam elde afval. Op het grondgebied van de
st ad werden opruim act ies uit gevoerd in de om gev ing van scholen, speelpleinen,
wij k huizen, poldergebieden, nat uurgebieden. Meer dan 10 t on zw erfvuil werd
ingezam eld.
Het aant al voorzieningen om afval in t e zam elen st eeg de laat st e j aren aanzienlij k. De
st ad beschikt ov er een zeer goed uit ger ust afvalinzam elingssyst eem ( cont ainerpark en,
glasbollen, huis- aan- huis inzam elingen, openbare v uilbakj es) . Het plaat sen van m eer
openbar e vuilbakj es is niet de oplossing om dat deze m eest al een aanleiding zij n v oor
m eer zw er fv uil r ondom de bakj es. Op grot e ev enem ent en worden m aat regelen genom en
om het zw erfv uil t e beper ken door t e v oorzien in v oldoende inzam elr ecipiënt en.
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I n 2002 is de st ad ook v an st art gegaan m et de Karavaan, die Mechelse wij k en of dorpen
j aarlij ks gedurende een week een opk nap- en r einigingsbeurt geeft . Medewerk ers van de
st adsreiniging, ander e st adsdienst en en j obst udent en ( de zogenaam de cit y t eam s)
houden zich bezig m et de opkuis en het onderhoud/ herst el van st rat en en pleinen. Er
wordt ook een opk uisact ie v er r icht van zw erfv uil en sluikst ort en. Enk ele dagen v oordat
de Karavaan neerst r ij kt in een w ij k of dorp k r ij gen de bew oners van deze buurt een
folder en m eldingskaart in de bus. I n deze folder w ordt de hele act ie beschrev en en is
een inschr ij v ingsform ulier bij gevoegd om zich k andidaat t e st ellen v oor pet er of
st raat verant w oordelij k en. Het st adsbest uur r ek ent im m ers op de inzet van de Mechelaar
om t ot een blij vend succes van deze act ie t e kom en ( r esponsabiliser ing) .
Begin 2003 w erd het v eegplan geact ualiseerd. Sinds de huisv uilophaling in 2003 werd
ov ergehev eld naar I VAREM, focust de st adsreiniging zich op het schoonm aken, m aar
vooral schoon houden, van de Mechelse st rat en. Pr ior it eit w erd gegev en aan de
binnenst ad ( int ra- m ur os) en de st at ionsbuurt . Ext ra- m ur os en in de deelgem eent en is
het veegplan gekoppeld aan de werkzaam heden van de Karavaan. De uit br eiding van het
veegplan hield een v er m eerder ing in van aant al inzet bare m anschappen ( 10t al personen)
en m at er ieel ( o.a. aank oop van st raat st ofzuiger s) . Het veegplan is volop in ont w ikk eling
en wordt t ussent ij dse bij gest uurd in funct ie van de planning, beschikbare m anschappen
en m at er ieel.
Een ander e gev oeligheid ligt bij de bevuiling van st rat en en per ken door honden. Voor
vele burgers is hondenpoep erger nis num m er één. Bew ust van dit probleem voerde het
gem eent ebest uur de afgelopen j ar en geregeld act ies t egen de verv uiling door
hondenpoep. Een polit iev erordening bepaalde dat honden het openbaar dom ein niet
m ocht en verv uilen en dat de eigenaar het acht ergelat en vuil m oest ver wij der en. Ondanks
deze reglem ent er ing bleef hondenpoep nadruk k elij k aanwezig in het st r aat beeld.
Daarom k oos het gem eent ebest uur v oor een st renger e aanpak. Op 6 nov em ber 1997
keurde de gem eent eraad een w ij ziging v an de polit iev erordening goed. Hierdoor zij n
begeleiders van honden verplicht om st eeds een zakj e bij t e hebben om de hondenpoep
op t e r uim en. Dit afv alzakj e kan in een openbaar afvalbakj e worden gedeponeerd.
Wanneer de hondenbegeleider op vraag van de polit ie geen geschikt zakj e kan t onen,
dan kan er pr oces- verbaal w orden opgest eld en dient een boet e van 25 eur o t e w orden
bet aald. Onder het m ot t o “gebr uik een zakj e…of leg geld in het bakj e” werd deze regeling
gecom m uniceerd naar de bevolking. I n sept em ber 2003 w erd in de wij k Oud- Oefenplein
een hondenloopw eide aangelegd. Het is geen hondenpoepw eide w aardoor de begeleider
nog st eeds de hondenpoep dient op t er r uim en zoals de polit ier eglem ent er ing dit
voorschrij ft . Onder de slogan ‘laat j e hond niet ov eral zom aar r ondkopen’ werd dit
init iat ief gecom m uniceerd naar de om w onenden. De result at en blij ven echt er uit , o.a.
door het ont br ek en van cont r oles. Het v eegplan zorgt er m om ent eel echt er wel voor dat
de hondenpoep op ver hardingen v oor een deel uit het st raat beeld v erdwij nt .
Uit recent onderzoek van Test aank oop ( eind 2003) blij kt dat de r einheid van de st ad
zicht baar is v erbet erd. Dit is overw egend het gev olg van de int ensiev e
opr uim inspanningen van zw erfv uil. Bij k om ende inspanningen zij n nodig op het v lak van
t oezicht en handhav ing en het confront er en van de bev olk ing m et deze problem at iek .
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• zwerfv uil in schoolom gevingen, r ond glasbollen en t ext ielcont ainers
• de ‘w egw erp’m ent alit eit van som m ige burgers
• vervolging van vast st ellingen rond zw erfv uil is geen pr ior it eit bij het par ket
• com m unicat ie naar de bev olk ing inzak e zw er fv uil gebeurt t e ad hoc
• huidige act ies inzak e hondenpoep lev er en w einig result aat op.
• t oezicht en handhav ing op de r eglem ent en m .b.t . zwerfv uil gebeurt niet efficiënt
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het st elselm at ig opr uim en van zw er fv uil zorgt v oor een ver hoging van fract ie
‘gem eent ev uil’ in de afv alcij fers.

Opport unit eit en:
• geact ualiseerd v eegplan
• rondgang v an de Karav aan
• bet r okk enheid van de burgers v ia pet erschappen/ st raat verant woordelij ken
• aandacht v oor flanker ende m aat r egelen bij opruim act ies ( confr ont eren)
• opr icht ing van de cel sluikst ort en
• zwerfv uilam bt enaren en hulpagent opgeleid inzake de zwerfv uilproblem at iek
• Wet van 13 m ei 1999 t ot inv oer ing van gem eent elij k e adm inist rat iev e sanct ies.
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: het v oer en van een beleid dat er op ger icht is om zw er fv uil op het
grondgebied van de st ad t e v oork om en of t ot een m inim um t e beperk en
Act ie H_44: v er hogen v an het t oezicht en de handhav ing inzak e zw erfv uil
( sluikst ort en, sluikverbr anden, sluikplakk en,…)
I nit iat iefnem er : st adsreiniging
Bet r okk enen: polit ie, m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_45: v erder onderst eunen van init iat iev en rond opr uim act ies van zw er fv uil
op het grondgebied
I nit iat iefnem er : st adsreiniging
Bet r okk enen: dienst w ij k- en dorpszaken, m ilieudienst , v erenigingen, scholen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e het voor kom en of beperk en van
zwerfv uil
Act ie_H_46: verder uit bouwen van de cel sluikst ort en
I nit iat iefnem er: st adsreiniging
Bet r okk enen: polit ie, m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2005
Act ie H_47: in kaart br engen van de zwerfv uilpr oblem at iek op het gr ondgebied v an
de st ad ( black point s) .
I nit iat iefnem er : st adsreiniging
Bet r okk enen: dienst w ij k- en dorpszaken, m ilieudienst
Tim ing: 2006
Act ie H_48: v erder uit v oering geven aan het v eegplan en de karavaan en bij st uren
indien nodig
I nit iat iefnem er : st adsreiniging
Bet r okk enen: dienst w ij k- en dorpszaken, m ilieudienst
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake het voor kom en of beperken van
zwerfv uil
Act ie H_49: opm aak v an een plan van aanpak voor het v oeren van een ger icht e
com m unicat ie naar de doelgroepen ( burger, scholen, ver enigingen) inzake de
zwerfv uilproblem at iek
I nit iat iefnem er: m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst w ij k- en dorpszaken, st adsreiniging, inform at iedienst
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Tim ing: 2005
Act ie H_50: inform er en en sensibiliser en van de doelgroepen ( bev olk ing, scholen,
verenigingen) inzake het gev oerde beleid rond zwer fv uil m et bij zonder e aandacht
voor het v erscherpt t oezicht , de m aat schappelij ke gev olgen van zwerfv uil en het
belang van sociale cont r ole.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: st adsreiniging, inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_51: aandacht hebben v oor het plaat sen van v oldoende geschikt e
inzam elrecipiënt en op het openbaar dom ein v ooral m .b.t . de organisat ie van
ev enem ent en
I nit iat iefnem er : st adsreiniging
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
/XFKWYHURQWUHLQLJLQJ
%HVFKULMYLQJWKHPD
Het m ilieucom part im ent lucht om vat de onderst e laag v an de at m osfeer , nl. de
t roposfeer ( 0 t ot 20 k m boven het aardoppervlak) . Ver ont reinigde lucht is lucht waarvan
de sam enst elling, door de aanw ezigheid van v reem de best anddelen, zodanig afw ij k t van
de norm ale sam enst elling, dat er schade kan ont st aan v oor het welzij n of de gezondheid
van de m ens, fauna en flora of v oor m at er ialen.
Wanneer de hinder ervaren door lucht v er ont r einiging wordt v ert aald naar geur hinder dan
blij k t uit het leefom gev ingsonderzoek v an het Vlaam s Gew est ( 2001) dat 19% v an de
respondent en gehinderd werd door geur. Vele aspect en van lucht v er ont reiniging gev en
echt er niet onm iddellij k aanleiding t ot acut e k lacht en ( zoals geur) waar door het aant al
gehinderden door lucht v er ont r einiging heel wat hoger ligt .
Verschillende ( lokale) v er ont r einigingsbronnen dragen bij t ot lucht v eront r einiging. De
effect en van lucht v er ont reiniging zij n m eest al r uim er en grensov erschr ij dend. De
belangr ij kst e fenom enen inzake lucht veront reiniging zij n:
• verdunning van de st rat osferische ozonlaag ( van ca. 20 km t ot 50 km bov en het
aardoppervlak ) door som m ige chloor- en br oom houdende verbindingen die o.m .
gebr uikt worden als dr ij fgassen en koelm iddelen.
• verander ing van het klim aat door het br oeikaseffect door t oenem ende
concent rat ie in de at m osfeer van broeikasgassen zoals k oolst ofdiox ide ( CO2 ) ,
m et haan ( CH 4 ) , chloorfluork oolwat erst offen ( CFK’s) , ozon ( O3 ) en lachgas ( N2 O) .
De belangr ij k st e br onnen van br oeikasgasem issies in Vlaander en zij n de indust r ie
( 28% van de CO2- em issies) en de energiesect or ( 26% CO2- em issies) . Ver keer en
vervoer w ordt st eeds pr om inent er m et in 2001 een aandeel van 19% v an de CO2em issies, gevolgd door de doelgr oep bevolk ing m et 18% . 68% van de
m et haanem issies in Vlaander en wordt t oegew ezen aan de landbouw.
Lachgasem issies in Vlaander en gebeur en v oornam elij k door de
salpet erzuurpr oduct ie en de landbouwsect or.
• veront r einiging door fot ochem ische st offen ( fot ochem ische lucht ver ont reiniging) .
Ozon is de best bek ende v ert egenw oordiger v an deze fot o- ox idant ia en geeft
aanleiding t ot zom ersm og. Fot ochem ische st offen ont st aan door de inw er king van
zonlicht op st ikst ofox iden en v lucht ige organische st offen ( o.a. solv ent en,
koolwat erst ofdam pen,…) die onder m eer w orden uit gest ot en door het v erk eer
( k oolwat erst ofdam pen) en indust r iële product ieprocessen ( solvent en) .
• verspreiding van m ilieugevaarlij k e st offen zoals zwar e m et alen,
best rij dingsm iddelen, pr oduct en van onv olledige verbranding ( diox ines,
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polycyclische arom at ische k oolwat erst offen of PAK’s) . De indust r ie, ver keer en
vervoer en de energiesect or dragen het m eest bij t ot de t ot ale uit st oot v an zware
m et alen in de lucht . Voor arseen, cadm ium en zink is de non- ferro- indust rie de
belangr ij kst e br on. Kw ik uit st oot is afk om st ig van de basischem ie. Raffinader ij en
st aan in voor de belangrij kst e uit st oot van nikk el in de lucht . 68% van de
koper uit st oot is afk om st ig van het v erk eer. Diox ines k om en hoofdzak elij k in het
m ilieu t er echt door ongecont roleerde v erbrandingsprocessen. Voor dioxines zij n
de bij dragen vooral afk om st ig van de non- fer ro- indust r ie ( 37% ) en kleinschalige
afvalv erbranding in t onnet j es en open v uren ( 25% ) , gebouw enverwarm ing ( 14% )
en gr oot schalige indust r iële afvalv erbranding ( 16% ) . PAK’s kom en v rij in het
m ilieu door onv olledige verbranding en door product gebr uik. Het w egt ransport ,
het gebruik van asfalt en het asfalt er en van wegen, de gebouwenverw arm ing en
het gebruik van hout v er duurzam ingsm iddelen hebben het belangr ij kst e aandeel in
de PAK’s uit st oot . Best r ij dingsm iddelen zij n in het m ilieu v ooral van belang
vanw ege hun ecot ox icit eit , m ogelij k e bioaccum ulerende eigenschappen en
horm oonv erst orende effect en. Belangr ij ke hoev eelheden best rij dingsm iddelen
worden zowel door de landbouw, de huishoudens, de indust r ie als de overheid
gebr uikt . Asbest v ezels zij n kank er verw ekk end. De product ie van asbest cem ent is
in 1998 gest aakt . Nocht ans is er nog v eel asbest houdend m at eriaal aanwezig in
de sam enleving. Zw ev ende st of in de lucht kan een drager zij n van zware
m et alen, PAK’s, best r ij dingsm iddelen en diox ines en kom t v ia neerslag uit de
at m osfeer t er echt in het wat er, op de bodem en in lev ende organism en.
verzuring door uit st oot van zwaveldiox ide ( SO2 ) , st ikst ofox iden ( NOX) en
am m oniak ( NH 4 ) . Veet eelt en gebouw env erw ar m ing op basis van fossiele
brandst offen zij n de voornaam st e br onnen van verzuring.

I n Vlaander en heeft de Vlaam se m ilieum aat schappij ( VMM) een lucht k walit eit m eet net
uit gebouwd. Het m eet net heeft als v oor naam st e funct ie de opv olging v an de algem ene
lucht kwalit eit . Het m eet net t elt ongev eer een 40t al m eet st at ions.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU
Aangezien de aspect en van lucht v eront r einiging m eest al een gr ensover schrij dend en
zelfs een m ondiaal probleem zij n w ordt het beleid t erzak e vooral int ernat ionaal gest uurd.
Ook de federale en gew est elij k e ov er heid nem en init iat iev en op dit v lak . De
bevoegdheden van de lok ale over heden zij n eerder beperkt .
Tij dens de eerst e w er eldt op ov er duurzam e ont wik keling ( Rio, 1992) ondert ekende België
het raam verdrag inzak e klim aat sverandering. Met dit v erdrag w ordt gest reefd naar een
st abilisat ie van de broeikasgasem issies in de at m osfeer op een niveau waarbij de
gevaarlij k e ant ropogene verst oring van het k lim aat syst eem wordt v erm eden. Onder het
prot ocol van Ky ot o ( 1997) hebben de lidst at en een eigen em issier educt iedoelst elling
t oegewezen gekr egen. Voor België bet ekende dit dat in de per iode 2008- 2012 de t ot ale
broeikasgasem issies m et 7,5 % dient ger educeerd t e worden t en opzicht e van het
referent iej aar 1990. Om deze doelst elling t e r ealiser en w erd een nat ionaal klim aat plan
opgest eld en door de I nt erm inist eriële Conferent ie v oor Leefm ilieu ( I CL) op 6 m aart 2002
goedgek eurd. Ter onderst euning van het nat ionaal k lim aat plan en het nat ionale
klim aat beleid w erd een j ur idisch kader opgest eld via een sam enw er k ingsakkoord t ussen
de federale over heid en de gewest en bet r effende het opst ellen, het uit v oeren en het
opvolgen van het nat ionaal klim aat plan, alsook het rapport er en in het k ader van het
raam v erdrag van de Verenigde Nat ies inzake k lim aat v erander ing en het prot ocol van
Ky ot o. De doelst elling ervan is het beheersen v an de net t o uit st oot van koolst ofdiox ide
en andere br oeik asgassen, zoals ov er eengek om en in het Pr ot ocol van Kyot o en in de
beslissing van de Raad van de Eur opese Gem eenschap van 16 j uni 1998.
De bouwst enen v an het act uele Vlaam se k lim aat beleid w erden gelegd door het
m ilieubeleidsplan en het CO2 / REG- plan ( 1999) . I n ant w oord op de hoge nood naar een
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bet ere afst em m ing, w er d de t askforce k lim aat beleid Vlaander en als
bevoegdheidov erschr ij dend over legplat form opger icht in apr il 2001. Dit plat form lag aan
de basis v oor het Vlaam s klim aat beleidsplan 2002- 2005 dat door de Vlaam se r eger ing op
28 februar i 2003 werd goedgek eurd. Jaar lij ks wordt een voort gangsrapport opgem aakt
Het voort gangsrapport m oet inst aan voor een analyse van de st and van zak en van het
Vlaam se k lim aat beleid. Uit het j aarrapport 2003 blij kt dat de doelst ellingen van het
klim aat plan niet gehaald worden. Het halen van de Ky ot odoelst elling v oor Vlaanderen is
nog v er weg. I n v ergelij king m et 1990 zij n de em issies van broeikasgassen in 2001
gest egen m et 14% .
Reduct ieprogram m a’s v oor m et alen, m et alloïden, best r ij dingsm iddelen, PAK’s, diox ines
en organische m icropolluent en werden opgem aakt in uit v oering van I nt er nat ionale
conferent ies ( o.a. de Noordzeeconfer ent ies 58 ) en Eur opese r icht lij nen. Het Vlaam se
m ilieubeleidsplan 2003- 2007 st elt een aant al r educt iedoelst ellingen op lange t erm ij n
voor op inzake specifiek e m ilieugevaarlij k e st offen ( zie t abel) . De afgelopen j ar en zij n
voor deze m ilieugev aarlij k e st offen ( m et uit zonder ing van best r ij dingsm iddelen) r educt ies
ger ealiseerd.
Tabel 11: plandoelst ellingen inzake de r educt ie van m ilieugevaarlij ke st offen ( Vlaam s Miliebeleidsplan 20032007)

b 5¡¢5 £9¥¤-.¦§

¨©B ¤%¤x nx'¡x- 5¦5 ¤-. b¢

Met alen

Doelst elling 2010: 70% reduct ie t ov 1995 ( lucht )
Doelst elling 2010: 50% reduct ie t ov 1998 ( w at er)
Doelst elling 2010: m ax im um em issie van 100 g TEQ/ j aar
Doelst elling 2010: m ax im um em issie van 192 t on/ j aar ( = 75%
reduct ie t ov 1985)
Doelst elling 2005: reduct ie van 50% verspreidingsequivalent en
( Seq) best rij dingsm iddelen t ov 1990

Dioxines
PAK’s
best rij dingsm iddelen

Deze doelst ellingen vert alen zich in v erschillende w et gevende init iat ieven op Vlaam s
niv eau, o.a.:
• I m m isie- en em issiewaarden in de Vlaam se r eglem ent er ing inzake de
m ilieuv ergunning ( VLAREM)
• Voorwaarden opgenom en in het afvalst offendecr eet en zij n uit v oer ingsbesluit en
( VLAREA)
• het m est decr eet en het m est act ieplan
• het decr eet van 21 decem ber 2001 houdende het v erbod op het gebr uik van
schadelij k e best r ij dingsm iddelen door openbar e dienst en.
• Verwij der ingsplan v oor asbest en PCB’s
De inv oer ing van de solvent richt lij n ( 99/ 13/ EG) in 2001 is een van de belangr ij kst e
m aat regelen die de v oorbij e j ar en w erd ingev oerd in het kader van het
em issier educt iebeleid v an VOS ( v lucht ige organische st offen) . Uit v oer ingsbepalingen
hierom t rent zij n in Vlaanderen opgenom en in de VLAREM r egelgev ing ( reduct ie
solv ent gebr uik , oplosm iddelenboek houding,…)
I n het Vlaam s m ilieubeleidsplan 2003- 2007 wor dt ext ra inspanningen v ooropgest eld door
het Vlaam se Gew est om de v oor opgest elde doelst ellingen inzake m ilieugevaarlij k e
st offen t e halen.

58

Op deze conferent ies buigen de m inist ers van Milieu van de aan de Noordzee palende landen en de
ver t egenw oordigers van de Com m issie en van int ernat ionale en niet - gouvernem ent ele organisat ies zich over de
problem en van de visserij , de m arit iem e ver ont reiniging en de bescherm ing van soort en en ecosyst em en.
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Voor het lokale best uur is er een belangr ij k e rol weggelegd in het kader van het
vergunningsbeleid ( VLAREM) en de t oezicht en handhaving van de best aande
regelgeving. Aandacht spunt en hierbij zij n o.a.:
• het onder houd of het buit en gebr uik st ellen van koel- en klim aat regelingsinst allat ies
• het opv olgen van de kw alit eit snorm en v oor lucht en v erzur ende deposit ies
• algem ene en sect orale voorwaarden die van t oepassing zij n op de ingedeelde
inr icht ingen
• de r eglem ent er ing rond de em issies van VOS
• verbranding van afvalst offen 59
• onder houd en keur ing v an v erwar m ingsinst allat ies
• asbest beheersing
• …
I n het kader van het m obilit eit sconvenant zij n er voor de lokale best ur en m ogelij kheden
weggelegd om m aat regelen t e t r effen inzak e de het wegv erk eer.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De om gev ingslucht t e Mechelen is t en gev olge v an het dr ukk e verk eer en indust r iële
act ivit eit en veront reinigd. Zow el de st ad, de aanw ezige indust r ie en de bev olk ing hebben
de afgelopen j ar en inspanningen gelev erd om de lucht kwalit eit t e v erbet er en. De
Vlaam se Milieum aat schappij onderzoekt sinds 2001 syst em at isch de lucht kwalit eit in
Mechelen aan de hand v an vast e m eet st at ions:
- Hom beeksest eenw eg - Mechelen- Zuid ( operat ioneel sinds 2001)
- Lakenm akersst raat – Nekk erspoel ( operat ioneel sinds 2001)
- Technopolis ( operat ioneel sinds 2002) .
Speciale aandacht gaat uit naar de indust riezone Mechelen- Zuid om dat hier een aant al
bedr ij v en zij n gev est igd m et lucht v er ont r einigende act iv it eit en.
Op basis van de result at en van de m eet st at ions kan worden vast gest eld dat in MechelenZuid alle norm en inzak e lucht kwalit eit gerespect eerd w orden. De concent rat ies van v eel
polluent en w orden st er k beïnv loed door het wegverkeer. Wat benzeen bet r eft lev ert het
st adsverkeer zelfs een beduidend hoger e bij drage dan de druk ke E19- aut ow eg. De
inv loed van de indust rie is t er ug t e v inden in v erhoogde concent rat ies v an een aant al
vlucht ige organische st offen ( et hy lbenzeen, xy leen, t olueen) . De norm en v oor opgest eld
door de w er eldgezondheidsorganisat ie w orden niet ov erschreden.
Naar aanleiding van div erse r edenen en pr oblem en rond de I ndust r iezone Mechelen- Zuid
werd een w er kgr oep lucht opgericht . De bedoeling van de w erkgr oep is de dialoog t ussen
de bet rokk enen ( ov er heid, indust rie, om w onenden) t e bev order en.
I n deze werkgroep zet elen afgevaardigden van de gr ot e indust r iële bedrij v en,
vert egenwoordigers van de VMM en het PI H, leden v an de m ilieuraad,
vert egenwoordigers v an de leefm ilieugr oep Mechelen- Zuid, een geneesheer en diverse
adm inist rat ies.
Verschillende aanv ullende st udies/ rapport en werden de afgelopen j ar en uit gev oerd die
een m eer gedet ailleerd beeld gev en de lucht kw alit eit in de Mechelse regio:
• screening Lucht v erv uiling Mechelen ( VI TO/ VMM m ei 2001)
• lucht v erv uiling Mechelen – aanv ullende st udie organische com ponent en
( VI TO/ VMM februar i 2003)
• t raffic r eat ed VOCs in Mechelen – assessm ent of indoor and am bient air lev els
( VI TO/ VMM m aart 2002)
• m et ingen PM2.5 in Vlaander en 2001- 2003 ( UI A- VI TO- VMM)
• gezondheidsonderzoek en ( Mechelen- Zuid en Nekkerspoel, 1999)
• j aarlij ks overzicht srapport “im m issiem et ingen t e Mechelen” ( VMM)
59

zie ook hoofdst ukken 6.2. Geurhinder en 6.5. Zwerfvuil.
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I n opdracht van de VMM werd door de Vlaam se I nst elling voor Technologisch onderzoek
( VI TO) in 2001 een scr eening van de lucht k walit eit in de Mechelse r egio uit gev oerd.
Tij dens t w ee opeenv olgende w ek en in de w int er, lent e en zom er w erden op een 60- t al
plaat sen de concent rat ies van v erschillende polluent en gem et en. Buit en een
seizoensgebonden var iat ie ( in de w int er m eer v er vuiling dan in de zom er ) hebben nog
ander e fact oren ( zoals neerslag, w indst erkt e) een inv loed op de gr aad v an v erv uiling. De
concent rat ies aan zwav eldiox ide zij n in het Mechelse, zoals elders in Vlaander en, laag.
St ikst ofox iden en benzeen, m aar ook t olueen en in m indere m at e et hy lbenzeen, zij n
polluent en die v nl. uit gest ot en worden door het verkeer. Dicht bij verk eersk nooppunt en
worden de hoogst e concent rat ies gem et en. De m eet post en opgest eld in het
indust r iegebied, m et en hoger e waarden v oor n- but y lacet aat en et hy lbenzeen.
Meet post en, die w indafwaart s liggen van de indust riezone v ert onen ook een hoger e
concent rat ie aan n- but y lacet aat . I n de binnenst ad en in de buurt van drukk e
verkeerswegen wordt m inder ozon gem et en dan op de landelij k gelegen m eet post en. Dit
wordt verk laard door het feit dat een aant al polluent en ( st ik st ofm onox ide) m et de
aanw ezige ozon reageren. Tot slot wordt vast gest eld dat de m eest e st offen die
verant w oordelij k zij n v oor geur hinder in de om gev ing van de indust r ie door hun lage
concent rat ies niet det ect eerbaar zij n m et de beschikbar e aut om at ische m eet syst em en.
Een algem ene ver hoogde st ofv eront r einiging w ordt vast gest eld die t oe t e schr ij v en is aan
de act iv it eit en gek oppeld aan een st edelij k e om gev ing ( v erk eer , indust r ie,
verwarm ing,…) . Vast st ellingen die ook voor ander e regionaal st edelij k e gebieden gelden.
Er zij n geen aanv ullende lokale invloeden van v er keer of andere lokale pollut iebronnen
m er kbaar .
De afgelopen j ar en was er onger ust heid bij de bewoners van Mechelen- Zuid. Zij war en
van m ening dat er in hun buurt m eer adem halingsproblem en war en en legden een
verband m et de aanw ezige indust r ie. I n 1999 w erd door het PI H een
vragenlij st onderzoek uit gevoerd. Hier uit bleek dat er m eer k lacht en over adem haling
gerapport eerd werden bij k inder en van Mechelen- Zuid dan een v ergelij kbare
leeft ij dsgroep uit de w ij k Nekk erspoel. Het st adsbest uur gaf daarop de opdracht aan het
PI H om een verv olgonderzoek uit t e voeren. I n dit onderzoek w erd nagegaan of de
verschillen in klacht en t ussen de t w ee gr oepen t e w ij t en k unnen zij n aan ast m a en
allergie, dan w el aan ander e fact oren. 1.234 lager e schoolk inderen uit Mechelen- Zuid en
Nek kerspoel werden bij het onderzoek bet rok ken. Uit de st udie bleek dat de v erschillen
in k lacht en t ussen de gebieden k ennelij k niet k unnen t oegeschrev en worden aan de
inv loed van de indust rie m aar aan verschillen in risicofact oren zoals
woonom st andigheden, allergieën, fam iliaal ast m a, sport , m edicat ie,…
Bij k lacht en inzake lucht veront r einiging w orden de bevoegde over heden verw it t igd ( AMI ,
VMM) en w ordt een onderzoek uit gev oerd. De m ilieudienst v oert zelf geen m et ingen uit
m aar hecht v eel belang aan het feit of part iculieren en hinder lij k e inr icht ingen beschik ken
ov er de nodige keuringsat t est en van ( pot ent ieel) lucht v eront r einigende t oest ellen
( o.a.v erwar m ingsinst allat ies) . De burgers worden j aar lij ks v ia persber icht en en
publicat ies in lokale infobladen her innerd aan hun v erplicht ing om hun
verwarm ingsinst allat ie t e lat en cont roler en. Om lucht v er ont reiniging van hinderlij k e
inricht ingen t e v oork om en of t e beper ken wordt bij het aflever en van m ilieuv ergunningen
bij zondere aandacht geschonk en aan de ( pot ent iële) lucht v erv uilende act ivit eit en van de
inricht ing. I ndien noodzakelij k w orden aanv ullende v oorwaarden opgenom en in het
vergunningsbesluit .
Ook lucht ver ont reiniging binnenshuis is een aandacht spunt v oor de st ad. hiert oe w ordt
sam engewerkt m et LOGO Mechelen, wat st aat v oor Lokaal Gezondheidsov erleg. De
LOGO’s vorm en r eeds m eerder e j ar en een net werk of sam enw erk ingsverband van lokale
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en r egionale inst ant ies of organisat ies act ief op het t err ein van ziekt epr ev ent ie en
gezondheidsbev order ing ( zie hoofdst uk gebiedsger icht beleid)
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• lucht v er ont reiniging door v er keer en indust r iële act ivit eit en
• lucht v er ont reiniging door v er warm ing van gebouw en
• lucht v er ont reiniging door sluikv erbranden in het buit engebied 60
Opport unit eit en:
• de w er kgr oep lucht die zorgt v oor ov er leg t ussen de bet rok k enen
• vast e m eet st at ions op het gr ondgebied van de st ad
• t er ugk oppeling van de m eet result at en door de VMM
• sam enw er k ing m et LOGO Mechelen
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV ª_« 
Doelst elling: het v oer en van een beleid dat er op ger icht is om de lucht veront r einiging op
het gr ondgebied t erug t e dr ingen
Act ie H_52: bij v ergunningsaanv ragen voor waarden opleggen om
lucht v er ont r einiging t e voork om en of t e beper k en.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, bouwdienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie H_53: v erst erk en van het t oezicht en de handhav ing inzak e sluikv erbranden
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: polit ie
Tim ing: 2006
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e het voor kom en en best rij den van
lucht v er ont reiniging
Act ie H_54: de dienst en onderst eunen m et adv ies inzak e het v oork om en en
best rij den van lucht v eront r einiging.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, onderzoeksinst ellingen
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake het voor kom en en de best r ij ding
van lucht v eront r einiging.
Act ie H_55: inform er en en sensibiliser en van de bev olk ing en bedrij v en ov er de
regelgeving en m aat regelen die k unnen w orden genom en om lucht v eront r einiging
t e v oork om en of t e beperken en de v oorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_56: inform er en van de bev olk ing over de j aar lij kse cont roles van
verwarm ingsinst allat ies op v loeibare brandst offen.
60

zie t hem a geurhinder
voor doelst ellingen en act ies inzake lucht veront reiniging door verkeer wordt verwezen naar het hoofdst uk
m obilit eit .
61
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I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: inform at iedienst
Tim ing: j aar lij ks
Act ie H_57: v erder part iciper en aan de w erkgr oep lucht en het ov erleg m et de
bet r okk enen
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: bedrij v en, burgers, andere ov erheidsadm inist rat ies
Tim ing: vanaf 2005
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0RELOLWHLW
Dit hoofdst uk heeft als doel de sam enhang t ussen m obilit eit en m ilieu t e v erst erk en.
Hierdoor k unnen m ilieuaspect en m eer w orden geïnt egr eerd in het m obilit eit sbeleid.
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m obilit eit sbeleid waarbij de druk op het
leefm ilieu uit geoefend door v erk eer en v er voer wordt t er uggedr ongen
%HVFKULMYLQJWKHPD
Mobilit eit wordt gedefinieerd als zij nde de v erplaat singen van personen en goeder en van
oorsprong naar best em m ing langs infrast ruct ur en. Mobilit eit heeft t al van posit iev e
effect en ( v er voersgelij k heid, ont plooiingsm ogelij k heden, ber eikbaar heid, sociale en
econom ische ont w ikk elingen) . Vanuit m ilieuoogpunt oefent m obilit eit een belangrij k e
inv loed uit op m ilieuv er st orende pr ocessen als v erzuring, fot ochem ische
lucht v er ont reiniging, k lim aat swij ziging en gezondheidseffect en. De noodzakelij k e
infr ast ruct uur v er oorzaakt versnipper ing, hinder ( geluid, licht ) , v eront r einiging en
verst or ing van de om liggende ( nat uur) gebieden en v erdr oging, waardoor barrièreeffect en ont st aan ( versnipper ing) , de nat uur aanget ast w ordt en biot oopver lies
( biodiv ersit eit ) .
Duurzam e m obilit eit heeft t ot doel een beleid uit t e st ippelen waarbij de draagkracht van
onze leefom gev ing niet in het gedr ang wordt gebracht en de basism obilit eit voor de
bevolk ing gegarandeerd blij ft . Deze doelst elling kan enk el w orden ber eikt indien onze
m anier van v erplaat sen verandert . Niet - gem ot oriseerde en collect ieve v er voersw ij zen
m oet en geprom oot w or den en best beschikbar e t echnieken ( BBT) m oet en worden ingezet
om de rest er ende ext er ne effect en t ot een m inim um t e beperken.
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


I n “Het Europees verv oersbeleid t ot het j aar 2010 : t ij d om t e k iezen” wordt een brede
kij k op het t hem a m obilit eit bepleit . Zo st elt dit Europese Wit boek ( 2001) dat een
m oder n v er voerssyst eem duurzaam m oet zij n vanuit zow el econom isch, sociaal als
m ilieuoogpunt .
Gelet op de v erw ev enheid m et t al van ander e beleidsdom einen, w erd het
m obilit eit sbeleid in Vlaander en t ot v oor kort v olledig geïnt egreerd in het Ruim t elij k
St r uct uurplan Vlaander en ( RSV, 1998) . Hoofdzakelij k op basis van de select ie van
wegen worden bev oegdheden, v isies en t ak en v ast gelegd. I n het v er lengde van het RSV
st art t e de Vlaam se over heid onlangs m et de opm aak van een aut onoom Mobilit eit splan
Vlaanderen.Het doel v an het Mobilit eit splan Vlaander en is als v olgt :
• de ber eikbaarheid van st eden en dorpen t e garander en
• iedereen gelij k waardige t oegang t ot m obilit eit t e bieden
• de v er keersv eiligheid t e vergr ot en
• een m obilit eit t e r ealiser en die oog heeft voor de leefbaar heid
• m ilieuv erv uiling t erug t e dr ingen
I n de beleidsbrief Mobilit eit en Openbare Wer ken 2002- 2003 van de Vlaam se r egering
( 2002) k om t de m ilieulink slecht s zij delings of onr echt st reeks aanbod.
De rol van het prov inciale beleidsniv eau inzake m obilit eit zal in de t oek om st t ot een
m inim um worden beper kt ( ker nt akendebat , 2003) . De afspraak is dat de pr ov inciale
ov er heid al de pr ov inciale w egen zal ov erdragen aan het Vlaam se Gew est ( 2008) . Het
Vlaam s Gew est zal op zij n beurt de r eeds best aande gew est wegen m et lok ale funct ie
ov erdragen aan de lokale best uren.
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Mobilit eit blij ft ev enw el per definit ie een gem eent egrensov erschr ij dende problem at iek .
De provincie Ant w erpen neem t in dit verband w el de organisat ie op zich van de nieuwe
ov er legfora verk eersveiligheid. Verder st aat de prov incie in v oor de opm aak van
ruim t elij k e uit v oer ingsplannen ( PRUP’s) .
Wat bet reft het lok ale m obilit eit sbeleid heeft het lokale best uur een gr ot e aut onom ie. De
m obilit eit sconvenant laat de gem eent e im m ers t oe om , in cont ract ueel v erband, m et het
Vlaam se Gewest en de Vlaam se verv oerm aat schappij De Lij n een lokaal m obilit eit sbeleid
uit t e werk en.
I n het v er leden w erd uit gegaan van een voldoende int egrat ie t ussen m ilieu en v erk eer
binnen de m obilit eit sconvenant , doch in prakt ij k blij kt dit eerst e beleidst hem a
st iefm oeder lij k behandeld. Opdat verk eer, m ilieu en r uim t elij k e ordening in de t oek om st
sam en aan bod zouden kom en bij concr et e dossiers, v oorziet de
sam enw er k ingsovereenkom st 2002- 2004 “Milieu als opst ap naar duurzam e ont w ikk eling”
dan ook in een afzonder lij ke clust er m obilit eit .
De m inist er iële om zendbrief OW 2001/ 3 van 20 decem ber 2001 v oorziet dat de
m ilieuam bt enaar m ee zet elt in de gem eent elij k e begeleidingscom m issie ( ifv
m obilit eit sconvenant ) . Anderzij ds neem t de m obilit eit sam bt enaar deel aan het am bt elij k
ov er leg ( ifv sam enwerk ingsov ereenkom st ) . Op deze wij ze w ordt de w isselw er k ing t ussen
beide dienst en geopt im aliseerd.
De int egrat ie t ussen m ilieu en m obilit eit op lok aal beleidsniv eau m oet o.a. ook blij k en uit
het j aar lij kse v oort gangsrapport v an het gem eent elij k e m obilit eit splan. Dit per iodiek e
rapport k ent een vast e inhoudst afel waarbij de kr uisbest uiv ing t ussen de div erse
dienst en een aandacht spunt is.
De ov erheid kan v an hoger hand m aat r egelen opleggen ( bv. brandst ofheffingen,
rekeningr ij den, em issienorm en v oor wagens, aanleg fluist erasfalt ,…) m aar daarnaast is
het van belang een m aat schappelij k draagv lak t e creëren zodat ook een spont ane
m ent alit eit sw ij ziging kan w orden nagest r eefd. Het lokale best uur verv ult hierbij een
belangr ij ke voorbeeldfunct ie. Verder kan zij lok ale init iat ieven init iër en of m ee
onderst eunen. 
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG
De st ad Mechelen beschikt ov er een goedgek eur d m obilit eit splan. Dit plan is het result aat
van een pr ocedur e die werd vast gelegd bij de afsluit ing van het m obilit eit sconvenant
t ussen enerzij ds de st ad en anderzij ds het Vlaam se Gew est in 1997. De pr ocedur e
voorziet in verschillende fasen:
- fase 1: een or iënt at iefase ( eindrapport j uni 1997)
- fase 2: opbouw v an het plan ( scenariober ek eningen – eindrapport j uni 1998)
- fase 3: opm aak beleidsplan op basis van het gek ozen scenar io ( februari 2000,
updat e apr il 2002)
- fase 4: evaluat iefase ( m om ent eel lopende - j aar lij kse v oort gangsevaluat ie,
vij fj aarlij kse globale evaluat ie)
I n het kader van de opm aak van het m obilit eit splan werden verschillende
ov er legst ruct uren opgericht . De gem eent elij ke begeleidingscom m issie ( GBC) is het
ov er legfor um v oor de v oorber eiding en de besluit vorm ing r ond het m obilit eit splan en
begeleidt t ev ens de voorbereiding van proj ect dossiers. Daar naast beschikt de st ad ov er
een verk eerscom m issie. Deze com m issie kom t m aandelij ks sam en en bespreekt de
opvolging van het m obilit eit svraagst uk binnen de st ad Mechelen ( adv iserend orgaan naar
het college van burgem eest er en schepenen) . Het voorbereidende w er k v oor deze
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com m issie wordt v err icht in de plangroep m obilit eit . Kleinere v erk eersproblem en,
klacht en en wegenisdossiers worden hier behandeld.
Twee m obilit eit sdeskundigen zij n w er kzaam op de dienst r uim t elij k e planning en
m obilit eit . Het t akenpak ket van deze personen kan als v olgt w orden om schrev en:
• opvolging en uit v oering m obilit eit splan
• beleidsadviezen v erschaffen
• vragen/ k lacht en van bewoners beant woorden
• opvolging proj ect en m et / v an derden/ andere ov erheden
• inform er en en sensibiliser en van de doelgroepen
Sinds de ondert ek ening van het m obilit eit sconv enant worden door de st ad verschillende
act ies onder nom en t eneinde een v er keersleefbare en verk eersveilige om gev ing t e
creëren. Dit door een globale aanpak v oor alle vervoerm iddelen ( m ult im odaal) waarbij
de afzonderlij k e v erv oer swij zen com plem ent air bek ek en zodat de som van het t ot ale
verkeerssyst eem st er ker is dan zij n afzonder lij k e delen. De act ies zij n hoofdzakelij k
ger icht op het afst em m en van m obilit eit en st edenbouwk undige proj ect en, de heraanleg
van veilige en com fort abele infrast ruct ur en v oor alle v erv oerswij zen ( aut o, fiet s,
voet ganger ) , het uit bouwen en st im uleren van het openbaar verv oer, een onderst eunend
park eerbeleid, het sensibiliser en door cam pagnes en onderst eunende handhav ing.
Volgende algem ene kracht lij nen uit het m obilit eit splan k unnen gerelat eerd w orden aan
m ilieu & nat uur :
• uit werk en van een fij nm azig fiet sinfr ast ruct uur
• opt im aliseren van het openbaar verv oer
• prom ot en/ onderst eunen van de opm aak van bedrij fs- of schoolv er voerplannen
• opheffen v an bar r ièrewerking van infrast r uct uur op nat uur door het uit voer en van
ont snipperingsm aat regelen en berm beheersm aat regelen langs verk eers,- spoor en wat erw egen.
• opst ellen van sensibiliseringscam pagnes inzake m ilieuv r iendelij k e m obilit eit .
I n 2003 werd een voort gangsrapport opgem aak t . Een afgevaardigde van de m ilieudienst
is bet rok ken bij de opm aak van dit rapport . Om m eer in det ail na t e gaan of het
m obilit eit splan v oldoende rek ening houdt m et de m ilieuaspect en ( leefbaarheid) heeft de
st ad, in het kader van de sam enw er kingsov ereenk om st 2002- 2004, in 2004 een
screening uit gevoerd van het plan aan de hand van een door het Vlaam se Gewest
opgest elde v ragenlij st ( m ilieut oet sing) . Volgende m ilieuaspect en w erden onderzocht :
lucht v erv uiling, energieverbr uik en em issies van broeikasgassen, r uim t elij k e planning,
klacht enr egist rat ies, st edelij k e lucht v er vuiling. De result at en ( zie t abel) zullen w orden
opgenom en in een analyserapport dat st r ekt t ot de v oorst elling van een coher ent
m aat regelenpak ket best aande uit aanvullende m ilieugericht e act ies.
Tabel 12: sam envat t ing van de m ilieuscreening van het m obilit eit splan ( 2004) aan de hand van de
vooropgest elde vragenlijst van het Vlaam se Gew est .
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Lucht vervuiling

Uit bouw van een net w erk van bussen, fiet spaden
en fiet sst allingen.
Cent rum = zone 30
Aut oluw cent rum
Derdebet alersyst eem voor busgebruiker
ROB cam pagne
Fiet saanm oedingsprem ie personeel
Fiet spool eigen dienst en
Roet filt er op bussen
Roet filt er op eigen v racht w agen
Aut oluw cent rum m aakt m eer ruim t e voor
voet gangers en fiet sers
Uit bouw van het fiet spadennet w erk

Energiegebruik en em issies
br oeikasgassen
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Klacht enregist rat ie ( m ilieueffect en
v erkeer)
Geluidshinder en t rillingen
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Fiet sov erlegplat form ( opm aak van een
fiet sact ieplan)
Bet alend parkeren in het cent rum
St rat egische proj ect en ( o.a. Arsenaalsit e)
Lussensyst eem in de binnenst ad
I m pact op de nat uurw aarden: ongekend
Aant al is beperkt ( 2003: 3t al i. v.m . geur)
Aandacht spunt : t rillingen en geluid busverk eer
Via om budsdienst , lok et , wij kraden
t .h.v. verkeersdrem pels
2003: 10t al klacht en i.v. m . geluid

Uit een st udie v an de Pr ov inciale Hogeschool Lim burg 62 ( per iode 2000- 2001) blij kt dat de
m aat regelen die de st ad de afgelopen j ar en heeft genom en een posit ief effect hebben op
de m odal split 63 in het voordeel van het openbaar v er voer en de fiet s.
Het prom ot en van m ilieuv riendelij k e v erv oerswij zen is ook een st eeds wederk erend
aandacht spunt binnen de w erk gr oep int er ne m ilieuzorg. De m obilit eit sam bt enaar m aakt
deel uit v an de werkgroep.
De st ad hecht veel belang aan het gebruik van de fiet s als m ilieuv r iendelij k
verplaat singsm iddel voor k ort er e afst anden en onder neem t of onderst eunt v erschillende
init iat iev en ( zie ook t abel) .
De dienst t oerism e van de pr ov incie Ant w erpen ( TPA) st aat in v oor de uit bouw van een
recr eat ief fiet srout enet wer k. De pr ov incie v oor ziet in het opst ellen van een bov enlokaal
fiet srout enet w erk . De r ealisat ie van dit net w er k kan enkel m it s de sam enwerk ing t ussen
een groot aant al bet r ok kenen, waarvan de belangr ij kst en: het Vlaam se Gewest , de
prov incie, de lokale best uren en de NMBS. De st ad onderst eunt de uit werk ing v an dit
net w erk en speelt hier op in door lokaal ( aansluit end) onderzoek t e v err icht en naar het
opst ellen van een fij nm azig net w erk van fiet srout es en wandelw egen.
I n 2003 werd binnen de st ad een fiet sov er legplat form in het lev en geroepen. Op dit
plat form worden dienst en en organisat ies uit genodigd dew elk e raakv lakken hebben m et
het st edelij k fiet sbeleid ( polit ie, int erne dienst voor prev ent ie en bescherm ing,
fiet swacht , ruim t elij k e planning, lokale fiet sersbond, openbar e w erk en, dienst t oer ism e,
cit ym anager , m ilieudienst …) . De m ilieudienst heeft hierbij v ooral een onderst eunende
t aak. Dit plat form heeft als doel de v erschillende act iv it eit en op elkaar af t e st em m en en
een gezam enlij k fiet sact ieplan op t e st ellen.
De st ad kam pt m et een t ekort aan fiet sst allingen. Dit bev ordert het gebruik van de fiet s
niet . Fiet senst allingen in de binnenst ad dienen verder st elselm at ig uit gebouwd t e
worden. De norm en opgenom en in de st allingsw ij zer 64 kunnen hierbij als richt inggev end
kader w orden gebruikt . Er wordt ook gezorgd v oor v eiligere fiet sst allingen. Jaar lij k s
worden er op de begr ot ing m iddelen v oorzien v oor de v erdere uit bouw er van.
Bij de organisat ie van evenem ent en wordt ex t ra aandacht geschonk en om m ensen t e
m ot iver en om m et de fiet s t e k om en ( o.a. v oor zien in bewaakt e fiet senst allingen) . Bij
t wee ondergrondse park ings in het cent r um k unnen m ensen die gebruik m aken v an
park ing grat is gebruik m aken van een fiet s om hun t raj ect in de binnenst ad verder t e
zet t en. De t oer ist ische dienst onderzoekt de m ogelij k heid om fiet sen t e v oorzien voor
t oer ist en.

62
Provinciale Hogeschool Lim burg, Onderzoek verplaat singsgedrag in Vlaam s- Br abant ( dec. 2000- dec. 2001) .
Onder zoek in opdracht van het Minist erie van de Vlaam se Gem eenschap ( LI N)
63
Modal split is de verdeling van de verplaat singen over de v er voer wij zen.
64
uit gegeven door het Vast Secret ariaat voor het Prevent iebeleid.
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De afgelopen j ar en w er d ook vast gest eld dat het syst eem van de dienst fiet sen niet naar
behor en funct ioneerde. I n 2003 werd binnen het depart em ent St edelij k e Ont w ikk eling
wer k gem aakt v an een fiet spool van een 8t al fiet sen. Alle personeelsleden van het
depart em ent kunnen deze dienst fiet sen gebr uik en. Er wordt ov erwogen om dit syst eem
uit t e br eiden naar andere dienst en.
I n het kader van het nat uurpr oj ect Beneden- Dij levallei w erd in 2004 een inv ent ar isat ie
opgest art van de t rage wegen 65 . De opzet is om het net werk van t rage wegen t e
herwaarder en. De uit w erk ing van het wandelnet wer k berust enerzij ds op de int egrat ie en
goede verbinding en/ of inricht ing van de best aande wandelrout es, de uit werk ing van
nieuw e wandelr out es en een herwaardering v an voet - , kerk - en buurt wegen. Voor de
herwaarder ing van het net w er k aan t rage wegen w ordt act ief sam engew er kt m et
vr ij w illigers uit de regio.
Het proj ect basism obilit eit van de Lij n zal w ordt opgest art in 2005. Hierdoor zal de
bevolk ing m akk elij ker gebr uik kunnen m ak en v an de bussen. Naast een
fr equent iev erhoging van de r it t en zal ook door lopend aandacht w orden gev est igd op een
bet ere doorst r om ing erv an in de binnenst ad. De st ad past ook het der de bet alersyst eem
t oe bij de 10- r it t enkaart ( Mechelkaart ) en geeft 33% k ort ing bij abonnem ent en ( - 25
j aar) .
Aut obussen zij n in het st adscent rum een belangrij k aandacht spunt voor
lucht v er ont reiniging ( r oet uit st oot ) . De st ad is r eeds j aren v ragende part ij dat de Lij n alle
noodzak elij k e m aat r egelen neem t om de hinder t ot een m inim um t e beperk en ( zuinig
verbr uik, v erm inder ing van roet em issies,...) . St apsgewij s worden de bussen van de Lij n
voorzien van r oet filt ers indien dit t echnisch haalbaar is. Mom ent eel zij n een 50t al bussen
( euro- 2 m ot or en) uit ger ust m et een r oet filt er . Dikw ij ls worden problem en vast gest eld
m et bussen die r ij den in onderaannem ing.
I n het kader van bedr ij fsv erv oerplannen zij n er plannen opgem aakt v oor Mechelen Noord
en Mechelen Zuid. Mom ent eel ont br ek en op Vlaam s niveau de nodige budget t en om deze
plannen t ot uit v oer ing t e br engen. Op kort e t er m ij n is het belangr ij k in eerst e inst ant ie
bedr ij v en hier om t r ent t e inform er en en t e sensibiliser en. I n het kader van de
voorbeeldfunct ie is de opzet om een bedr ij fsver voerplan v oor de st ad uit t e w er ken.
Mechelen is een st erk v ersnipperde gem eent e. Ze w ordt doork r uist door v erschillende
nat uurlij k e st r uct ur en ( wat er lopen) m aar ook door een aant al kunst m at ige st ruct uren.
Volgende k unst m at ige barr ièr es worden geïdent ificeerd:
• op- en afr it t encom plex E19- R6- N16 ( superk noop - Mechelen Noord)
• spoorw eg
• kanaal Leuv en- Dij le
• grot er e invalswegen ( Leuv ensest eenw eg, Ant w erpsest eew eg,…) .
• bedr ij v ent err einen I ndust rie- Noord en –Zuid
Ze hebben niet alleen een belangr ij k v ersnipper end effect op de open r uim t e ( zie v erder)
m aar hebben ook een belangrij ke im pact op de hinder aspect en inzak e geluid, geur, licht
en lucht veront reiniging ( zie ook hoofdst uk hinder ) . Het opheffen van ‘ecologische
barr ièr es’ en het uit bouwen van een ‘ecologische infrast r uct uur ’ is een aandacht spunt
voor de st ad en vandaag de dag verank erd in v erschillende ( beleids) plannen:
• het gem eent elij k nat uuront w ikk elingsplan ( GNOP, 1996)
• het gr oenst r uct uurplan ( 1999)
• het m obilit eit splan ( 2002)
• priorit aire doelst elling binnen het sam enwerk ingsverband Beneden- Dij levallei
• het st edelij k ruim t elij k st ruct uurplan
Volgende ecologische barr ièr es werden t ot op heden geïdent ificeerd ( br on: rapport
int ergem eent elij k nat uurproj ect Beneden- Dij lev allei) :
65

Zie ook het hoofdst uk Gebiedsgericht beleid
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de E19: de belangrij kst e k nelpunt en sit ueren zich t er hoogt e van Bat t enbr oek ( * )
en de v ij ver van Walem ( * ) , St uy venberg en Vr ij br oekpark ( * ) en aan het
com plex Mechelen- Zuid ( * ) .
het kanaal Dij le – Leuv en t ussen het Zennegat en Bat t el. De k unst m at ige oev ers
veroorzak en hier het barr ièr e- effect
N16 ( Gent se st eenw eg) t er hoogt e van Thiebroek ( * )
N1 ( Em iel Engelsst raat , Walem ) , bij de doorst eek van de Net evallei en t er hoogt e
van het fort van Walem
De Muizenst eenweg ( Muizen en Bonheiden) , t er hoogt e van de Muizenhoek en het
nat uurr eservaat Mispeldonk ( * )
Rij m enam sest eenweg ( Muizen) ov er het groot st e deel v an hun lengt e
De Molenbeekst raat t e Leest , t er hoogt e v an de Molenbeek
Past oor De Heuckst raat t e Leest , t raj ect door de Zennev allei.

Deze ecologische barr ières dienen nog vert aald t e w orden naar concret e act ies op het
vlak van m ogelij k e aanpassingen aan de w egeninfrast ruct uur 66 . Voor act ies inzak e het
voork om en van nieuwe en saner en van best aande pr ior it aire versnipper ingseffect en van
verkeersinfrast ruct uren wordt verw ezen naar het hoofdst uk nat uurlij k e ent it eit en.
De st ad inform eert en sensibiliseert de verschillende doelgroepen over het
m obilit eit sprobleem en welk e oplossingen hierv oor best aan. Hierv oor w orden
verschillende inst rum ent en gehant eerd:
• part icipat ie aan de Vlaam se m obilit eit scam pagne “ Rust ig Op de Baan”
• j aarlij kse deelnam e aan de Car - Fr ee- Day en ‘de w eek van verv oer ing’ ( naj aar )
• j aarlij kse deelnam e aan ‘de week van de zacht e weggebr uik er’ ( v oorj aar:
aut oluw e schooldag, m et belger inkel naar de Wink el) .
• de Mechelse fiet sengordel ( i.s.m . Mefigo)
• j aarlij kse organisat ie van een fiet szoekt ocht door heen Mechelen
Tij dens deze cam pagnes wordt aandacht best eed aan het v erspreiden van persber icht en,
folders, affiches, brochures. Zo w ordt er ook een t oelicht ingsbrochur e opgem aakt ov er
het m obilit eit splan.
De scholen zij n voor de st ad een belangrij k e doelgr oep. De st ad voorziet educat ief
m at er iaal waarm ee de leerlingen in de k las of op school m ee aan de slag t e gaan ( o.a.
m obilit eit skoffer) . Op t erm ij n w ordt v oorzien in een uit leendienst v oor scholen
( v est j es,…) . Tot v oor k ort w as de st ad zeer st erk bet r okk en bij de opm aak van
schoolv erv oerplannen. De st ad zet elde in de wer kgr oep van de school dewelke het plan
voorber eidde. Eind 2003 werd deze t aak overgenom en door de Vlaam se St icht ing
Ver keersk unde ( VSV) . Tot op heden hebben 3 scholen op het gr ondgebied een
schoolv erv oerplan opgest eld ( St .- Jan- Berchm ans, Colom a, Sint - Lam bert us) . Bij k om ende
inspanningen k unnen worden gelev erd om de scholen verder t e onderst eunen en t e
st im uler en om schoolvervoerplannen op t e m ak en. De opm aak van een st edelij k
schoolv erv oerplan k an als r icht inggev end kader dienen v oor de indiv iduele
schoolv erv oerplannen.
Naar aanleiding van de aut oluwe schooldag van 2003 w erd een w er kgroep in het leven
ger oepen best aande uit dir ect ies, oudercom it é’s en de st ad. Deze w erkgroep organiseert
op r egelm at ige t ij dst ippen inform at iem om ent en om t r ent act uele t hem a’s ( o.a. fiet spool,
schoolv erv oerplannen,…) .
Het st adspersoneel wor dt ook aangem oedigd om gebr uik t e m ak en van het openbaar
vervoer of de fiet s om naar het werk t e kom en. De st ad v oorziet hiert oe in:
• een fiet saanm oedigingsprem ie
• financiële t ussenkom st in het abonnem ent v oor het openbaar verv oer.
66
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2001) .

Mobilit eit

183

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

De st ad heeft de afgelopen j aren ook inspanningen gedaan om de het eigen
voert uigenpar k op een m ilieuv r iendelij ke m anier uit t e bouwen. Het st edelij k
voert uigenpar k best aat uit een 100t al v oert uigen best aande uit personenwagens, k leine
best elwagens en vracht wagens. Dagdagelij ks onder houd w ordt uit gevoerd in de
garagew erkplaat s van de st ad. Het groot st e deel v an de voert uigen hebben diesel als
brandst of. De st ad beschikt m om ent eel ov er 10 kleine best elwagens, 7 grot e
best elwagens en 2 v racht wagens die op aardgas rij den ( piloot proj ect i.s.m . Elect rabel) .
Het zij n best aande voer t uigen die w erden om gebouwd. Er worden echt er heel wat
t echnische problem en v ast gest eld. De st ad opt eert in de t oek om st voor v oert uigen die
reeds bij const r uct ie hiervoor zij n uit ger ust .
De em issie- en geluidsnorm en v oor voert uigen worden st eeds st renger . Het is belangrij k
dat de aangekocht e voert uigen hier aan v oldoen. Mom ent eel w ordt in het best ek de
EURO 3- norm v ooropgest eld. Dit biedt garant ies naar onder m eer de k walit eit van de
uit laat gassen. Ook v oer t uigen m et hybr ide m ot or en of elekt r ische voer t uigen en
geluidsarm e banden dienen in ov erweging t e w orden genom en.
VI TO ont wikk elde in 2002 een pr ogram m a “MilieuToet s Voert uigenpark ( MTV) ” dat zal
gebr uikt worden om het eigen voert uigenpark t e screenen.
De st ad heeft , i.s.m . I VAREM, geopt eerd voor een m ilieuv riendelij k t ransport van het
ingezam elde huishoudelij k rest afval naar de afv alv er werk ingsinst allat ie t e Geel
( spoorw eg) . Dit zal een aanzienlij k e daling van het vracht v erk eer m et zich m eebrengen
en heeft posit ieve gev olgen v oor het leefm ilieu.

Er is ook aandacht v oor het duurzaam onder houd van het ‘begeleidend groen’. Een
berm beheersplan werd opgest eld waardoor m axim aal r ek ening w ordt gehouden m et de
nat uurwaarden v an de wegberm en. Ook het beeldkwalit eit splan zal aandacht best eden
aan begeleidend groen. Via het r educt ieplan best rij dingsm iddelen zal op t erm ij n ook het
onder houd van de v erhardingen en half- ver har de opperv lakk en op een m ilieuv riendelij k e
m anier gebeuren. De st ad heeft ook aandacht v oor k leine landschapselem ent en ( KLE’s) .
KLE’s k unnen een belangrij k m igrat ie- elem ent zij n waardoor versnipper ing w ordt
t egengewerkt . De groenam bt enaar w ordt st eeds uit genodigd op de t echnische
wer kgr oep waar infrast r uct uurw er ken worden besprok en.

De laat st e j ar en w orden binnen de st ad m ilieuam bt enaren, m obilit eit sam bt enaren en
ruim t elij k e planners bewust gem aakt van de w ederzij dse problem at iek en aangespoord
om t e k om en t ot m eer sam enwerk ing t ussen de verschillende dienst en.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• de link m ilieu en m obilit eit in het m obilit eit splan en v oort gangsrapport is
onvoldoende ont w ik keld
• ont breken van een m ilieuscreening van het st edelij k e v oert uigenpark
• de geïnv ent ariseerde versnipper ingsk nelpunt en zij n nog niet vert aald in act ies op
het niv eau van de verk eersinfrast r uct uur
• verkeersscenar io’s w ij zen op een v erder t oenem end v erk eer .
• beperkt e v ert egenw oordiging v an afgevaardigden van de m ilieudienst in de
ov er legorganen inzak e m obilit eit .
• de v oorziene overdracht van w egen naar de st ad zal onget w ij feld personele en
financiële gev olgen hebben v oor de st ad
• de ont sluit ing van de indust riezones Mechelen Noord en Zuid
• logist iek e bedr ij v en op de indust r iezones zorgen v oor een zwar e druk op de
om geving
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Opport unit eit en:
• VI TO program m a “MilieuToet s Voert uigenpark ( MTV) ”
• sam enw er k ing m ilieudienst - r uim t elij k e planning inzak e concret e m ilieu- en
m obilit eit sdossiers
• 2 m obilit eit sdeskundigen
• afvaardiging van m obilit eit sdeskundigen op het am bt elij k ov er leg en de
wer kgr oep int er ne m ilieuzorg
• goedgek eurd ( geact ualiseerd) m obilit eit splan
• act ief fiet sbeleid en aandacht voor ‘t rage wegen’
• boven- of int ergem eent elij k e init iat iev en inzake m ilieuvr iendelij ke m obilit eit ( De
Lij n, Pr ov incie, I GEMO)
• aandacht v oor het infor m er en en sensibiliser en van de doelgroepen ( bevolk ing,
scholen, bedr ij v en)
• het opleggen van een m obilit eit seffect rapport ering bij v ergunningsaanvr agen
• aandacht om kant or en t e ont wik kelen in de buurt v an het st at ion
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV
Doelst elling: v erst erk en van de int egrat ie van m ilieu- en nat uuraspect en in de
beleidsvoering en uit voering van pr oj ect en r ond m obilit eit

Act ie M_1: de m ilieut oet sing van het m obilit eit splan v ert alen in een
m aat regelenpak ket van m ilieuger icht e act ies voor het m obilit eit splan
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning en m obilit eit
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: 2006
Act ie M_2: verst er ken v an de link m et m ilieu- en nat uur in het j aar lij kse
voort gangsrapport van het m obilit eit splan
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning en m obilit eit
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: j aar lij ks
Act ie M_3: bij de act ualisat ie van het m obilit eit splan ext ra aandacht hebben v oor
het luik m ilieu- en nat uur
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning en m obilit eit
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: 2007
Act ie M_4: verst er ken v an de bet r okk enheid van een afgevaardigde van de afdeling
m ilieu- en nat uuront w ik keling bij de ov er legplat for m en inzak e m obilit eit
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning en m obilit eit
Bet r okk enen: m ilieudienst , dienst duurzam e ont wik keling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie M_5: vast st ellen v an m obilit eit sindicat oren v oor de m ilieubarom et er.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dient r uim t elij k e planning en m obilit eit
Tim ing: 2005
Act ie: M_6: bij het t oek ennen van bouw – en m ilieuv ergunningen aandacht hebben
voor het m obilit eit saspect
I nit iat iefnem er : m ilieudienst , bouwdienst
Bet r okk enen: dienst ruim t elij k e planning
Tim ing: 2006
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Act ie M_7: het Vlaam s Gew est en de provincie v erzoek en om bij de ov erdracht van
wegen naar de st ad t e v oorzien in aanv ullende logist iek e en financiële m iddelen
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: dienst w egen, Vlaam s Gew est , pr ov incie
Tim ing: vanaf 2005
Act ie M_8: bij de aanleg van v er keersinfrast r uct ur en v oorzien in begeleidend gr oen
( v eiligheid, nat uur )
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling, Vlaam s Gew est , provincie
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: st im uleren van het gebruik van m ilieuv r iendelij ke verv oer swij zen ( fiet s,
openbaar v er voer )
Act ie M_9: verder uit bouw en de lokale fij nm azige fiet sinfrast r uct uur op het
grondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: fiet sov erlegplat form , nabur ige gem eent en, NV Zeekanaal
Tim ing: vanaf 2005
Act ie M_10: herwaarder en van het lokaal wandelnet w erk van t rage wegen op het
grondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: I GEMO, nabur ige gem eent en, vzw Trage Wegen
Tim ing: planper iode
Act ie M_11: onderst eunen van de uit bouw v an het pr ov inciaal fiet snet werk op het
grondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: prov incie, nabur ige gem eent en, AWV, NV Zeekanaal
Tim ing: vanaf 2005
Act ie M_12: verder prom ot en en onderst eunen v an het gebruik van het openbaar
verv oer
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: De Lij n, NMBS
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie M_13: verder uit bouwen van st edelij ke openbar e infrast r uct uur voor
m ilieuv r iendelij ke verv oersm iddelen ( fiet sst allingen, carpoolingszones,…)
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: fiet sov erlegplat form , AWV
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Doelst elling: st im uleren van m ilieuv riendelij k e vervoerswij zen bij de eigen dienst en
Act ie M_14: de dienst en onderst eunen m et adv ies inzak e de pr incipes v an
nat uurt echnische m ilieubouw ( NTMB) bij ont snipper ingsm aat regelen.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst ruim t elij k e planning, dienst duurzam e ont w ikkeling
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie M_15: uit v oer en van een m ilieut oet sing van het gem eent elij ke
voert uigenpark
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, uit voer ingsdienst en
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Tim ing: 2006
Act ie M_16: uit br eiden van de fiet spool binnen het depart em ent st edelij ke
ont w ikk eling naar ander e depart em ent en.
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: andere st edelij k e depart em ent en
Tim ing: 2009
Act ie M_17: bij de aank oop of leasing van v oert uigen opt eren voor v oer t uigen
voorzien v an m aat r egelen die schadelij k e uit laat gassen en de geluidspr oduct ie
beperk en.
I nit iat iefnem er : uit voer ingsdienst en
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie M_18: opm aak van een bedr ij fsv er voerplan v oor de st ad m et aandacht voor
m ilieu
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: m ilieudienst
Tim ing: 2009

Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake m ilieuv r iendelij k e m obilit eit
Act ie M_19: I nform eren en sensibiliser en van bedr ij v en over de opm aak van
bedr ij fsverv oerplannen
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: inform at iedienst , dienst lokale econom ie, Kam er van Koophandel,
Mechelse bedr ij v en
Tim ing: 2008
Act ie M_20: I nform eren, sensibiliser en en onderst eunen van scholen over de
opm aak van schoolverv oersplannen
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: VSV, inform at iedienst , Mechelse scholen, Polit ie, Dienst Prevent ie en
veiligheid
Tim ing: vanaf 2005
Act ie M_21: j aar lij ks deelnem en aan ‘de week v an de v er voering’ en ‘de week van
de zacht e weggebr uik er’
I nit iat iefnem er : dienst r uim t elij k e planning
Bet r okk enen: inform at iedienst , dienst pr ev ent ie en v eiligheid, polit ie
Tim ing: j aar lij ks
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(QHUJLH
Het hoofdst uk energie bespreek de m aat r egelen van het st edelij k energiebeleid die
worden genom en om het m ilieu zo w einig m ogelij k t e belast en. Volgende deelaspect en
kom en hierbij aan bod: het regist reren en opvolgen van het energiev er bruik van het
st edelij k pat r im onium , het nem en van m aat regelen om dit energiev erbruik t e
verm inderen en waar m ogelij k her nieuwbar e energie t e int roduceren en het st reven naar
een breed m aat schappelij k draagv lak.

St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid waarbij de t ot ale uit st oot van
CO2 wordt t er ug gedr ongen door t oepassing van energiebesparende m aat regelen en de
inzet v an hernieuwbar e energiebronnen.
%HVFKULMYLQJWKHPD
Energie en leefm ilieu zij n t w ee st erk v erbonden begr ippen, en dit zow el in posit ieve als
negat iev e zin. Enerzij ds zij n w elvaart en w elzij n, de kwalit eit van ons best aan in hoge
m at e afhank elij k van de beschikbaarheid van energie ( v er warm ing, elek t ricit eit ,
verlicht ing, verv oer,…) . De t oenem ende t echnologische ont w ik kelingen hebben er t oe
geleid dat het energiev erbr uik in de geïndust r ialiseerde landen spect aculair is
t oegenom en. Het st eeds t oenem ende energiev erbruik heeft nadelige gev olgen v oor het
m ilieu. De v erbanding v an fossiele brandst offen ( st eenkool, pet r oleum , aardgas) v oor
energieopwekk ing ( wagens, v liegt uigen, elekt ricit eit scent rales,…) zorgt voor een
aant ast ing van de at m osfeer ( v erzur ing, br oeik asgassen) . De t ot ale em issie van
broeikasgassen is de afgelopen j ar en t oegenom en. 80% van deze em issie is t oe t e
schrij v en aan k oolst ofdiox ide ( CO2 ) .
Om in de per iode 2008- 2012 aan de int er nat ionale engagem ent en bij het kader verdrag
inzake de k lim aat sverander ing ( Rio, 1992) en het Prot ocol van Ky ot o ( Ky ot o, 1997) t e
kunnen voldoen 67 , m oet Vlaanderen haar t ot ale broeikasgasem issies in 2005 st abiliseren
op het niv eau van 1990. De em issies van br oeik asgassen zij n in Vlaander en t ussen 1990
en 1999 echt er m et 10 procent gest egen. Deze t rend m oet dr ingend om gebogen w orden.
Het prot ocol st elt im m er s dat België in de per iode 20008- 2012 haar t ot ale
broeikasgasem issies m et gem iddeld 7.5% m oet ver lagen. Om deze doelst elling t e
realiseren werd in 2002 het Nat ionaal Klim aat plan opgest eld. De doelst elling er van is het
beheersen van de net t o uit st oot van k oolst ofdiox ide en andere br oeikasgassen.
Het is duidelij k dat om deze doelst elling t e r ealiseren elk e schak el in de m aat schappij een
belangr ij ke r ol speelt . De realisat ie van energie- efficiënt ie en energiebesparing blij kt in
de prakt ij k echt er niet eenvoudig. I n het v erleden hebben heel wat goed bedoelde
init iat iev en weinig effect en gerealiseerd of v er loren energiebesparende m aat regelen na
enige t ij d hun effect . De hoge energiepr ij zen en de hieruit r esult erende
energiebesparingsact iv it eit en in de eerst e helft van de j aren t acht ig leidde bij heel wat
onder nem ingen t ot een daling van het energiev erbruik. Door een daling van de
energieprij zen in de t w eede helft van de j aren t acht ig v erm inderde in heel wat
onder nem ingen de aandacht voor energiebespar ing waardoor een gr oot gedeelt e van de
ger ealiseerde bespar ingen v erdw een.
Via het opzet t en van een energiezorgsyst eem k an het bespar ingseffect behouden en zelfs
verst erkt worden.
Het realiser en van een energiezorgsyst eem gaat gepaard m et de inv est ering in m iddelen
en m ensen. De v oordelen van energiezorg ov er t reffen in de m eest e gev allen de erm ee
gepaard gaande k ost en. De algem ene voordelen van energiezorg zij n:
• besparing op de energiekost en
67
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in st and houden van de besparing op energie
energiebesparende m aat regelen gaan dik wij ls gepaard m et een hoger com fort
posit iev e m aat schappelij k uit st raling als lokale ov er heid ( voorbeeldfunct ie)
bet er inzicht in de ener giest rom en en energiev erbruiken leidt dikw ij ls t ot bet er
inzicht in bedrij fsv oer ing en m anagem ent .
Via een duurzaam gem eent elij k energiebeleid k an een inv loed worden uit geoefend
op de energie- efficient ie van de doelgr oepen ( subsidier eglem ent en,
vergunningenbeleid,…)

Een duurzaam energiebeleid verzoent het econom ische en sociale belang van energie
m et de eindigheid v an fossiele brandst offen en de draagkracht v an alle
m ilieucom part im ent en. Binnen deze ev enwicht soefening focust het Vlaam s energiebeleid
zich op de v r ij m ak ing v an de energiem arkt en ( elekt ricit eit en aardgas) en op het
st im uler en van een duurzam e energiehuishouding ( v erm inder en uit st oot van CO2 ) .
Aangezien de oneindige beschikbaar heid van energie en energiebr onnen niet langer
vanzelfsprekend is, is het belangrij k om enerzij ds zuinig om t e springen m et energie en
anderzij ds om zoveel m ogelij k her nieuwbar e energie t e gebr uiken, zonder dat dit leidt t ot
een daling van het com fort niv eau. Vooral op het niv eau van bouwproj ect en dient
rekening t e worden gehouden m et basisprincipes die hun w eerslag hebben op het
energiev erbr uik van het gebouw ( v erwarm ing, verlicht ing, gebouw oriënt at ie, isolat ie,
vent ilat ie, geïnst alleerde t oest ellen,…)
%HVFKULMYLQJEHOHLGVNDGHU


Om de am bit ieuze doelst ellingen uit het Ky ot o- prot ocol t e k unnen r ealiser en v oorzien
verschillende beleidsniv eaus heel wat m aat r egelen inzak e energiebesparing, r ecuperat ie
van energie en om schak eling naar hernieuwbare energiebr onnen. Naast het European
Clim at e Change Program m e ( EU, 2001) , heeft de federale over heid, sam en m et de
gewest en een Nat ionaal Klim aat plan 2002- 2012 opgest eld. Dit pan bev at o.a. v olgende
m aat regelen:
• bevorder ing van rat ioneel energiegebruik en hernieuwbar e energie door o.a. de
beheersing van de ener gievraag, v erbet er ing v an de energie- efficiënt ie van
elekt r ische apparat uur, daling van BTW voor energiezuinige product en en
dienst en, inzet van groenst room cert ificat en 68
• een verschuiv ing van het wegv er keer naar het spoor en wat erw egen en een
verm indering v an de CO2 uit st oot van v oert uigen.
Het Eur opees parlem ent heeft in 2004 een ont w erp van r icht lij n opgest eld waarbij de
lidst at en verplicht zouden worden om energie t e gaan besparen. De r icht lij n v oorziet dat
ov er heden in de periode 2006- 2012 verplicht zullen worden om hun energiev erbr uik m et
1.5% per j aar t e lat en afnem en.
De basisdoelst ellingen v an het Vlaam se energiebeleid ( beleidsnot a 2000- 2004) zij n de
volgende:
• st im uler ing van het rat ioneel energiegebr uik ( REG) door een v erm inder ing v an het
energiev erbr uik in de resident iële sect or in 2004 t .o.v. 1998 en een t oenam e van
de energie- efficiënt ie in de indust r ie en de dienst ensect or in 2004 t .o.v. 1998
• verhoging van de m ilieuvr iendelij k e product ie v an energie in de globale
energiev oorziening
• opt im ale energiedienst v er lening t egen cor rect e en sociaal aanvaardbare pr ij zen
voor alle m aat schappelij ke groepen.


68
’Groene st room ’ is elekt ricit eit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Energieproduct en die st room
halen uit hernieuw bare energiebronnen bekom en hier voor ‘groene st r oom cert ificat en’

Energie

189

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

Tegen 2010 wil de Vlaam se ov erheid 6% van de in Vlaanderen ver handelde elekt r icit eit
zien voort kom en uit her nieuwbare energiebr onnen.
De Vlaam se bev oegdheden inzak e energie bevinden zich hoofdzakelij k op het niv eau van
de eindgebr uik ers en sit uer en zich op volgende 3 t erreinen:
• gas- en elekt r icit eit sdist ribut ie
• de aanm oediging van het rat ioneel energiegebr uik
• de uit bouw van decent r ale energiepr oduct ie v ia her nieuwbar e energiebronnen en
warm t ekracht koppeling.
Het elekt r icit eit sdecreet 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 elk e Vlaam se gas- en
elekt r icit eit sgebruiker v rij in de keuze van zij n lev erancier . De vr ij m ak ing v an de
energiem arkt is een com plexe m at erie. Verschillende w et gevers op Eur opees, Belgisch en
en Vlaam s niv eau spelen hierbij een rol. Aan de basis v an de vr ij m ak ing van de
elekt r icit eit s- en gasm ar kt liggen t wee Eur opese r icht lij nen: een v oor elekt r icit eit en een
voor aardgas. De liberalisering slaat op de product ie of de inv oer van gas en/ of
elekt r icit eit , en op de verkoop er van aan eindgebruik ers. Voor t ransport en dist ribut ie is
geen vr ij m ak ing v oorzien. Dit houdt in dat niem and een t w eede elekt r icit eit skabel of
gasleiding kan aanleggen, om dat de best aande leidingen en net t en hun m onopolie
behouden. De liberaliser ing heeft een t oenem ende concur r ent iedr uk t ot gevolg in de
energiesect or waardoor de aandacht v oor rat ioneel energiegebruik en m ilieuv r iendelij k e
energieproduct ie op de acht ergrond dreigt t e geraken. Voor de lok ale best uren heeft de
liberaliser ing v ooral een kost env er hogend effect ( v erhoogde energiepr ij s, verlies van
div idenden van de ener gie- int ercom m unales) .
I n het kader van het Vlaam s klim aat beleidsplan zal het Vlaam s energiebeleid
verschillende act iepr ogr am m a’s m oet en uit werk en en inv oer en inzake
• st im uler en van CO2 - arm e elekt r icit eit sproduct ie
• st im uler en van rat ioneel energiegebr uik in de indust rie
• st im uler en van rat ioneel energiegebr uik bij de gezinnen
• st im uler en van rat ioneel energiegebr uik in de t ert iaire sect or ( voorbeeldfunct ie)
Enkele van de r eeds genom en init iat iev en zij n:
• belast ingsv erm inder ing bij het uit v oer en van energiebespar ende m aat r egelen
• de v erplicht e act ieplannen inzak e rat ioneel ener giegebruik van de net beheerders
( o.a. pr em ies v oor ener giebespar ingsm aat regelen)
• de w ebsit e www .energiesparen.be
• het j aar lij ks organiseren van de m aand v an de energie “ ’t is okt ober hou het
sober”
Het verbet eren van de energiepr est at ies van de Vlaam se gebouw en v or m t een
belangr ij ke m aat regel om de voor opgest elde CO2 - r edcut ie t e halen. Op 16 decem ber
2002 is de Europese r icht lij n bet r effende de energiepr est at ie van gebouw en aangenom en
( EPD, 2002/ 91/ EG) . De Vlaam se r eger ing k eurde op haar beurt op 26 m aart 2004 het
ont w erp van besluit t ot vast st elling van de eisen op het v lak van de energieprest at ies en
het binnenk lim aat pr incipieel goed. Het besluit zal in w erk ing t r eden op 1 j anuar i 2006.
Het energiebesluit legt in principe eisen op aan alle nieuwe gebouw en en aan alle
best aande gebouwen die v erbouwd, uit gebr eid,… worden. Bij overt r edingen van de
energieprest at ie- eisen zal een boet e uit geschreven w orden. I n dit kader zal het lokale
best uur een energiepr est at iedat abank m oet en bij houden. Het Vlaam s Gewest dient
hierom t rent nog de nodige r icht lij nen t e gev en.
Het besluit van de Vlaam se reger ing t ot v ast st elling van de openbare
dienst verplicht ingen, opgelegd aan de net beheerders m et bet r ek king t ot de openbar e
verlicht ing w erd vast gest eld op 26 m aart 2004. Dit besluit houdt o.a. in dat de
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net beheerder v erplicht is t ot het v ij fj aar lij ks uit voer en van een grat is energieaudit m et
bet r ekk ing t ot de openbare v er licht ing. De eerst e audit zou uit gev oerd worden in 2005.
I n j anuar i 2004 keurde de Vlaam se regering het ont werp v an het REG- decreet definit ief
goed. Het ont w erpdecreet w il het rat ioneel ener giegebruik ( REG) en het gebr uik van
her nieuwbare energiebr onnen bevorder en. Dit decreet m oet de basis v orm en om
concret e m aat regelen uit t e wer ken, op m aat van div erse doelgr oepen, die het rat ioneel
energiegebr uik en het gebr uik van hernieuwbar e energiebr onnen st im uler en. Zo zullen
onder nem ingen een energiebeleidsov er eenkom st m et de Vlaam se regering k unnen
afsluit en. Hier in engageren zij zich om binnen een afgesprok en t erm ij n hun energieefficiënt ie t e verbet er en ( benchm ar kingconv enant s) Voor de k leinere energie- int ensieve
onder nem ingen w ordt een audit conv enant uit gewer kt . Voor ondernem ingen die geen
energiebeleidsov er eenk om st afsluit en of de ov ereenkom st niet cor rect naleven, biedt het
ont w erpdecr eet de m ogelij k heid om m inim ale energie- efficiënt ieverplicht ingen op t e
leggen. Met de brandst oflev eranciers zal een ov er leg w orden opgest art ov er het
aanbieden van een energiebespar ingsprogr am m a aan hun k lant en. Als het ov er leg niet
t ot de gew enst e r esult at en leidt , kunnen de brandst ofleveranciers w orden v erplicht om
bepaalde bespar ingsact ies t e onderst eunen. Ver der wordt in het decreet een algem ene
basis gelegd voor subsidiepr ogram m a's voor v erschillende doelgroepen ( huishoudens,
onder nem ingen, scholen, ziek enhuizen, vzw's, gem eent en,.) .
Opt ie 7 van gem eent elij k m ilieuconvenant 2000- 2001 v oorzag voor het eerst een luik
‘zuinig energiegebruik’. Het act ieplan dat in dit k ader door de gem eent e diende
opgem aakt t e worden m oest v olgende elem ent en bevat t en:
• opst art en van een ener gieboek houding
• uit voeren van energieaudit s
• uit voeren van een act ieve sensibilisering i.v.m . zuinig energiegebr uik .
De sam enw er k ingsover eenk om st 2002- 2004 ‘m ilieu als opst ap naar duurzam e
ont w ikk eling’ zet t e deze t rend verder en v erplicht het bij houden van een
energieboekhouding en het opzet t en van een energiezorgsyst eem . Voor de gem eent en
die niveau 2 ondert ek enden wordt v erwacht dat zij ook aandacht hebben v oor
her nieuwbare energie en in last enboek en v oor r enovat iew erk en en nieuwbouw rek ening
houden m et de pr incipes van een duurzaam energiebeleid. Aangezien het
energiev erbr uik door de openbare v erlicht ing een belangr ij k deel uit m aakt van het
j aarlij ks energiev erbr uik van de gem eent e is het aangew ezen ook hieraan speciale
aandacht t e best eden.
%HVFKULMYLQJEHVWDDQGHWRHVWDQG


De st ad heeft in het v er leden veel aandacht best eed aan het energiev er bruik van de
eigen gebouw en. De energiev erbruiken van alle gem eent elij k e v erbr uik spunt en ( aardgas,
st ookolie, elekt r icit eit ) worden sinds begin j ar en 80 bij gehouden in een dat abank ( op
basis van fact urat iegegev ens) . Hiert oe werd nauw sam engew erkt m et VI TO en
Elect rabel. Deze gegev ens worden t oegev oegd aan de j aar lij kse begrot ing onder de vorm
van een energienot a. De st ad was één v an de eerst e gem eent en in Vlaander en die
beschikt e ov er een dergelij k e energienot a. Jaarlij ks worden de energiev erbruiken van de
verbr uikspunt en ook v ergelek en m et het v erbruik van het j aar er voor . Significant e
afwij k ingen in m eerverbruik w orden v erder onderzocht en gesaneerd.
Tij dens het m ilieuconv enant 2000–2001 w erd het energiev erbr uik in een aant al
geselect eerde gebouw en m eer in det ail opgev olgd ( energieboekhouding) . Hierbij w erd
uit gegaan v an een select ie van gebouw en die het belangrij kst e aandeel van het
energiev erbr uik voor hun rek ening nem en ( adm inist rat iev e gebouw en, r ecreat iev e
gebouw en, scholen) .
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Op 8 okt ober 2002 ondert ek ende het college v an burgem eest er in het kader van de
sam enw er k ingsovereenkom st 2002- 2004 een int ent ieverk lar ing om het st edelij k
energiezorgsyst eem v er der uit t e bouw en. Hiert oe werd v oorzien in volgende onderdelen:
• de aanst elling van een energiecoördinat or en gebouwv erant w oordelij ken
• het r egist reren en opvolgen v an het energiev er bruik van gebouw en ( zie t abel)
• het nem en van m aat regelen om dit energiev erbruik t e v erm inderen en waar
m ogelij k her nieuwbar e energie t e int r oducer en
• st reven naar een br eed m aat schappelij k draagv lak ( int er n en ext er n)
$DQVWHOOLQJYDQHHQHQHUJLHFR|UGLQDWRUHQJHERXZYHUDQWZRRUGHOLMNHQ
I n 2002 werd een energiecoördinat or aangew or ven binnen de dienst gebouw en. De
energiecoördinat or is v erant w oordelij k v oor de coördinat ie van div erse energieproj ect en
en het opv olgen van het energiezorgsyst eem . Zij n coördinat ie rol is cr uciaal v oor het
welslagen van het ener giezorgsyst eem . I n het naj aar van 2003 w erd een over leg
opgest art m et de personeelsleden bet rok ken bij de t echnische opv olging van de
geselect eerde gebouw en ( energiewat chers) . Begin 2004 w erd aanvang genom en m et het
uit werk en van een funct ieprofiel voor de aanst elling van de gebouwv erant woordelij ken.
Deze personen ( een 20t al) zullen in eerst e inst ant ie als aanspreekpunt fungeren inzak e
arbeidsveiligheid m aar op t erm ij n ook inzak e m ilieuaangelegenheden ( o.a. energie) .

5HJLVWUHUHQHQRSYROJHQYDQKHWHQHUJLHYHUEUXLNYDQJHPHHQWHOLMNHJHERXZHQ
Twint ig 20 gebouw en w erden geselect eerd om st apsgewij s een energiezorgsyst eem r ond
uit t e bouw en ( zie t abel) . Deze geselect eerde groot v erbruikers worden st apsgewij s
opgenom en in het zorgsyst eem . Het doel v an het zorgsyst eem is t e k om en t ot een
cont inue opvolging en opt im alisat ie van de ener gie- efficiënt ie van deze gebouw en. Een
aant al gebouw en beschikken r eeds van bij de const r uct ie ov er een geaut om at iseerd
beheerssy st eem van de verwarm ing.
Tabel 13: over zicht van de fasering van de uit bouw van het energieboekhouding en zor gsyst eem . De
gebouwen aangeduid m et * beschikken reeds van bij de const ruct ie over een beheer ssyst eem van de
st ookplaat s.

Fasering
FASE 1: operat ioneel in 2003

FASE 2: operat ioneel in 2004

FAZE 3: operat ioneel in 2005 e.v.

Gebouw
Sport cent rum Leliest raat ( zw em bad) *
St adsm agazij n Grot e Nieuw endij k
Cult ureel Cent rum Minderbroedersk erk
St adhuis
Conservat orium *
ABK
Cult ureel Cent rum Adm inist rat ie
Adm inist rat ie Maurit s Sabbest raat
Brandw eerkazerne*
Bibliot heek *
Museum Busleyden
Feest zaal bot erm ark t
Kinderkr ibbe Dennenst raat
Polit iecent rum
Sport hal Winket kaai
Kruidt uin
Schouw burg Keizerst raat *
Kinderboederij Tivoli
Kinderkr ibbe Ant werpsest eenw eg
Adm inist rat ie Zeeridder*
Musem Schepenhuis


De st ad opt eerde v oor een w ebgebaseerd energieboek houdsyst eem m et een
gecom bineerde handm at ige en t elem et r ische opvolging van de energie- en
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wat er verbr uik en. Eind 2002 beslist e het st adsbest uur v oor het lev eren, plaat sen,
aansluit en en indienst st ellen van een energiezorgsyst eem ber oep t e doen op het
st udiebureau Cenergie. De opst art van het syst eem heeft t e kam pen gehad m et de
nodige t echnische en pr ocedur ele problem en. I n het naj aar van 2003 werd het syst eem
operat ioneel voor een eerst e set van 7 gebouw en. Eind 2004 wordt v oorzien in 6 ext ra
gebouw en ( zie t abel) .

Het regist rat iesyst eem van de groot v erbr uikers en de j aar lij kse regist r at ie van de
verbr uikspunt en op basis van de fact urat iegegevens zij n onv oldoende op elkaar
afgest em d. Het creëren van een synergie t ussen beide init iat ieven kan een belangrij k e
m eerwaarde bet ek enen inzake de uit bouw van globaal energiezorgsyst eem . Hiert oe
dienen een aant al randv oorwaarden verder t e w orden onderzocht ( personele m iddelen,
soft wareaanpassingen,…) . De v erschillende beheerssyst em en van de st ookplaat sen
dienen v oorzien t e w orden van een gecent raliseerd beheer.
1HPHQYDQPDDWUHJHOHQRPKHWHQHUJLHYHUEUXLNWHYHUPLQGHUHQHQZDDU
PRJHOLMNKHUQLHXZEDUHHQHUJLHWHLQWURGXFHUHQ
De afgelopen j ar en zij n er heel wat energiebesparende m aat r egelen uit gevoerd in het
kader van renovat ie of nieuwbouwpr oj ect en. Om zicht t e k r ij gen op de
energiebesparende m aat regelen die m ogelij k zij n, worden veelal v oorafgaandelij k e
st udies ( audit s) uit gev oerd in opdracht van de st ad. Zo w erden de afgelopen j ar en o.a.
audit s uit gev oerd in volgende proj ect en:
• Kinder kr ibbe Dennenst r aat ( v erlicht ing en v erw arm ing) ;
• Polit iecent r um ( v erlicht ing) ;
• ABK ( v erlicht ing, verwarm ing) ;
• St adhuis ( v er licht ing, v erwarm ing) ;
• Zw em bad Geerdegem vaart ( v er licht ing, verwar m ing) ;
• Oude st adsfeest zaal ( v erwarm ing) ;
• Oud Moeder huis M. Sabbest aat ( v erwarm ing) ;
• Audit st uurpar am et ers gebouwenbeheersyst eem ( herparam et risat ie) ;
• Oude Toer ist ische Dienst st adhuis ( ver licht ing) .
Door verv olgens deze concr et e t echniek en t oe t e passen w ordt het rat ioneel
energiebeleid gerealiseerd. Deze m aat r egelen v ariëren van k leinere ingrepen zoals het
vervangen van k ranen t ot m eer uit gebr eide ingr epen ( v ernieuwing st ookinst allat ie of
verlicht ing) . Het com biner en van v erschillende energiezuinige t echniek en is belangr ij k
om een significant e energiebesparing t e realiser en. Hierbij wordt st eeds een afw eging
gem aakt t ussen het t echnisch haalbar e, het econom ische en het vooropgest elde com fort .
Jaarlij ks w orden t ient allen v an dergelij k m aat r egelen doorgevoerd, waaronder :
• het r enov eren en isoleren van warm wat erleidingen;
• plaat sen van t herm ost at ische kranen;
• vervangen van oude v er warm ingsk et els door energiezuinigere t y pes;
• plaat sen van nieuwe, energiezuinige ver licht ing ( ballast en, ar m at uren) ;
• opt im aliseren van de v erlicht ingsst erkt e;
• voorzien in daglicht afhank elij k e r egeling;
• plaat sen van dubbele beglazing;
• isoler en van gebouw onderdelen ( o.a. zolders, daken) .
Bij het uit v oer en van m aat regelen heeft de st ad ook aandacht v oor m at er iaalr ecuperat ie.

Voor het r elight ingpr oj ect van het st edelij ke zwem bad ( Leliest raat ) heeft de st ad in 2004
het Greenlight - label bek om en 69 .
69
I n het kader van het beperken van broeikasgassen heeft de Eur opese Com m issie het GreenLight Label in
leven geroepen. Het is een heel program m a w aar de Eur opese Com m issie st reeft naar het besparen van
elekt rische energie en dit zeer specifiek via verlicht ingsinst allat ies in best aande gebouw en. Het init iat ief biedt
de m ogelij kheid aan bedrij ven, scholen, organisat ies enz...om deel t e nem en aan dit pr ogram m a.
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Bij de aanvang van nieuwe proj ect en of bij r enovat ies wordt er aandacht best eed aan het
opnem en van energie- efficiënt e m aat regelen in last enboek en. Bij het opst ellen van
best ekk en wordt niet uit gegaan van een st andaard best ek m aar w orden v oor ieder e
sit uat ie de m ilieuvr iendelij k e energiebespar ende m aat regelen onderzocht . Ook bij het
aanst ellen v an ext erne bureaus wordt opdracht gegeven r ek ening t e houden m et
energie- efficiënt e oplossingen. Wanneer het de plaat sing van een nieuwe inst allat ie
bet r eft w ordt , indien relevant , in het best ek v oorzien dat bij de oplev er ing de
st adst echniek ers en gebruik ers een opleiding krij gen m .b.t . het gebr uik en de bediening
van de nieuw e inst allat ie. De st ad opt eert ook v oor een afbouw van
verwarm ingsinst allat ies die gebruik m ak en v an st eenkool of st ookolie en ov er t e
schakelen op aardgas.
Her nieuwbare energiebronnen zoals zonne- ener gie, w indenergie, biom assa en zelfs
kleinschalige wat erk racht zullen in de t oek om st een st eeds belangrij k er e rol gaan
verv ullen in de energieproduct ie. Hierbij m oet o.a. aandacht w orden geschonk en aan een
goede ruim t elij k e inplant ing. Door her nieuwbar e energie op het gr ondgebied t e
onderzoeken en t e im plem ent er en kan de st ad een belangr ij k e v oorbeeldfunct ie v erv ullen
naar de bev olk ing. Enk ele v oorbeelden binnen de st ad zij n:
• plaat sing zonneboiler bij de brandweer ;
• onderzoek naar een inplant ingsplaat s v oor windm olens ( Aquafin) ;
• park ingm et ers in de binnenst ad die werk en op basis van zonne- energie;
• de bouw van wat er kracht cent rales ( sluis Zennegat , sluis Bat t el) .

De st ad zal pr oj ect en inzake her nieuwbare ener gie m ax im aal onderst eunen. Het gebruik
van her nieuwbar e energie w ordt door de st ad sinds 1999 gest im uleerd via het
prem iereglem ent v oor het plaat sen van een inst allat ie voor het gebr uik van zonneenergie ( zonneboilers, fot ov olt aïsche cellen) . Het aant al aanvragen op j aarbasis is
beperkt m aar in st ij gende lij n ( 2000: 1; 2001: 9; 2002: 5; 2003; 10) . Het
subsidier eglem ent w ordt via v erschillende com m unicat iekanalen gepr om oot . De st ad
wer kt ook aan een subsidier eglem ent v oor renovat iew erk en aan lokalen van
verenigingen. Wanneer bij deze renovat iewerk en rekening w ordt gehouden m et
energiezuinige m aat r egelen bek om en deze pr oj ect en een hogere prior it eit .
Tot eind 2003 v oerde de st ad zij n huishoudelij k e afvalst offen af naar de
int ergem eent elij ke st ort plaat s van I VAREM. Deze st ort plaat s is voorzien van een act iev e
st ort gasont t r ekk ing. Het st ort gas wordt v ia gasm ot oren om gezet in warm t e en
elekt r icit eit . De elekt ricit eit wordt als gr oene st r oom op het net geplaat st . Dit lev erde
I VAREM en de st ad in 2003 m eer dan t weeduizend gr oene st room cert ificat en op. De
st ort gasproduct ie zal nog verschillende j aren doorgaan. De nieuw e alt ernat iev e
verwerk ingsinst allat ie ( biologisch dr ogen – m echanisch scheiden) in Geel zal een groot
deel van de nog aanw ezige energie in het ingezam elde huishoudelij k afval om zet t en in
een hoogcalor ische ener giedrager ( Refuse- Der iv ed Fuel) die t herm isch k an worden benut
door derden in plaat s van fossiele brandst offen ( v erm eden em issies) .
Openbar e ver licht ing is ev eneens een aandacht spunt v oor de st ad, zow el op het v lak van
licht hinder ( zie clust er hinder ) als op het v lak van energiev erbr uik. Bij het v erander en
van de arm at ur en w ordt door de st ad aandacht geschonken aan energiezuinige en
ger icht e v er licht ing. Het gem iddelde lam pv er m ogen van de openbare verlicht ing
bedraagt m om ent eel 95wat t / lam p. De aanpassingen worden hoofdzakelij k uit gev oerd
door de energie- int ercom m unale. De v erplicht ing van de net beheerder t ot het v ij fj aar lij ks
uit voeren van een gr at is energieaudit m et bet r ekk ing t ot de openbar e verlicht ing 70 biedt
aan de st ad de m ogelij k heid om de energie- efficiënt ie van de openbare verlicht ing in
kaart t e br engen. I nzak e openbar e ver licht ing zij n er nog v erschillende rat ionele
70

Bepaald in het besluit van de Vlaam se regering t ot vast st elling van de openbare dienst ver plicht ingen,
opgelegd aan de net beheerders m et bet rekking t ot de openbare verlicht ing ( 26 m aart 2004) .
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energiem aat regelen t e onderzoeken, o.a. het sect oraal dim m en. Hierbij dient r ekening
gehouden t e w orden m et ander e aspect en zoals veiligheid.
6WUHYHQQDDUHHQEUHHGPDDWVFKDSSHOLMNGUDDJYODN LQWHUQHQH[WHUQ 
De afgelopen j ar en best eed de st ad m eer aandacht aan het cr eëren van een
m aat schappelij k draagv lak ( int er n, ex t ern) inzake energie. Hierbij wordt enerzij ds de
gem eent elij k e v oorbeeldfunct ie in de k ij ker geplaat st en anderzij ds wor dt de burger
gesensibiliseerd over de m ogelij k heden om zelf aan rat ioneel energiegebruik t e doen.
I ndien de opport unit eit en zich aanbieden w ordt er ook sam engewerkt m et derden
( andere over heden, st udiebureaus,…) .
,QWHUQHGUDDJYODNXLWERXZHQ
Bij uit bouw van een st edelij k energiezorgsyst eem is het belangr ij k dat de r esult at en
worden t er uggekoppeld naar de bet rok kenen. I n het v er leden is hier m inder aandacht
aan best eed. I n 2003 w erden v olgende init iat ieven opgest art om hieraan t e v er helpen:
• ov er leg m et de ‘energy wat chers’ ( zie boven)
• aanst elling van gebouw verant woordelij k en
• ov erschrij dings- en besparingsrapport en bij de m aandelij kse
m et eropnam eform ulier en.
De st ad beschikt sinds 2000 ov er een int erne w er kgr oep Duurzaam Bouwen ( DuBo) .
Deze werkgroep kom t t weem aandelij ks sam en en is sam engest eld uit afgevaardigden
van verschillende gem eent elij ke dienst en ( leefm ilieu, r uim t elij k e planning,
st adsgebouwen, st adsver nieuwing,…) . Binnen deze werkgroep w ordt de uit bouw v an het
energiezorgsyst eem opgev olgd ( planning, t im ing, com m unicat ie) en w orden ook concr et e
proj ect en besproken.
De personeelsleden w or den ook geïnform eerd en gesensibiliseerd inzak e het
gem eent elij k e energiebeleid alsook ov er de r ol die ze zelf hier in v erv ullen als ‘gebruiker’
van de gebouw en v ia verschillende int erne com m unicat iekanalen ( o.a. personeelsblad) .
Ext ra inspanningen dienen op dit v lak nog w orden ondernom en .
([WHUQGUDDJYODNXLWERXZHQ
Onder im puls van de opeenv olgende gem eent elij ke m ilieuconv enant en m et het Vlaam se
Gew est heeft de st ad de afgelopen j aren verschillende doelgroepen geïnfor m eerd en
gesensibiliseerd over de inspanningen die de st ad lev ert inzak e rat ioneel energiegebr uik
alsook ov er de m ogelij k heden om zelf aan rat ioneel energiegebr uik t e doen. Hierbij w ordt
ook aandacht best eed aan energiezuinig bouwen en wonen en hernieuwbare
energiebronnen. Volgende com m unicat iem iddelen worden hierbij ingezet :
• persm om ent en;
• t ent oonst ellingen ( o.a. in het kader van de m aand v an de energie) ;
• folders en brochures ov er rat ioneel energiegebr uik en her nieuwbare energie;
• art ikels in lokale/ regionale infobladen;
• infom om ent en/ infoavonden.
• lokaal v erst erk en van bov engem eent elij k e cam pagnes
I n het kader van de m aand van de energie organiseert de st ad init iat ieven die specifiek
ger icht zij n naar de verschillende doelgroepen ( vor m ingsm om ent en, ex cursies,…)
Ook naar de scholen t oe worden, i.s.m . I GEMO, verschillende act ies opgezet waaronder
het t er beschik king st ellen van een energiek offer, de t heat erproduct ie ‘st op! cont act ’, enz.
Scholen w orden ook aangespoord om deel t e nem en aan de act iv it eit en in het kader van
de m aand van de energiebespar ing.
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Een ander e belangr ij k e doelgroep v oor de st ad zij n archit ect en en bouwheren. Eind 2003
werd in sam enwerk ing m et nabur ige gem eent en en I GEMO een st udienam iddag
georganiseerd om t rent duurzaam bouwen, waarbij ook het t hem a ener gie w erd
behandeld.
Begin 2004 beslist e de st ad om t e part iciperen aan het pr oj ect k lim aat wij k enenergiem eest ers in sam enwerk ing m et I GEMO. De k lim aat w ij k is een w ij k, een
vereniging, …. die zich engageert om v ia een weddenschap m et de st ad 8% energie t e
sparen gedur ende één st ookseizoen. Deze groepen st aan er niet alleen voor, m aar
worden bij gest aan door de gem eent e, I GEMO, de net beheerder , de Bond Bet er
Leefm ilieu en Dialoog. Eveneens belangr ij k is de onderst euning door de energiem eest er.
Dit is een opgeleide vr ij williger, die rat ioneel energiegebruik bij de deelnem ende
klim aat wij k en pr om oot .
Met de v r ij m ak ing van de energiem arkt dient ook de st ad een energieleverancier t e
kiezen. Mom ent eel w erk t de st ad sam en m et Elect rabel ( Elect rabel Cust om er Solut ions
nv ) . GeDis71 heeft het aanbod gedaan om de openbar e aanbest eding t e organiseren v oor
de st ad. Het cr it er ium v oor de k euze van de energielev erancier is echt er in hoofdzaak de
kost pr ij s. De st ad heeft geopt eerd om dit zelf t e bek ij k en en aan t e best eden en ook
rekening t e houden m et ecologische en sociale crit er ia.
.QHOSXQWHQHQRSSRUWXQLWHLWHQ
Knelpunt en:
• liberaliser ing v an de energiem ar kt en de bij hor ende herst r uct ur ering v an
Elect rabel hebben een k ost enverhogend effect voor de st ad
• liberaliser ing v an de energiem ar kt en de bij hor ende herst r uct ur ering zorgt voor
m inder ink om st en v oor de st ad
• t echnische en pr ocedurele pr oblem en bij de uit bouw van het geaut om at iseerd
zorgsyst eem .
• beperkt e int egrat ie t ussen de best aande ‘energier egist rat iesyst em en’
• de energiecoördinat or k an onvoldoende t ij d vr ij m aken om het energiezorgsyst eem
op t e v olgen en v erder uit t e bouw en
• onvoldoende financiële m iddelen beschikbaar om het energiezorgsyst eem op een
efficiënt e w ij ze v erder uit t e bouw en
• inform er en en sensibiliser en van de personeelsleden inzak REG is beper kt
Opport unit eit en:
• aanst elling van een energiecoördinat or
• gem eent elij k e en bov engem eent elij k e subsidier eglem ent en
• wer kgr oep Duurzaam Bouwen
• per iodiek over leg m et de ‘energywat chers’
• aanst elling van gebouw verant woordelij k en
• de j aar lij kse init iat iev en van hoger e ov er heden en andere inst ant ies inzake REG
• opm aak van een j aar lij k se energienot a
• j aarlij ks oplij st en en ver gelij k en van de energiev erbr uikspunt en
• goedgek eurd energiechart er
• m aandelij k se ov erschr ij dings- en bespar ingsrapport en bij de
m et eropnam eform ulier en
'RHOVWHOOLQJHQHQDFWLHV


Doelst elling: het v oer en van een beleid dat erop gericht is om het energiezorgsyst eem
voor de st edelij k e gebouw en v erder uit t e bouwen
71 GeDI S, een Gem eent elij k Sam enwerkingsverband voor Dist ribut ienet beheer, is een t ot aal nieuwe or ganisat ie
in het Vlaam se ener gielandschap. Zij n ont st aan heeft alles t e m aken m et de vr ij m aking v an de energiem arkt .
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Act ie E_1: het best uur v erzoeken om aanv ullende financiële en personele m iddelen
vrij t e m ak en v oor de v erder e uit bouw van het st edelij k energiezorgsyst eem
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: energiecoördinat or, dienst duurzam e ont w ik k eling
Tim ing: 2005
Act ie E_2: v erder ( lat en) uit voeren van energiest udies/ audit s bij nieuw bouw - en
renovat ieproj ect en indien relevant
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: GEDI S, st udiebur eaus, energiecoördinat or
Tim ing: planper iode
Act ie E_3: uit werk en van een voorbeeldproj ect inzak e hernieuwbare energie
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: energiecoördinat or, dienst duurzam e ont w ik k eling
Tim ing: 2009
Act ie E_4: opnem en van energiezuinige m aat regelen in last enboek en
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: energiecoördinat or
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie E_5: vast st ellen v an een j aar lij ks reduct iepercent age van het energiev erbr uik
van de st edelij ke gebouwen
I nit iat iefnem er : energiecoördinat or
Bet r okk enen: dienst gebouw en, dienst duurzam e ont w ikk eling
Tim ing: 2006
Act ie E_6: vast st ellen v an energie- indicat oren voor de m ilieubarom et er.
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst gebouw en, energiecoördinat or
Tim ing: 2005
Act ie E_7: bij het plaat sen of renover en van de openbar e ver licht ing aandacht
schenk en aan energiezuinige en ger icht e v erlicht ing.
I nit iat iefnem er : dept . st edelij k e infrast r uct uur
Bet r okk enen: m ilieudienst , energiecoördinat or
Tim ing: doorlopend aandacht spunt
Act ie E_8: bet er op elkaar afst em m en van de best aande regist rat iesyst em en inzak e
energie m et het oog op de r ealisat ie van een globaal int er n r egist rat iesyst eem .
I nit iat iefnem er : energiecoördinat or
Bet r okk enen: dienst gebouw en, dienst pat rim onium beheer
Tim ing: 2009
Act ie E_9: bij houden van de energiepr est at iedat abank
I nit iat iefnem er : bouwdienst
Bet r okk enen: Vlaam s Gewest , m ilieudienst , energiecoördinat or,
Tim ing: vanaf 2006
Act ie E_10: onderzoeken of sect oraal dim m en v an een deel van de openbare
verlicht ing t ot de m ogelij kheden behoort
I nit iat iefnem er : energiecoördinat or
Bet r okk enen: m ilieudienst , v eiligheidscoördinat or, dept . st edelij k e infrast ruct uur,
AWV, net beheerder .
Tim ing: 2007
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Act ie E_11: uit bouwen van een cent raal beheer syst eem van de st ookplaat sen
I nit iat iefnem er : energiecoördinat or
Bet r okk enen: dienst gebouw en
Tim ing: 2009
Act ie E_12: de net beheerder v erzoeken t ot het uit voeren van een ener gieaudit v an
de openbar e ver licht ing op het grondgebied van de st ad.
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling, energiecoördinat or, dienst wegen
Tim ing: 2005
Act ie E_13: onderzoeken w elk e aanpassingen nodig zij n aan de st edelij k e
gebouw en i.f.v. de ener giepr est at ieregelgev ing ( EPR) en uit v oer en van de pr ior it aire
aanpassingswerk en.
I nit iat iefnem er : dienst gebouw en
Bet r okk enen: energiecoördinat or
Tim ing: vanaf 2006
Doelst elling: creër en v an een int er n draagv lak inzak e rat ioneel energiegebr uik en
her nieuwbare energiebr onnen
Act ies E_14: I nform eren en sensibiliseren van het personeel inzake rat ioneel
energiegebruik op de wer kplaat s
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , energiecoördinat or
Tim ing: j aar lij ks
Act ies E_15: verder zet t en en verst er ken van het over leg m et de ‘ener gywat chers’
I nit iat iefnem er : energiecoördinat or
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: vanaf 2005
Act ie E_16: bespr ek ing van de energienot a op de w er kgr oep Duurzaam Bouw en
I nit iat iefnem er : energiecoördinat or
Bet r okk enen: dienst duurzam e ont wikk eling
Tim ing: j aar lij ks
Act ie E_17: v erder ij veren bij het best uur t ot de aanst elling van
gebouwv erant w oordelij ken en hun inschakeling als aanspreekpunt inzake energie
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: m ilieudienst ,energiecoördinat or
Tim ing: vanaf 2005
Doelst elling: creër en v an een ext er n draagv lak inzake rat ioneel energiegebr uik en
her nieuwbare energiebr onnen
Act ie E_18: I nform er en en sensibiliser en van de doelgroepen inzak e de m aat regelen
die k unnen w orden genom en om aan rat ioneel energiegebr uik t e doen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , energiecoördinat or
Tim ing: j aar lij ks
Act ie E_19: I nform er en en sensibiliser en van de doelgroepen inzak e de t oepassing
van hernieuwbare energiebr onnen en de voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nit iat iefnem er: dienst duurzam e ont w ik keling
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Bet r okk enen: inform at iedienst , energiecoördinat or
Tim ing: j aar lij ks
Act ie E_20: inform er en van de doelgroepen over de best aande subsidieregelingen
inzake rat ioneel energiegebr uik en hernieuwbare energie
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: inform at iedienst , energiecoördinat or
Tim ing: j aar lij ks
Act ie E_21: onderst eunen van init iat iev en inzak e her nieuwbare energie op het
grondgebied van de st ad
I nit iat iefnem er : m ilieudienst
Bet r okk enen: energiecoördinat or, andere ov er heidsadm inist rat ies, st udiebur eaus
Tim ing: planper iode
Act ie E_22: bevolk ing act ief bet r ek ken bij het uit v oeren van energiebesparende
m aat regelen door deelnam e van de st ad aan het proj ect ‘k lim aat w ij ken’’
I nit iat iefnem er : dienst duurzam e ont w ik keling
Bet r okk enen: dienst w ij k- en dorpszaken, I GEMO
Tim ing: vanaf 2005
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*HELHGVJHULFKWEHOHLG
Om w ille van de clust er m at ige opbouw van het m ilieubeleidsplan kom en de m eest e act ies
in dit hoofdst uk r eeds elders in dit plan aan bod. Daarom werd geopt eerd om in dit
hoofdst uk een select ie t e m ak en van init iat iev en die om wille v an hun r uim e int egrat ie
aan t hem a’s of om vang van het gebied ext ra benadrukt k unnen worden in het kader van
een gebiedsger icht beleid. De geselect eerde init iat ieven zij n aangeduid als ‘proj ect en’.
Voor specifiek e act ies gek oppeld aan deze pr oj ect en wordt v erwezen naar de
respect iev elij ke t hem at ische hoofdst ukk en. Deze pr oj ect en zullen in de planper iode
verder w orden uit gew er kt . Ze zij n vooral bedoeld als hefboom om de doelst ellingen uit
het plan t e realiseren.
St rat egische doelst elling: de st ad voert een m ilieubeleid door het v erst er ken en
verbet er en van de m ilieukwalit eit en r uim t elij ke kwalit eit in specifiek e gebieden door een
gediffer ent ieerde aanpak van m ilieuproblem en en m aat w erk op niv eau van het gebied.
9LVLH
Cent raal in het gebiedsgericht m ilieubeleid st aat de relat ie t ussen de div erse funct ies van
een gebied ( lev en, w onen, w er ken, nat uur ,…) en de v er eist e m ilieukwalit eit .
Gebiedsger icht beleid heeft t ot doel op een geïnt egreerde m anier de pot ent ies en
knelpunt en van een specifiek gebied aan t e pak ken. Aspect en van nat uur , m obilit eit ,
wat er bodem ,… worden in sam enhang op niv eau van het gebied bek ek en.
Gezien kansen en problem en veelal sam enhangen m et st ruct urele k enm erken van de
om geving ( bv . een valleigebied, st edelij k gebied,…) vallen de afgebakende gebieden
zelden sam en m et adm inist rat iev e grenzen van de st ad. Op lokaal v lak is een
gebiedsger icht beleid zo goed als nooit gebiedsdekk end m aar v eelal
gem eent egrensov erschrij dend waardoor sam enwer k ing m et nabur ige gem eent en w ordt
gest im uleerd.
Binnen het gebiedsger icht beleid w ordt er een onderscheid gem aakt t ussen enerzij ds
sect oraal en anderzij ds geïnt egr eerd gebiedsger icht beleid. I n het sect oraal
gebiedsger icht beleid k om t slecht s één t hem a ( wat er , energie,…) aan bod waarbij m en
een zeer specifieke m ilieukwalit eit w enst na t e st reven. I n het geïnt egr eerd
gebiedsger icht beleid daarent egen beoogt m en de algem ene kwalit eit v an de
leefom gev ing t e v er hogen door aandacht t e schenken aan verschillende m ilieut hem a’s.
Het gebied dat in het kader van een gebiedsger icht beleid wordt afgebakend, kan zeer
uit eenlopend zij n van dim ensie. Sect orale proj ect en zij n m eest al groot schalig en
grensov erschrij dend, dit in t egenst elling t ot geïnt egreerde pr oj ect en, die door hun
com plex it eit eerder beper kt zij n van opperv lakt e.
Een geïnt egreerd gebiedsgericht beleid is voor openbar e best uren de ideale opst ap naar
“am bit ieniv eau 3” pr oj ect en in het kader van de sam enwer kingsov ereenk om st “m ilieu als
opst ap naar duurzam e ont w ikk eling”.
%HOHLGVNDGHU
De uit v oer ing v an een gebiedsgericht beleid ligt vaak op lokaal niv eau, om dat er
uit eindelij k een v ert aling m oet k om en naar het gem eent elij k m ilieu- of ruim t elij k
ordeningsbeleid. Om w ille van het v erschil in om vang t ussen beide v orm en van
gebiedsger icht beleid, is de rol van de lokale ov er heid st erk v erschillend:
• bij een sect oraal gebiedsgericht beleid ligt de decret ale bevoegdheid m eest al niet
bij het lokale best uur, m aar w el bij de gew est elij k e en/ of pr ov inciale ov erheid. De
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rol van de lokale best ur en is dan eerder beper k t t ot inhoudelij k adv ies, inv ulling
en uit v oer ing van de kr ij t lij nen die op hoger niv eau w orden uit gezet .
wat bet r eft het geïnt egr eerd gebiedsbeleid heeft het lokale best uur dan weer w el
een zeer r uim init iat iefr echt .

Op Europees niv eau w int gebiedsgericht beleid st eeds m eer aan belang. Vooral op het
vlak van regelgev ing en j ur idische inst r um ent en werd de afgelopen j ar en m eer
onderst euning geboden. Een aant al v oorbeelden hiervan zij n de EU- Kader r icht lij nen
Wat er en Lucht kwalit eit , de ont wikk eling van een Eur opees ecologisch net werk en de
koersw ij zigingen in het Eur opese landbouwbeleid waarbij duurzam e
plat t elandsont wikk eling m eer aandacht krij gt .
I n het Vlaam s Milieubeleidsplan 2003- 2007 w or den de pr iorit eit en inzak e gebiedsgericht
beleid gelegd bij het inricht ingsinst rum ent arium voor het buit engebied, de v erdere
uit bouw van een plat t elandsbeleid, de Vlaam se grondbank en het opst art en van concr et e
voorbeeldproj ect en r ond st edelij k m ilieubeleid
Op pr ov inciaal niv eau w ordt er v ooral aandacht geschonken aan andere specifieke
init iat iev en zoals int egraal w at erbeleid ( st room gebieden) , st ilt egebieden, bosgroepen,
een r egionaal fiet srout enet w erk, m ilieu & gezondheid, enz. Het pr ov inciaal gebiedsger icht
beleid biedt ook ( in) dir ect e gebiedsger icht e onderst euning aan lokale best ur en door de
opm aak van sect orale r uim t elij k e uit voer ingsplannen en de onderst euning van de MI NAwer kers.
EHVWDDQGHWRHVWDQG
Door een onderscheid t e m aken t ussen sect oraal versus geïnt egreer d gebiedsgericht
beleid enerzij ds en groot schalig versus k leinschalig beleid anderzij ds, k unnen de
best aande en t oek om st ige beleidspunt en en act ies onderv erdeeld worden in volgende
cat egor iën:
• Sect oraal gebiedsger icht beleid ( groot schalig - grensov erschrij dend)
• Sect oraal gebiedsger icht beleid ( k leinschalig – gem eent especifiek)
• Geïnt egreerd gebiedsgericht beleid ( groot schalig – gr ensoverschr ij dend)


• Geïnt egreerd gebiedsgericht beleid ( k leinschalig – gem eent especifiek )

3URMHFW%HNNHQEHKHHUSODQQHQ72 

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÊÃ Àf¼ Ë Ç¿_Ì¼TÀkÇ½ È ÀVÅ ÍnÆ¼ Ë-ÆÎ

Om t egem oet t e kom en aan een int egrale en gebiedsger icht e, planm at ige aanpak van
het wat ersyst eem worden beheerplannen opgem aakt v oor de 11 Vlaam se hydr ografische
bekk ens. De Vlaam se bekk encom it és die v erant woordelij k zij n v oor de opm aak van de
bekk enbeheerplannen ( BBP) w erden opger icht in het begin van de j aren ’90. De
bekk enbeheerplannen m oet en, v olgens het Vlaam se decr eet bet r effende het int egraal
wat erbeleid, t en laat st e op 22 decem ber 2006 v oor het eerst worden vast gest eld en
bek end gem aakt , waar na zij t en m inst e om de zes j aar w orden get oet st en ev ent ueel
herzien. De st ad behoor t t ot de bek kens van Dij le/ Zenne, Beneden- Schelde en Net e. De
opm aak van deze plannen wordt van nabij opgevolgd en de st ad part icipeert aan de
wer kgr oep v ergader ingen. Bij de dienst duurzam e ont w ikk eling en de dienst w egen en
werd een v er ant w oordelij k e aangest eld om dit v an nabij op t e volgen. Zij w orden
onderst eund door de int ergem eent elij k e wat erdeskundige van I GEMO.
3URMHFW'HHOEHNNHQEHKHHUSODQQHQ ÏÐ

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÊÃ Àf¼ Ë Ç¿_Ì¼TÀkÇ½ È ÀVÅ ÍnÆ¼ Ë-ÆÎ
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73

zie ook hoofdst uk 4 – I nt egraal w at er beheer
zie ook hoofdst uk 4 – I nt egraal w at er beheer
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Een deelbek k enbeheerplan of DuLo- wat erplan is een act ieplan op deelbekk enniveau. De
aanpak op deelbek kenniveau zorgt ervoor dat het w er kingsgebied ener zij ds voldoende
klein is om de lokale bet rok kenheid t e verzeker en en anderzij ds v oldoende groot is om
de v erschillende best ur en op m aat v an het wat ersyst eem t e lat en sam enw erk en en
brongericht e oplossingen t e zoek en. Op het gr ondgebied v an de st ad bev inden zich 5
deelbekk ens. Op het niv eau van de deelbekk ens speelt de st ad een act iev e r ol om haar
visies en aandacht spunt en inzak e een lok aal duurzaam int egraal wat erbeheer t e
int egreren in de deelbek kenbeheerplannen. De opm aak en coördinat ie van deze plannen
gebeurt door de prov incies Ant w erpen en Vlaam s- Brabant . Binnen de w er kgr oep
I nt egraal wat erbeheer v an de st ad worden de evolut ies en inv ulling van de
deelbekk enplannen opgev olgd en besproken.
3URMHFW%RVXLWEUHLGLQJVSURMHFWUHJLR0HFKHOHQ/LHU Ï.Ñ 

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÊÃ Àf¼ Ë Ç¿_Ì¼TÀkÇ½ È ÀVÅ ÍnÆ¼ Ë-ÆÎ

I n het st rev en naar bosuit br eiding op Vlaam s niveau w erd door AMI NAL Afdeling Bos &
Gr oen de t aakst elling v oor de r egio Mechelen v oor lopig vast gest eld op ca. 220 ha
best em m ingsw ij ziging v oor de afbakening van bij k om ende bos- of bosuit breidingsgebieden en 540 ha effect ief t e r ealiseren bosuit br eiding. Hoewel bosuit br eiding
een t hem a is dat op gewest elij k niveau gerealiseerd dient t e worden, werd in ov erleg m et
de Afdeling Bos & Groen voor de r ealisat ie ervan in het arrondissem ent Mechelen een
ov er legplat form opger icht . Dit plat form biedt de lokale best ur en de gelegenheid om op
een act iev e wij ze bet rok ken t e w orden bij de r ealisat ie van de voor opgest elde
t aakst elling.Het ov er legplat form werd eind 2003 opgest art in het k ader van het
int ergem eent elij ke nat uurproj ect Beneden- Dij levallei, m aar groeide uit t ot een r uim er en
apart bosuit breidingsproj ect regio Mechelen- Lier. Vanuit de st ad is de m ilieuam bt enaar in
het ov er legplat form bosuit br eiding afgev aardigd. De st udie, m et als doel het aanduiden
van ker ngebieden waar bosuit br eiding m ogelij k is, loopt van j anuar i 2004 t ot decem ber
2004. Na de aanduiding van de locat ies kan w orden overgegaan t ot de effect iev e
inricht ing van de gebieden in sam enspraak m et eigenaars en hoger e ov er heden.
3URMHFW6WDGVUDQGERV.DXZHQGDHO ÏÒ

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉkÃ Àf¿T¿_¾ Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÊÃ Àf¼ Ë Ç¿_Ì¼TÀkÇ½ È ÀVÅ ÍnÆ¼ Ë-ÆÎ

Als t egengewicht voor de st eeds t oenem ende v erst edelij k ing w erkt de st ad in ov erleg
m et AMI NAL Afdeling Bos & Gr oen en de gem eent e Sint - Kat eilj ne- Wav er aan de r ealisat ie
van een st adsbos. Het bos zal zich uit st rekk en in een voor lopig afgebak end gebied r ond
drie kast eeldom einen ( Kauwendaal, Zorgv liet en Sint - Michiels) , waar ook plaat s voor
open ruim t e zal zij n en aandacht v oor de aansluit ing m et de aangr enzende bebouw ing.
Na de opm aak van een inr icht ingsplan in de loop van 2004, zal het Vlaam s Gewest
st art en m et de opm aak van een ruim t elij k uit v oer ingsplan.
3URMHFW.OLPDDWZLMNHQHQHUJLHPHHVWHUV Ï ª 

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉVÓTÂ ¼ Å Ë_Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÔuÃ%¼TÕe¼T¼TË%¾b¼$ÇnÖ ¼½nÅ × Å ¼TÓÎ

De st ad st art in 2004 m et het proj ect klim aat wij ken- energiem eest ers in sam enwerk ing
m et de int ergem eent elij k e vereniging I GEMO. De k lim aat w ij k is een wij k/ inst elling/
organisat ie die zich engageert om v ia een w eddenschap m et haar gem eent e 8% energie
t e sparen gedur ende één st ookseizoen. Ze w orden begeleid door energiem eest er en
bij gest aan door de st ad, I GEMO, de net beheerder , de Bond Bet er Leefm ilieu en Dialoog.
De energiem eest er is een opgeleide vr ij w illiger die rat ioneel energiegebruik bij de
deelnem ende k lim aat w ij ken pr om oot . Via een m ix aan sensibiliser ende inst rum ent en
worden de gr oepen geïnfor m eerd en gesensibiliseerd inzake rat ioneel energiegebruik. De
wer v ingscam pagne v oor geïnt eresseerden is opgest art in j uni 2004. De cam pagne loopt
van okt ober 2004 t ot j uni 2005.
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3URMHFWGHHOSURMHFWLQ]DNHGHUHGXFWLHYDQEHVWULMGLQJVPLGGHOHQ Ï Ï 

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉVÓTÂ ¼ Å Ë_Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÔuÃ%¼TÕe¼T¼TË%¾b¼$ÇnÖ ¼½nÅ × Å ¼TÓÎ

I n uit voering van het decreet van 21 decem ber 2001 houdende de ver m inder ing van het
gebr uik v an best r ij dingsm iddelen door openbar e dienst en in het Vlaam se Gew est beslist e
de st ad op 22 m ei 2003 om een afw ij k ing aan t e v ragen op het nulgebr uik vanaf 1
j anuar i 2004. De st ad engageerde zich om haar best r ij dingsm iddelenv erbr uik verder af t e
bouw en, zodat uit erlij k t egen 2015 een v olledig nulgebr uik bereikt w ordt . I n het kader
van de opm aak van het reduct iepr ogram m a v oor best r ij dingsm iddelen bakende de st ad
begin 2004 een pr oj ect gebied af t er hoogt e van het cent r um en de deelgem eent e
Hom beek. Vanaf 1 j anuari 2005 zal het gr oen in deze zone zonder chem ische
best rij dingsm iddelen beheerd. Op de v er hardingen zal het gebruik van chem ische
best rij dingsm iddelen t egen het einde van het deelproj ect ( 2008) v olledig afgebouwd
worden. Het deelpr oj ect zal bov endien gepaard gaan m et een uit gebreide sensibilisat ie
van de burger.
3URMHFWEURZQILHOGSURMHFWKHW=HJHO

78

»9¼½.¾¿TÀkÁÁÂÃ ¼TÄÅ ¼ÆTÇnÃ%¼TÀVÅ ½nÈ-¾Ä ¼ Â ¼TÅ ÆoÉVÓTÂ ¼ Å Ë_Ç½nÈ ÁÂ Å ÃÔuÃ%¼TÕe¼T¼TË%¾b¼$ÇnÖ ¼½nÅ × Å ¼TÓÎ

De Vlaam se r eger ing k ondigde op 8 m ei 2003 een nieuw subsidiekanaal aan waar op
lokale best uren zich k unnen beroepen voor de her ont wikk eling van br ownfields.
Brownfield zij n ver lat en en v er vuilde indust r iële com plexen. Gelet op de st eeds schaarser
wordende open ruim t e is het belangr ij k dergelij ke sit es t e saner en en t e heront w ik kelen
voor nieuwe funct ies die r ekening houden m et de ruim e om gev ing. De sit e “Het Zegel”
om vat een voorm alige post zegeldr uk ker ij en wordt gekenm erkt door een zware
hist or ische ver ont reiniging van bodem en gr ondwat er . De sit e is m om ent eel eigendom
van De Post . Er best aat geen concreet zicht op de effect iev e sanering en her ont w ikk eling.
Ook de beschikbaarheid van de nodige financiële m iddelen v orm t nog onduidelij kheid en
is m ogelij k een ext ra k nelpunt dat de saner ing in de w eg kan st aan. Via deze regeling
wenst de st ad het dossier “Het Zegel” nieuw lev en in t e blazen zodat de sit e op
m iddenlange t erm ij n effect ief her ont w ikkeld wordt . De st ad werkt hiert oe nauw sam en
m et I GEMO ( brow nfieldm anager ) , OVAM ( cel br ow nfields) , Afdeling Monum ent en en
Landschappen, De Post en Belgacom .
3URMHFWUHJLRQDDOGXXU]DDPKHLGVSODWIRUPWHULQWURGXFWLHHQUHDOLVDWLHYDQ
HHQGXXU]DDPKHLGVNDDUW
*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG JURRWVFKDOLJ±JUHQVRYHUVFKULMGHQG 
Dit regionaal pr oj ect w ordt uit gev oerd in sam enwer k ing m et de gem eent en Ber laar ,
Bonheiden, Bornem , Duffel, Sint - Am ands en Willebr oek. Het gaat hier om een
piloot pr oj ect in Vlaanderen dat financiële onder st euning kr ij gt van de Vlaam se ov erheid
en de koning Boudew ij n St icht ing. Doel van dit proj ect is het responsabiliser en en
sensibiliseren van doelgroepen t ot een duurzaam gedrag en handelen. Om dit t e
realiseren worden volgende doelst ellingen nagest reefd:
• het r ealiser en van een r egionaal net w erk van ger esponsabiliseerde en
gesensibiliseerde m aat schappelij k e act or en en int erm ediairs ( het r egionaal
duurzaam heidsplat form )
• Het init iëren, ont w ik kelen en r ealiser en door het r egionaal
duurzaam heidsplat form van een beloningsyst eem voor duurzaam gedrag en
handelen ( de duurzaam heidskaart ) .
Om deze bij zonder m oeilij ke en om vat t ende opdracht ( r esponsabiliser en en
sensibiliseren) t e realiseren, is ‘net w erk ing’ een absolut e ver eist e. Dit net werk best aat uit
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zie ook hoofdst uk 3 – Vast e st offen ( onderdeel m ilieuverant woord pr oduct gebruik)
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alle m aat schappelij ke act oren en int erm ediairs die een ( doel) gr oep v ert egenw oordigen of
alleszins m et een ( doel) groep com m unicer en. De uit werk ing van het proj ect gebeurd in
verschillende fasen:
Tabel 14: fasering van het pr oj ect “regionaal duurzaam heidsplat form t er int roduct ie en
realisat ie van een duurzaam heidskaart ”

ØÙwÙ9ÚÛÜ9ÝÙ-Þß àá-â-â9Ú%ãääxÝå âwâwæèç-Ù9ß ã9é_ê9Ú â%ëfìàÝ æ

FASE 1

Oplij st en bet r okken m aat schappelij ke act oren en int erm ediairs

Maart - april 2004

FASE 2

Overleg m et int er m ediairs en act oren

Mei- sept em ber 2004

FASE 3

Okt ober - decem ber 2004

FASE 4

Bevraging van de bevolking over duurzaam gedrag en handelen
( enquêt e)
Verw erking enquêt egegevens

FASE 5

Organisat ie van een duurzaam heidshappening en burger form um

FASE 6

Opm aak van een eindrapport en r edact ie van een plat form t ekst

Juni 2005

FASE 7

Evaluat ie van deel 1 van het proj ect en event ueel besluit t ot

Juli- august us 2005

FASE 1

Keuze van het concept van het beloningssyst eem

Sept em ber 2005

FASE 2

Vast st elling van de verdienlij st en ver zilverlij st , opm aak van een
com m unicat ieplan
Afspr aken m et handelaars, organisat ies en inst ellingen

Okt ober - decem ber 2005

Juni- august us 2006

FASE 5

Bedeling van de infr ast ruct uur voor handelaars, prom ot ie en
com m unicat ie naar bevolking
St ar t van het beloningssyst eem

Sept em ber 2006

FASE 6

Piloot proj ect voor Vlaanderen: st udiedag + rappor t ering

Sept em ber - decem ber 2006

FASE 7

Opvolging van het beloningssyst eem

Vanaf j anuari 2007

ØÙwÙ9ÚwíÜ9äuit
ß ëîvoering
Ù9Ý ï_Ù9áovan
ð9â9ádeel
Ù%Ù9ár2ñwÙ9Ú àáß áwÞ9éTéò9éë Ù-Ùwæ

FASE 3
FASE 4

Januari- m ei 2005

Januari- m ei 2006

3URMHFW,QWHUJHPHHQWHOLMNQDWXXUSURMHFW%HQHGHQ'LMOHYDOOHL Ïó 

*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG JURRWVFKDOLJ±JUHQVRYHUVFKULMGHQG 

Sinds 1 m ei 2001 part icipeert de st ad aan het int ergem eent elij k nat uurproj ect BenedenDij levallei, een sam enw erkingsverband t ussen de gem eent en Sint - Kat elij ne- Wav er,
Willebr oek, Mechelen, en Bonheiden, de vzw Nat uurpunt en de int ergem eent elij k e
vereniging I GEMO als uit voer ende part ner. Dit int ergem eent elij ke nat uurproj ect is
gegr oeid v anuit een gezam enlij k e bek om m er nis v an de v erschillende part ners om t r ent
het behoud en bescherm ing van de aanw ezige nat uurwaarden in de Beneden- Dij levallei.
Van bij aanvang werd v ooropgest eld dat het pr oj ect m eer m oest worden dan alleen een
nat uurpr oj ect en werden een aant al t hem a’s afgebak end die bij de v er der e v isievorm ing
en act ies ook bet r okk en m oet en w orden. Naast de t hem a’s nat uurbehoud en
landschapszorg k om en daarom ook groenv oorziening, bosbeheer, landbouw,
wat erbeheer , m obilit eit , r ecreat ie en sociale t ew er kst elling aan bod. Het proj ect gebied
om vat het valleigebied van de Beneden- Dij le en het sam env loeiingsgebied v an Dij le,
Zenne en Net e. Meer inform at ie over de concr et e act ies binnen dit int er gem eent elij k e
nat uurpr oj ect is opgenom en in het hoofdst uk nat uur lij ke ent it eit en
3URMHFW7UDJHZHJHQôTõ 

*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG JURRWVFKDOLJ±JUHQVRYHUVFKULMGHQG 

Trage w egen zij n v erbindingen of paden v oor niet gem ot or iseerd verk eer . I n
t egenst elling t ot “snelle” aut ow egen, zij n t rage wegen in bedoeld v oor wandelaars en
fiet sers. Er zij n verschillende soort en t rage w egen ( buurt wegen, wandelwegen in bossen
en nat uurgebieden, vr oegere t r ein- of t ram beddingen, dij kpaden in beheer van polders
en wat er ingen,…) . Verder zij n er t rage w egen die spont aan gegroeid zij n door het
gebr uik en onder geen enkel j uridisch st at uut v allen. Vaak gaat het om spont aan
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gegr oeide v erbindingen t ussen officiële buurt w egen. De w ij zigende leef- , woon- en
m obilit eit spat ronen v an de v oorbij e decennia zij n v erant w oordelij k v oor het v erdw ij nen
van een gr oot deel van het t rage w egenpat r im onium ( v erst edelij k ing, schaalv ergrot ing in
de landbouw, inschak eling in het gew one wegennet ,…) . Ondert ussen zij n die pat ronen
geëvolueerd en ligt de nadruk m eer en m eer op levenskwalit eit , ont haast ing,
landschapsbelev ing en nat uurbehoud,… Door deze m aat schappelij k e evolut ies k unnen de
aloude v oet - en landw egen nieuwe behoeft en en funct ies inv ullen. Tragen w egen k unnen
worden opgenom en in een fiet s- of wandelr out e of een v eilige verbinding verzekeren
voor voet gangers en fiet sers t ussen w oonker nen onder ling of t ussen een w oonk ern en
een belangr ij k e openbar e best em m ing ( zoals een st at ion of een school) . Trage w egen
hebben ook pot ent ies v oor nat uurv erbinding ( bij voorbeeld t ussen t w ee nat uur reservat en)
en hebben m ogelij kheden v oor landschapsont w ik keling ( bom enr ij en, hagen,...) .
De st ad w enst e het net wer k aan t rage wegen op het gr ondgebied t e herwaarder en. I n
het kader van het nat uurpr oj ect Beneden- Dij lev allei werd in 2004 gest art m et een
inv ent ar isat ie. Hierbij w ordt act ief sam engew er kt m et v rij w illigers uit de regio. De opzet
is de uit w er k ing van het wandelnet w er k ber ust enerzij ds op de int egrat ie en goede
verbinding en/ of inr icht ing van de best aande w andelrout es, de uit w erk ing van nieuwe
wandelr out es en een herwaardering van v oet - , kerk - en buurt wegen.
3URMHFW/RNDDO*H]RQGKHLGVRYHUOHJ /2*2¶V 

*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG JURRWVFKDOLJ±JUHQVRYHUVFKULMGHQG 

Het Lokaal Gezondheidsov er leg ( LOGO) is een nieuw init iat ief van de Vlaam se
gem eenschap inzak e ziekt epr ev ent ie en gezondheidspr om ot ie. Voorm alig Vlaam s
m inist er van v olksgezondheid Wiv ina De Meest er acht t e het noodzak elij k dat Vlaanderen
de t r end die in de Wer eld Gezondheidsorganisat ie heerst , v olgt . Deze t r end houdt in dat
prev ent ie bet er op een r egionaal niv eau georganiseerd w ordt , m et v erschillende
part ners, dit wil zeggen int ersect oraal. Als opdr acht heeft logo in Vlaanderen de
im plem ent at ie van v ij f Vlaam se gezondheidsdoelst ellingen:
• Daling v an het aant al r okers ( t abak spr ev ent iecam pagnes)
• De consum pt ie van v et r ij k e v oeding lat en dalen ( prom ot ie gezonde v oeding)
• Prevent ie inzake borst kank er v erbet eren
• Aant al dodelij ke ongevallen in de pr iv é- sfeer en in het v er keer lat en afnem en
• de pr ev ent ie van infect ieziekt en v erbet er en ( gezondheidspr om ot ie)
LOGO v ert aalt deze algem ene richt lij nen in concret e act ies. Het accent ligt v ooral op
lokale act ies, net w erk ing en het op elkaar afst em m en van organisat ies. Niet alleen de
gezondheidssect or, m aar ook de lokale best ur en, de OCMW’s, de welzij ns- , de socialecult ur ele en de onderw ij ssect or worden hier in bet r okk en. De st ad Mechelen behoort t ot
het werk ingsgebied van LOGO Mechelen.
Sinds kort w erden er m edisch- m ilieuk undigen ( MMK's) t oegewezen aan de Vlaam se
Logo’s. De MMK’s m ak en deel uit v an het Vlaam s Medisch Milieuk undig Net w er k. Ze zij n
een laagdrem pelig onafhankelij k aanspreek punt voor vragen of klacht en rond m ilieu en
gezondheid v oor de bev olk ing of int er m ediair en ( huisart sen, m ilieuam bt enaren,…) . Een
duidelij ke t aak om schr ij v ing naar de lokale best uren t oe m oet nog opgem aak t worden.
I ndien de st ad k lacht en of vragen ont vangt waaraan een gezondheidsapsect is verbonden
wordt cont act opgenom en m et de m edisch- m ilieukundige bij LOGO.
3URMHFWRSPDDNYDQODQGVFKDSVRQWZHUSHQHQUXLPWHOLMNH
XLWYRHULQJVSODQQHQ 583¶V 
*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG NOHLQVFKDOLJ±JHPHHQWHVSHFLILHN 
Bij de opm aak v an r uim t elij k e uit v oer ingsplannen ( RUP’s) en landschapsont werpplannen
heeft de st ad aandacht voor de int egrat ie van de v erschillende t hem a’s ( m obilit eit ,
duurzaam bouwen, rat ioneel r uim t egebruik ,… Deze gebeurt zowel in het plangedeelt e
( vb. v oorzien van buffer s rond hinder lij k e act ivit eit en, zone voor wat erberging,…) als in
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de bij hor ende st edenbouwk undige voorschrift en ( vb. v oorschr ift en qua m at er iaalgebr uik ,
aanleg van beplant ingen, lozing afvalwat ers, enz.) .
Voor het st edelij k gebied Mechelen werden een aant al gr oene verbindingen ( v ingers)
voor opgest eld in het r uim t elij k st ruct uurplan. Eén van de bindende bepalingen was het
opst ellen van een landschapsont w erp voor de v allei van de Vr ouwv liet en het gebied
Kauwendaal. Deze vallei vorm t een nog r elat ief open lint door heen de st adsrand van
Mechelen m et v erbindingen naar het Mechels Br oek, het Tiv olipark , Kauwendaal op de
grens m et Sint - Kat elij ne- Wav er en de Dij lev allei st room afwaart s van Mechelen. Het
landschapsont w erp wer d in de per iode 2002 opgem aakt . Vanuit het landschapsont werp
volgen aanbev elingen t en aanzien van t e w ij zigen gr ondbest em m ingen, vast t e leggen in
ruim t elij k e uit v oer ingsplannen.
Het RUP Bonduelle past in de landschapsst udie voor de vallei v an de Vr ouwv liet . Het
gebied ‘Bonduelle’ wordt beschouwd als st rat egische plaat s binnen deze vallei, en
daarom werd beslist om prior it air t e st art en m et de opm aak van een RUP voor het
gebied. Voorw erp van het RUP is de om zet t ing van delen indust r iegebied naar
woongebied, r uim t e creëren v oor de herlocalisat ie van zonev reem de bedrij v en en
rekening t e houden m et de ont wikk eling van het valleigebied van de Vr ouwv liet .
De v isie van het gebied ber ust op zes basisprincipes:
• verwev ing: om de harde grens t ussen het st erk ver harde gedeelt e en het open
ruim t e- gebied t e v erzacht en dienen deze t w ee gehelen in elkaar verw even t e
worden.
• m ix van w oont ypologieën: binnen het t ot aalconcept dient een differ ent iat ie t e
ont st aan van v erschillende w oont ypologieën ger icht op opt im ale w oonk walit eit
• opt im ale recr eat ieve st ruct uur : vanuit ander e st udies is r eeds geblek en dat de
Vrouwv liet als drager dient t e fungeren v oor een groot schalig uit gebouwde
recr eat ieve infrast r uct uur . De st uw kan in het st udiegebied een ankerplaat s zij n
binnen recreat ieve lij nen.
• duurzaam heid: de principes van duurzaam heid dienen t oegepast t e w or den zow el
voor de bebouw ing als v oor de publiek e ruim t e.
• aandacht v oor het elem ent wat er : het elem ent wat er m oet in het t ot ale concept
een bepalende rol kr ij gen. Hierbij zal aandacht best eed worden aan de Vrouwv liet
m aar ook aan de wat er bek k ens.
• opt im ale ont sluit ing m et m inim ale infrast r uct uur : een gericht e plaat sing van de
woningen gekoppeld aan een opt im ale bundeling zorgt voor een m inim ale
infr ast ruct uur last m et bewak ing van het goed funct ioner en.
Boerenkr ij gst raat is gelegen in het noordoost en van Mechelen en sluit aan bij de w ij k
Nek kerspoel en de Vrouwvliet vallei. I n het r uim t elij k st ruct uurplan van de st ad en in het
voorst el van afbak ening van het regionaalst edelij k gebied Mechelen, is het agrar isch deel
van het gebied geselect eerd als locat ie waar bij kom ende w oongelegenheden ger ealiseerd
kunnen w orden. Zoals bij de sit e Bonduelle m oet ook hier enerzij ds het valleigebied van
de Vr ouwv liet ger espect eerd worden en v oorzien w orden in een hoogw aardige inricht ing,
woningt ypologieën en archit ect uur . Een ext ra r andv oorwaarde bij het opst ellen van het
RUP Boer enk r ij gst raat is de relat ie m et het nabij gelegen woongebied “ Bonduelle”. Hierbij
dient bij zondere aandacht t e gaan naar de m obilit eit saspect en ( park eren, ont sluit ing,
fiet s- en v oet gangersr elat ies,… ) . De st ad w enst de zone Boer enkr ij gst r aat t e
ont w ikk elen t ot een m ilieuv riendelij ke w oonom gev ing. De opzet is om het plangebied als
voorbeeldproj ect v oor duurzam e st edenbouw in Vlaander en t e ont w ikk elen. Voor de
ont w ikk eling van het gebied werkt de st ad nauw sam en m et I GEMO.
Andere RUP’s in planning of opm aak zij n:
- RUP’s St uiv enberg ( woongebied – gepland)
- RUP Spreeuw enhoek - Venne ( w oongebied - gepland)
- RUP Bealieu ( woongebied, kant oor - en dienst enzone – gepland)
- RUP Populier endreef ( w oongebied – in opm aak )
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RUP Guldendal ( w oongebied – opgem aakt )
RUP Zonevreem de woningen ( w ordt opgesplit st in 5 apart e RUP’s – gepland)
RUP Mechelen- Noord ( Vlaam s Gewest – in opm aak)

I n de m at e van het m ogelij k e wenst de st ad bij de v erder opm aak v an
landschapsont w erpen en ruim t elij ke uit v oer ingsplannen de basisprincipes inzak e m ilieuen duurzam e ont w ikk eling v erder t e int egr eren, dit zowel v oor de bebouw ing als voor de
publiek e r uim t e.
3URMHFWGXXU]DDPERXZHQELMVWHGHOLMNHQLHXZERXZRIUHQRYDWLHSURMHFWHQö ÷ 
*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG NOHLQVFKDOLJ±JHPHHQWHVSHFLILHN 
De st ad Mechelen beheerd een r uim pat r im onium aan gebouwen. I n funct ie van de
behoeft en breidt het gebouw enpat r im onium st elselm at ig uit door aankoop van best aande
gebouw en of het voorzien in een nieuwbouw. De afgelopen j ar en heeft de st ad m eer
aandacht gev est igd om bij r enovat ie of nieuwbouwproj ect en r ekening t e houden m et
duurzaam bouwen. Deze om vat t en:
• rat ioneel ruim t egebruik
• rat ioneel energiegebr uik
• rat ioneel wat ergebr uik
• rat ioneel en m ilieuv r iendelij k m at eriaalgebruik.
Hiert oe zij n in het v er leden in verschillende gebouwen t al v an ‘duurzam e ingr epen’
uit gev oerd 82 . De st ad zal in de t oek om st m eer aandacht hebben v oor m ilieuvr iendelij k e
en duurzam e ingrepen bij renovat ie of nieuwbouwpr oj ect en.
3URMHFWKHWEHHOGNZDOLWHLWSODQ
*HwQWHJUHHUGJHELHGVJHULFKWEHOHLG NOHLQVFKDOLJ±JHPHHQWHVSHFLILHN 
Het beeldkwalit eit plan geeft een v isie op gebr uik van st raat m eubilair ,
verhardingsm at er ialen, wegprofiel, groenaanplant ingen ( bom en ed.) , k unst , ver licht ing,
reclam e,... Tw ee gebieden w erden geselect eerd: de binnenst ad en de st at ionsbuurt .
De opm aak van het beeldkwalit eit plan zorgt voor het k ader waarbinnen deelproj ect en
kunnen w orden uit gevoerd. Het doel van dergelij k e planning is het v erst erk en van de
helder e st r uct uur van een hist or isch gegroeide binnenst ad, die op helder e m anier de
hedendaagse v ereist en, verander ingen, proj ect en in zich opneem t . Ze beschr ij ft de
gewenst e r uim t elij k e st r uct uur m et v olum es, opperv lakt es, program m a’s. Eind 2003
werd een st udiebureau aangest eld om het beeldkwalit eit splan op t e m aken. Om dat de
publiek e r uim t e door ieder een gebruikt wordt is de opzet om zov eel m ogelij k
verschillende sect or en t e bet r ekk en bij de opm aak van het beeldkwalit eit plan ( o.a.
bewoners, handel, horeca, t oerism e, m arkt en, st adsdienst en,...) . Bij de opm aak van het
plan w ordt rekening gehouden m et de basispr incipes van een duurzaam en
m ilieuv r iendelij ke aanleg, inr icht ing en onderhoud van het openbaar dom ein ( o.a.
rat ioneel energiegebr uik , m ilieuv riendelij k onder houd v an het openbaar dom ein,
aandacht v oor st r uct uurbepalend groen, …) . Het beeldkwalit eit splan m oet in de loop van
2005 afgew erkt zij n en zal als leidraad dienen v oor t oek om st ige inr icht ingsproj ect en.

81
zie ook hoofdst uk 3 – Vast e st offen ( onderdeel m ilieuverant woord pr oduct gebruik) ; hoofdst uk 4 – I nt egraal
Wat erbeleid ( onderdeel r at ioneel w at ergebruik) ; hoofdst uk 8 – Ener gie.
82
Voor voorbeelden wordt verwezen naar de hoofdst ukken Vast e st offen, I nt egraal Wat erbeleid en Energie.

Gebiedsgericht beleid

207

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

)LQDQFLsOHHQSHUVRQHOHLPSOLFDWLHV
Dit hoofdst uk geeft een beeld van de personele en financiële im plicat ies van de
uit voering van het m ilieubeleidsplan 2005- 2009
)LQDQFLsOHLPSOLFDWLHV
Gelet op de k euze van de st ad voor een gedet ailleerd plan is het m ak en van een
sim ulat ie van de k ost prij s prakt isch niet realiseerbaar. Bij de opm aak v an het plan
engageert de st ad zich om j aarlij ks v ia de begrot ing en de opm aak van het
m ilieuj aarprogram m a de nodige budget t en t e v oorzien v oor de uit v oer ing van het plan.
Bij st ur ing van de financiële m iddelen is j aar lij ks m ogelij k in funct ie van de
noodw endigheden.
Om een idee t e kr ij gen v an de budget t en per clust er werden de kr ediet en v oorzien op de
begr ot ing van 2004 bij wij ze van oefening t oegewezen aan de v erschillende clust ers ( zie
figuur ) .
Figuur 17: procent uele t oewij zing van de begrot ingspost en van de m ilieudienst , dienst duurzam e
ont w ikkeling en dienst planning en m obilit eit aan de t hem at ische clust ers

Gebiedsgericht beleid
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Instrumentarium
18%
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doelgroepen
20%

Vaste Stoffen
21%

Energie
1%
Mobiliteit
3%
Hinder
8%
Natuurlijke entiteiten
14%

Water
6%

Dit bet r eft enk el de v er deling van de begrot ing van de m ilieudienst , dienst duurzam e
ont w ikk eling en dienst planning en m obilit eit ( deel m obilit eit ) v oor 2004.
I n t ot aal bet reft het een j aarbudget v an ongeveer 450.000,00 euro. Een deel van
deze kost en w orden ger ecuper eerd v ia t oelagen vanwege het Vlaam se Gew est
Gezien de hoeveelheid en de uit gebr eidheid van de act ies in het m ilieubeleidsplan 20052009 m oet dit budget j aarlij ks m inst ens behouden blij v en.
Vele belangr ij k e k ost en waaronder ophaal- en st ort k ost en van afvalst offen, kost en v oor
aanleg r ioler ing en de k ost en voor energiezorg zit t en niet in bov enst aand diagram
vervat . De uit v oer ing van deze t aken valt dan ook niet onder de m ilieudienst , dienst
duurzam e ont w ik keling of de dienst planning en m obilit eit ( deel m obilit eit ) .

Personele en financiële im plicat ie

208

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

De St ad Mechelen zal in funct ie v an het m ilieubeleidsplan 2005- 2009 en de specifiek e
noodw endigheden j aar lij ks de nodige budget t en voorzien binnen de financiële
m ogelij k heden.

3HUVRQHOHLPSOLFDWLHV
Zoals uit de act ies bij de v erschillende t hem a’s blij kt zij n v ooral de dienst en van de
afdeling m ilieu- en nat uur ont wikk eling de voornaam st e init iat iefnem ers zij n. Deze
afdeling heeft heden een personeelsbezet t ing v an 19 personeelsleden.
Figuur 18: verdeling van de personeelsleden van de afdeling m ilieu- en nat uuront wikkeling
over de verschillende dienst en

Pe r s o n e e ls b e s t a n d A f d e l in g M il ie u e n N a t u u r o n t w ik k e li n g
( d e p a r t e m e n t S t e d e lij k e O n t w ik k e lin g )
Afdeling milieu- en natuurontwikkeling
Afdelingshoofd

Milieudienst

Diensthoofd + 4 medewerkers

Dienst natuur- en groenontwikkeling
Diensthoofd + 1 medewerker

Dienst duurzame ontwikkeling

Duurzaamheidscoördinator +
samenwerking met
intergemeentelijke vereniging IGEMO

Dienst Milieu-educatie

Diensthoofd + 9 medewerkers

Als bet rok kenen v inden we ook ander e depart em ent en, afdelingen en dienst en t er ug. Bij
som m ige act ies zij n ook ext er nen bet rokk en part ij .
De m eest voork om ende LQWHUQHEHWURNNHQHQ zij n:

ø

ø

Depart em ent St edelij k e Ont w ikk eling
• Afdeling m ilieu en nat uuront w ikk eling
- Milieudienst
- Dienst duurzam e ont w ik k eling
- Dienst nat uur - en gr oenont w ikk eling
- Dienst m ilieu- educat ie
• Afdeling r uim t elij k e ont wik keling
- Bouwdienst
- Dienst m onum ent enzor g
- Dienst w onen
- Dienst ruim t elij k e planning en m obilit eit
• Afdeling econom ische ont w ikk eling en grondbeleid
- Dienst lok ale econom ie
Depart em ent St edelij k e I nfrast ruct uur
• Afdeling gebouwen
- Gebouwenbur eau
• Afdeling openbaar dom ein
- Wegenbureau
• Uit v oer ingsdienst en
- Team groen
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ø

- St adsreiniging
Depart em ent algem ene zaken
• Cent rale aank oopdienst
• Afdeling j uridische zak en
• Afdeling com m unicat iebeleid
• Afdeling I CT ( oa. inform at ica, GI S)
Depart em ent sam enlev ing
• Afdeling sport , onderw ij s en vr ij e t ij d
- Dienst onderw ij sonderst euning
- Dienst j eugd
- Dienst sport
• Afdeling burgerzak en
- Dienst begraafplaat sen
• Afdeling welzij n
- Dienst sociale t ew erkst elling
- Dienst div ersit eit
- Dienst prev ent ie en veiligheid
- Dienst ont w ikk elingssam enwerk ing
• Afdeling w ij k- en dorpszaken
- Dienst w ij k - en dorpszaken
Werkgr oepen int er ne m ilieuzorg, duurzaam bouwen, int ergraal wat erbeheer, reduct ie
best rij dingsm iddelen, energiezorg, am bt elij k ov er legorgaan duurzam e ont w ikk eling
Polit ie

ø
ø

De m eest voork om ende H[WHUQHEHWURNNHQHQ zij n:

ø

ø
ø

ø

ø
ø
ø

Ov er heden
- Federale ov erheid
- Vlaam se ov er heid
- Prov incie Ant w erpen ( Pr ov inciaal I nst it uut voor Hygiëne, dienst wat erbeleid, …)
- Prov incie Vlaam s Brabant
- Naburige gem eent en
I nt ergem eent elij ke v erenigingen
- I GEMO
- I VAREM
Organisat ies
- Vlaam se m ilieum aat schappij ( VMM)
- Vlaam se landm aat schappij ( VLM)
- Openbar e Vlaam se afv alst offenm aat schappij ( OVAM)
- Vlaam se com post organisat ie ( VLACO)
- Ver eniging voor st eden en gem eent en ( VVSG)
- Bond Bet er Leefm ilieu ( BBL)
- Ver eniging voor st er renkunde ( VVS)
- Polders en wat eringen
- Nat uurpunt vzw
- St edelij k e adv iesraden
Doelgroepen
- Burgers
- Landbouwers
- Horeca
- Scholen
- Ver enigingen
Park et
I nt erpolit iezone Mechelen
St udiebur eaus
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Wat de personeelsbehoeft e bet reft v oor de uit v oer ing van het plan gaat de st ad er van
uit dat het best aande personeelsbest and voldoende garant ies m oet bieden om het
m ilieubeleidsplan uit t e voer en. De dienst en v an de afdeling Milieu en Nat uur ont wikk eling
zij n de belangr ij kst e kat alysat oren en init iat or en van de v oor liggende act ies. Op t erm ij n
zullen naast de m ilieudienst en de dienst duurzam e ont wikk eling ook de dienst en m ilieueducat ie en nat uur - en groenont w ikk eling een grot er e rol opnem en bij de uit v oer ing van
het m ilieubeleidsplan. Voor t al van act ies ligt het init iat iefrecht bij ander e
depart em ent en, afdelingen en dienst en. Bij som m ige act ies zij n ook ext er nen bet rokk en
part ij .
Een v lot t e ( int er ne en ext er ne) sam enw er king is dan ook een basisvoor waarde is om het
m ilieubeleidsplan 2005- 2009 goed t e kunnen uit voer en. Via de int erne wer kgr oepen
beschikt de St ad Mechelen over een int er n net w er k om alle st adsdienst en m ax im aal bij
de uit werk ing van het plan t e bet rekk en. Bij de m eest e st adsdienst en w erd reeds een
cont act persoon aangeduid. Via adv iesraden en een goed cont act m et ander e
ov er heidsinst ant ies beschikt de st ad ook over een goed ext ern net werk .
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Bij lage
Bij lage
Bij lage
Bij lage
Bij lage
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2:
3:
4:
5:
6:

evaluat ie m ilieubeleidsplan 1999- 2003
globaal act ieplan m ilieubeleidsplan 2005- 2009
evolut ie afvalcij fers st ad Mechelen ( 1997- 2002)
berekening afvalscenario planperiode 2005- 2009
GNOP evaluat ie
overwegingsdocum ent
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Om schr ij ving act ie

St at us

Evaluat ie

Link m et MBP
2005- 2009

Te w einig personeel om
cont roles uit t e voeren
Gescheiden rioleringen
w orden aangelegd w aar
m ogelij k. Het aandeel
gescheiden rioleringen t .o.v.
t ot aal is beperkt
Opm aak st edelij ke
v erordening geïnt egreer d
rioleringsbeleid. Gepubliceerd
in 2004
St edelij k e verordening
geïnt egr eerd rioleringsbeleid.
Gepubliceerd in 2004

Act ie W_9







een st rikt ere cont role - binnen de bevoegdheden van een lokaal Niet uit gevoerd
best uur - uit voeren op zowel illegale, als vergunde lozingen.
nieuw e rioler ingen bij v oork eur volgens het gescheiden
Deels uit gevoer d
syst eem aanleggen; hiert oe zal het last enboek v oor advies aan
de m ilieudienst voorgelegd w orden.
een geïnt egreerde gem eent elij k e v eror dening - naar VMMm odel - opm aken w aarin zow el de lozing van huishoudelij k
afvalwat er, de aansluit ing op openbare riolering, als de
afkoppeling van hem elwat er w orden gereglem ent eerd.
via een bouw verordening bij nieuw e w oningen een gescheiden
afvoer van enerzij ds afvalw at er en anderzij ds hem elw at er
opleggen, ongeacht de aard van de al dan niet aanw ezige
riolering.
erv oor zor gen dat t ussen dit en het j aar 2009 r iolering w ordt
aangelegd op de plaat sen waar dit volgens de afbak ening van
de zuiveringszones nodig is. Dit zal gebeuren m et een
m axim ale ont koppeling van hem elwat er.

Uit gevoerd

Uit gevoerd

Uit gevoerd

op plaat sen waar nooit riolering kan kom en, via een
bouw verordening een v erplicht ing t ot aanleg van een degelij k
kleinschalig wat erzuiver ingssyst eem opleggen bij nieuw bouw.
De naleving hiervan zal int ensief opgev olgd w orden.

Uit gevoerd

een beleidsplan ‘Afvalwat erzuiv ering in de St ad Mechelen’

Niet uit gevoerd




Act ie W_38

Act ie W_16

Act ie W_16

Rioleringst elsel van de st ad
Act ie W_28
is verder uit gebouw d.
Huidige zuiv eringsgraad
( 68,7) ligt nog onder de
gewest elij ke doelst elling van
80%
St edelij k e verordening
Act ie W_29
geïnt egr eerd
rioleringsbeleid. Gepubliceerd
in 2004
Wordt opgelegd via de
st edenbouw vergunning
Geen beleidsv isie inzak e
Act ie W_29
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Niet uit gevoerd



aan de opm aak van een nieuw TRP een invent aris van de
rioolov erst ort en k oppelen.

Deels uit gevoer d

 

j aarlij ks de benodigde budget t en voorzien voor m onit oring van
het oppervlak t ew at er en voor syst em at ische cont roles. Hierbij
zal vooral aandacht w orden geschonk en aan de wat erlopen van
3de cat egorie.

Niet uit gevoerd

 ù


een per iodieke slibinv ent arisat ie opst art en bij de wat erlopen
van 3de cat egorie en de r esult at en hiervan t oet sen aan de
VLAREA- nor m en. Hierbij dient een select ie gem aakt t e w orden
van die veront reinigingen die ecologische effect en t ew eeg
kunnen brengen en die derhalve een dringende sanering
vragen. Een sam enwerking m et het provinciebest uur en
AMI NAL is hierbij t en zeerst e aangew ezen.
een piloot proj ect opst art en rond bepaalde w at erlopen w aar een
lout er nat uurvriendelij k ruim ingsbeheer zal gevoerd w orden.

Uit gevoerd

ù

Uit gevoerd

een st udie lat en opm ak en die de ecologische en
m aat schappelij ke pot ent ies van de Binnen- Dij le m oet
uit w erken.

Niet uit gevoerd
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een invent aris opm aken van lozingspunt en op de Binnen- Dij le
en hieraan de nodige m aat regelen koppelen.




Act ie W_37
Act ie W_33

Act ie W_32
Act ie W_17

Act ie W_42
Act ie W_43

Geen piloot proj ect opgest art
Best ek voor ruim ingen in
aangepast om
m ilieuvriendelij k t e ruim en
I nvent aris opgem aakt .
Afkoppeling gebeurt in
funct ie van de
opport unit eit en
Ecologische en
m aat schappelij k e pot ent ies
van de Binnen- Dij le w orden
v oldoende erkend in
best aande
beleidsdokum ent en en
proj ect en
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Niet uit gevoerd
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de opdracht geven het best aande TRP aan t e passen en
m axim aal t e koppelen aan enerzij ds de nieuwe inzicht en rond
kleinschalige afvalwat erzuiv ering en regenw at eropvang en
anderzij ds aan de plannen van VMM en AQUAFI N.

afvalw at erzuiv ering
opgem aakt
TRP w ordt niet
geact ualiseerd.
Hydr onaut st udies per
afwat eringsbekken w orden
opgest eld
Afbakening buit engebied
door Aquafin nog niet
afgerond
I nform at ie ov er
riooloverst ort en is
fragm ent arisch
Periodiek e m onit oring
w at er lopen st opgezet . Er
w ordt gebruik gem aakt van
beschikbare inform at ie van
VMM
Vanaf 2003 w orden
v oorafgaand aan slib
ruim ingen slibst alen
geanaly seerd
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opst ellen.





ü

de afdeling w at er van AMI NAL de bekkencom it és v erder uit t e
bouw en om ov er de adm inist rat ieve grenzen heen oplossingen
voor t e kunnen st ellen v oor de slecht e
oppervlak t ewat erk walit eit .
de VMM zo snel m ogelij k de afbakening van de zuiv eringszones
over t e m aken aan het st adsbest uur, zodat ze haar
afvalwat erzuiveringsbeleid hier op kan afst em m en.

Act ie W_49
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Uit gevoerd

Part icipat ie aan de opm aak
van de bek ken- plannen en
deelbek kenplannen

Uit gevoerd

Voorlopige afbakening is
Act ie W_33
besproken en wordt
t oegepast .
Nieuw e st udie van het
buit engebied ( Aquafin) is
lopende
Toelagereglem ent wordt ruim W_41
bekend gem aakt

de bew oners van m eer landelij ke gebieden het best aande
Uit gevoerd
t oelagereglem ent rond KWZI ’s t en volle t e benut t en. Hiert oe
zal het reglem ent op gepast e w ij ze herhaalde m alen onder de
aandacht w orden gebracht .
Uit gevoerd
de Prov incie Ant w erpen en het Vlaam se Gewest m et aandrang
een groot schalige oplossing t e zoeken voor het
slibruim ingsprobleem in het algem een en m eer bepaald voor de
wat erlopen w aarvoor ze zelf bevoegd zij n.

St ad heeft de hogere
overheden verzocht een
oplossing uit t e w erken
Tussenkom st heeft t ot op
heden niet geleid t ot een
globale oplossing

de afdeling Zeeschelde van AMI NAL bij het beheer van de
Niet uit gevoerd
wat erloop in nauw overleg m et de St ad Mechelen de
m aat regelen die voorgest eld w orden in de in WA. 6.a2 verm elde
st udie uit t e w erken.




Act ie W_1
Act ie W_2
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Act ie W_51
Act ie W_52

Geen apart beleidsdocum ent
‘ant i- verdroging’ opgest eld.
Het ant i- v erdrogingsbeleid
w orden voldoende erkend in
de best aande
beleidsdocum ent en en
proj ect en
Ext ra peilput t en bij geplaat st
in het kader van het MAPm eet net
Onvolledige inform at ie over
de grondwat erk walit eit en –
k walit eit op het grondgebied

 û 

Niet uit gevoerd

ý
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een invent aris opm aken van best aande peilput t en op het
grondgebied van Mechelen die gebruikt kunnen worden voor
zow el een kwalit at ieve m onit or ing, als een kwant it at ieve. Het
best aande net w erk van peilput t en zal, w aar m ogelij k ,
aangevuld m et nieuwe peilput t en. Dit net w erk zal ook gebruik t
kunnen w orden voor een kw ant it at ieve opvolging.

ù

Uit gevoerd
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in sam enw erking m et de bevoegde inst ant ies een ant iver drogingsbeleid - m et inbegrip van infilt rat ie- init iat iev en voeren. Aan de basis hiervan dient een beleidsdocum ent t e
liggen dat door de m ilieudienst opgest eld zal worden in nauw e
sam enspraak m et de afdeling w at er van AMI NAL.

Geen st udie inzake de
Binnen- Dij le opgem aak t














ü
 ù


ü
ù





Niet uit gevoerd

Geen provinciale
grondw at ercom m issie
opgericht

Uit gevoerd

Jaarlij ks w orden de
gebruikers geïnform eerd om
analyses t e lat en uit voeren
door VMM

Act ie W_52
Act ie W_53

Uit gevoerd

Aandacht spunt bij het
v erlenen van v ergunningen

Act ie H_33
Act ie H_50

Uit gevoerd

Klacht enbehandeling en
uit v oeren van ( beperkt e)
onderzoeken
Een aant al proj ect en w or den
als piloot proj ect inzak e
duurzaam heid uit gew erkt
( o.a. Boer enkrij g)
Aardgasproj ect is st opgezet .
Geen nieuw e wagens
aangekocht op aardgas

Milieubeleidsplan 2005- 2009
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de prov inciale overheid zo snel m ogelij k w erk t e m aken van de
opricht ing van de prov inciale grondwat ercom m issie, t eneinde
een inst rum ent t er beschikking t e hebben dat voldoende
onderlegd is om de lokale best uren t e onderst eunen bij hun
ant i- v erdrogingsbeleid.
de gebruik ers van ondiep grondwat er j aarlij k s een
kwalit eit scont role t e lat en uit voeren. Een periodieke
sensibilisat iecam pagne m oet de bevolking duidelij k m aken dat
een dergelij ke regelm at ige cont role noodzakelij k is. Hierbij zal
voor de m eest voorkom ende oorzaken ev eneens een oplossing
ver m eld wor den ( bv. loden buizen vervangen, regelm at ig
reinigen van filt ers,...) .



een ger icht e m onit or ing van de lucht kw alit eit uit voeren indien
zich concret e problem en voordoen nabij bv. indust riegebieden,






Niet uit gevoerd

periodieke cont roles uit voeren op de t oepassing van de diverse Uit gevoerd
w et gev ingen die cont roles opleggen op verw arm ingsinst allat ies.





Uit gevoerd




Gebiedsgericht
beleid – proj ect en
12 en 13
Act ie M_18

Er w orden geen cont roles
uit gevoerd door de
m ilieudienst . Doelgroepen
w orden geïnform eer d ov er de
w et t elij ke ver plicht ingen.
Bij cont roles w orden
beschikbare at t est en
opgev raagd
Lucht kw alit eit w ordt
Act ie H_55
opgev olgd door VMM en

Uit gevoerd














St ad Mechelen




bij nieuw e vergunningsaanvragen in de m at e van het m ogelij ke
‘best beschikbare t echnologieën’ opleggen om bij kom ende
ver ont reiniging absoluut t e verm ij den.
bij gegronde klacht en, st eeds de bevoegde overheden
verw it t igen en m inst ens een beperkt onderzoek ( lat en)
uit voeren.
in de t oekom st rekening houden m et de m ilieuhygiënische
draagkracht bij beslissingen om t rent nieuwe indust riet erreinen
of nieuw e w oonzones. Het st ruct uurplan Mechelen dient
hiervoor aangew end t e w orden.
in de m at e van het m ogelij ke het eigen wagenpark m eer en
m eer op aardgas lat en rij den.
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Prevent ieve cont r oles
ont breken. Bij klacht en
w orden st eeds m aat regelen
genom en ( polit ie)
Toezicht kan w orden
v erst erkt
+
I nzam eling via
cont ainerparken ( I VAREM) of
k ringloopcent ra
Geen geluidsm et ingen
opgest ar t
Geluidshinderkaart op basis
van klacht en

Niet uit gevoerd

Act ie H_51

Act ie H_10

een m eet cam pagne opst art en langsheen de belangrij kst e
spoorw egen t eneinde een hindergeluidskaart t e k unnen
opm aken van de belangr ij kst e knelpunt en.

Niet uit gevoerd

Geen geluidsm et ingen
opgest ar t
Geluidshinderkaart op basis
van klacht en

Act ie H_10

in sam enw erking m et de polit ionele dienst en een nieuw e
globale polit iev erordening opm aken aangaande geluidshinder
die buit en de reglem ent ering van het VLAREM valt , m et een
consequent e cont role op de naleving ervan.
in nauw overleg m et de hogere bevoegde ov erheid het st andst ill- pr incipe hant eren om indust riële of com m erciële
act ivit eit en een halt t oe t e roepen of bij kom ende v erplicht ingen
of ex ploit at ievoorw aarden op t e leggen. Hierbij zullen geregeld
gericht e geluidsm et ingen uit gevoerd w orden.
een act ieplan uit w erken binnen de t erm ij n van het
m ilieubeleidsplan dat m oet leiden t ot een aanzienlij ke
ver m indering van de licht int ensit eit in Mechelen; dit echt er
zonder een gevoel van onveiligheid t e creëren of com m erciële
belangen t e benadelen.

Niet uit gevoerd

Geen nieuw e
polit iereglem ent ering
opgem aakt .

Act ie I _25
Act ie H_12

Deels uit gevoer d

Aandacht voor geluid bij
v erlenen vergunningen
Geluidsm et ingen w orden
enkel uit gevoerd op basis
van klacht en
Ont w erp van beleidsnot a
opgem aakt .
St udies voor het in kaart
brengen van de licht hinder
zij n lopende.
Morat orium op nieuw e
proj ect en t ot het

Act ie H_13
Act ie H_14

 


 
 






 


de nodige init iat iev en nem en om alle ingezam elde koel- of
vriest oest ellen v ia een k ringloopcent rum of een andere legale
m anier op een verant w oorde m anier t e lat en ont m ant elen of t e
lat en her gebruik en.
een m eet cam pagne opst art en langsheen de belangrij kst e
invalsw egen t eneinde een hindergeluidskaart t e kunnen
opm aken van de belangr ij kst e knelpunt en.

Deels uit gevoer d

 


 


de nalev ing van de reglem ent ering inzake het v erbranden van
afval in open lucht en het gebruik van allesbranders st renger
cont roleren.




Deels uit gevoer d










Act ie H_23
Act ie H_24
Act ie H_25





St ad Mechelen




besproken.
Cont inue m onit oring gebeurt
v ia de m eet st at ions.
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verkeer sw egen en t uinbouw bedrij ven.

 û 

Act ie I _27

ý



 



 



De Lij n een oplossing uit t e w erken v oor de
lucht veront reiniging veroorzaakt door aut obussen.
de burgers j aarlij ks hun volledige verw arm ingsinst allat ie t e
lat en cont roleren. Deze cont roles zullen j aarlij k s onder de
aandacht w orden gebracht bij de bevolk ing.

Uit gevoerd

de VMM het ‘t elem et risch m eet net lucht kwalit eit ’ uit t e br eiden,
in ov erleg m et de m ilieudienst van de st ad Mechelen, m et een
m eet st at ion op het grondgebied van Mechelen.
de burgers hun verant w oordelij kheden t e nem en om t rent de
ver branding van alle afval en om t rent het gebruik van
allesbranders. Hiert oe zullen j aarlij ks, bij het begin van de
herfst , de nodige sensibilisat ie- init iat iev en w orden genom en.
de burgers rek ening t e houden m et de nieuwe regels
aangaande de aanvaardingsplicht inzake niet m eer gebruikt e
koel- of vriest oest ellen. Hiert oe zullen in sam enw erk ing m et
het Kringloopcent rum de nodige sensibilisat ie- act ies
ondernom en w orden.
de bevoegde inst ant ies de nodige aandacht t e blij ven best eden
aan de geluidshinder langsheen de E19 en langsheen de
diver se invalsw egen.

Uit gevoerd

3 m eet st at ions act ief op het
grondgebied

Uit gevoerd

sensibilisat ie w ordt
uit gevoerd

Uit gevoerd

com m unicat ie inzake
m ilieuhygiënische
v erw ij dering van koel- of
v riest oest ellen uit gevoer d

Niet uit gevoerd

Act ie H_11

de NMBS de nodige m aat regelen t e nem en t eneinde
geluidshinder van vooral nacht elij k goederent ransport en in de
nabij e t oekom st de TGV t e m inim aliseren.
de burgers zuinig om t e springen m et licht bronnen. Prakt ische
t ips zullen v ia de geij kt e kanalen aangereik t w orden. Daar bij
aansluit end zullen de Vlarem - bepalingen zo concreet m ogelij k
ver t aald worden.

Niet uit gevoerd

geen ext ra m aat regelen
genom en door het Vlaam s
Gew est inzake de
geluidsoverlast E19 of
belangrij ke invalswegen
geen ext ra m aat regelen
genom en door NMBS
Doelgroepen w orden
geïnfor m eerd en
gesensibiliseerd inzake de
licht hinder problem at iek

Act ie H_30




v erschillende aut obussen
uit gerust m et roet filt er
burgers w orden j aarlij k s
geïnfor m eerd

Uit gevoerd

Uit gevoerd








Act ie H_48
Act ie H_53
Act ie H_54

Act ie H_54







St ad Mechelen
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Niet uit gevoerd

effect iev e cont role op de naleving van de van kracht zij nde
w et gev ing en verordeningen. Hierbij zal speciale aandacht
w orden best eed aan hinder in de buffergebieden.
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beeldkw alit eit splan is
opgem aakt .
Geen prevent ieve cont roles
op het t errein.
Aandacht voor licht hinder bij
het t oek ennen van
m ilieuvergunningen.


 



ý
 û




ÿ
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Uit gevoerd

subsidiereglem ent is
opgest eld

Uit gevoerd

v erschillende houders
Act ie H_36
gesaneerd.
Rest erende houders
onderw orpen aan VLAREM
k euring
sam enw erking m et OVAM
inzake v eront reinigde
w oonpercelen
I nvent aris van veront reinigde
sit es
Pot ent ieel v eront reinigde sit e
( st udie PI H 1995)

Deels uit gevoer d

op alle - al dan niet - pot ent ieel v eront reinigde eigendom m en
waarvan de j uist e veront reinigingsgraad nog niet is
acht erhaald, een onderzoek lat en uit voeren.
de nodige init iat iev en nem en om de door het
bodem saneringsdecreet opgelegde invent aris van risicogronden t ij dig klaar t e krij gen, zonder dat hierdoor andere
t ak en van de m ilieudienst verw aar loosd zouden w orden.

ý
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Uit gevoerd




û
ý
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ý














een subsidiereglem ent opst ellen dat burgers m et een niet m eer
gebruikt e st ook oliet ank er t oe m oet aanzet t en deze volgens de
regels van de kunst onschadelij k t e lat en m aken.
binnen de eigen infrast ruct uur alle nog aanwezige
ondergrondse st ookoliet anks - al dan niet in gebruik - saneren
en vervangen door visueel cont roleerbare t ank s of
overschakelen op aan andere energiebron.

Milieubeleidsplan 2005- 2009

de eigenaars van part iculiere st ookoliet anks hun verplicht ingen
aangaande de opslag van st ookolie na t e kom en en hun
verant w oordelij kheden t erzake t e nem en. Ter onder st euning
hiervan zal een sensibilisat ie- act ie uit gew erkt w orden om de
bew oners in t e licht en.
de VLM om regelm at ig vorm ing t e organiseren om de m ilieuam bt enaren bet er op de hoogt e t e houden van de w ij zigingen
in de wet gev ing rond de m est problem at iek en de bij horende
cont rolem ogelij kheden voor gem eent elij ke am bt enaren.

Uit gevoerd

Subsidiereglem ent voor
v erw ij deren van houders.
Sensibilisat ie naar bevolk ing

Uit gevoerd

I nit iat ieven vanuit de VLM
inzake het MAP in
onderst euning van de
gem eent en zij n schaars

 




bij de aank oop van nat uurgebieden de nodige aandacht
Uit gevoerd
schenken aan verbindingsgebieden en bufferzones.
een ov erlegst ruct uur uit bouw en om het beheer en het
Uit gevoerd
aankoopbeleid van nat uurgebieden van de diverse inst ant ies en
ver enigingen op m ekaar af t e st em m en en t e coördineren.




Doorlopend aandacht spunt
bij het aankoopbeleid
Sam enwerk ingsv erband
Beneden- Dij levallei










Act ie N_2





St ad Mechelen
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Geen specifieke zones
afgebakend.
Jaarlij kse budget t en voorzien

Uit gevoerd

Jaarlij ks w orden init iat iev en
genom en inzake specifieke
diersoort en ( zwaluw en,
m ussen, vleerm uizen,
k erkuilen,…)
Problem at iek w ordt
opgev olgd binnen het
sam enw erkingsverband
Beneden- Dij levallei
( gr oen net w erk,
ont snippering)
Berm beheersplan w erd
opgest eld
Sinds 2004 w ordt gem aaid
conform het
berm beheersplan. Nog geen
evaluat ie d. m .v.
proefvlakk en
Aandacht voor inheem s
plant goed bij nieuw e
aanplant ingen
Ont w erp van kapreglem ent
opgest eld. Moet nog verfij nd
w orden
Geen am bt enaar aangest eld.

Uit gevoerd

de best aande kapverordening evalueren en afst em m en op de
nieuw e nat uurv ergunning.

Deels uit gevoer d

indien opport uun een am bt enaar van de m ilieudienst aanst ellen Niet uit gevoerd
om t oezicht uit t e oefenen op de uit voering van het
nat uurdecreet en m eer in het bij zonder op de
nat uurvergunning.

Act ie N_11
Act ie N_9

ý
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ÿ
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Act ie N_49

 û 

Niet uit gevoerd





 

ý

ý
 û




 

bij de groenvoor ziening m axim aal inheem s plant goed
aanw enden.



 

Uit gevoerd

Act ie N_32




de hogere overheid de Dij levallei op t e nem en in het VEN.

Uit gevoerd




Grot e delen van de Dij levallei Act ie N_5
zij n opgenom en in de VEN
afbakening 1 st e fase














St ad Mechelen

voor de berm en op het grondgebied van de st ad Mechelen een
gedet ailleerd ber m beheersplan lat en opst ellen.
de uit voering van het aangepast e berm beheer voort durend
lat en evalueren in proefvak ken.



 

Uit gevoerd



 





Niet uit gevoerd
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een aant al zones afbakenen waar k leinschalige
landschapselem ent en zelf aangelegd en/ of onderhouden
kunnen w orden. Het bedrag voor de aanleg en/ of het
onderhoud hiervan zal m inst ens gelij k zij n aan het bedrag dat
het j aar ervoor niet opgenom en is van de in de begrot ing
voorziene som t er uit voer ing van het bet rokken
subsidiereglem ent .
in sam enw erking m et de verschillende nat uurv erenigingen en
Monum ent enzorg j aarlij ks een bedr eigde diersoort uit kiezen,
waarrond vooral w at nest gelegenheden bet reft act ie zal worden
gevoerd ( kerkuil, alle inheem se zw aluw soort en, som m ige
vleerm uizensoor t en, ...) .
de nodige budget t en uit t rek ken om de m igrat iem ogelij kheden
t ussen de div erse nat uurgebieden van de verschillende
beheerders uit t e w erken.

Berm m aaisel kan w orden
aangevoerd bij I VAREM

Deels uit gevoer d

Com m unicat ie gebeurt
eerder ad hoc
Geen beloningssyst eem
uit gew erkt

Act ie N_43

I nit iat ieven w erden
ont w ikk eld in het kader van
het afvalprevent iepr oj ect
( int erne m ilieuzorg)
Opt im aliseren
cont ainerparken
Prom ot en Kringloopat elj ee
Act ieplan opgem aak t in 1999
en in uit voering
Uit bouw net werk
com post m eest ers, v erkoop
com post vat en en prom ot en
t huiscom post er en

Act ie AS_9
Act ie AS_20

Ext ra m aat regelen genom en
om sluikst or t en t e
v erw ij deren. Aanst elling
zw erfvuilam bt enaren.
Belast ingsreglem ent op het
am bt halve opruim en

Act ie H_44
Act ie H_46




de nodige init iat iev en nem en om de ingezam elde hoeveelheden
aan recupereerbare afvalfract ies t e lat en st ij gen.

Uit gevoerd

een act ieplan opm aken in sam enwerking m et I GEMO om
Uit gevoerd
specifiek het probleem van GFT aan t e pakken.
Uit gevoerd
het t huiscom post eren act ief blij v en st im uleren door:
- sensibilisat ie t huisverw erking van GFT
- subsidiëring com post vat en
- w erking com post m eest ers verder onderst eunen
Hierbij zal eveneens de m ogelij ke inplant ing van
com post pavilj oenen onderst eund w orden.
bij elke m elding van sluikst ort en onm iddellij k het sluikst ort
Uit gevoerd
verw ij deren. Daders zullen indien m ogelij k onverw ij ld
geverbaliseerd w orden. Bov endien zal aan de polit ie opdracht
w orden gegeven prevent ief op t e t reden door regelm at ig t e
pat rouilleren en repressief op t e t reden bij vast st elling van
sluik st ort en. Burgers zullen op de hoogt e w or den gehouden van





ù





ù



ù



ù



ù

Uit gevoerd


















Act ie AS_5
Act ie AS_12
Act ie AS_13



St ad Mechelen

de eigen init iat iev en rond afvalprev ent ie m axim aal verder lat en
lopen en in de m at e van het m ogelij ke nieuw e init iat ieven
opst ar t en.





ÿ
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Uit gevoerd


 

ü

Subsidiereglem ent KLE
Sensibilisat iecam pagne is
niet uit gew erkt

ý
 û


ü
ü







 




Act ie N_25

Deels uit gevoer d
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de bew oners van Mechelen, op w iens eigendom kleine
landschapselem ent en voork om en, er zorg voor t e dragen dat
deze belangrij ke nat uurelem ent en regelm at ig onderhouden
w orden. Hiervoor kunnen ze beroep doen op het
subsidiereglem ent . Om dit reglem ent bet er onder de aandacht
t e brengen, zal een gericht e sensibilisat ie- aanpak uit gew erkt
w orden.
de hogere overheden, en in het bij zonder de OVAM, een
oplossing aan t e rij ken voor het t ekort aan
verw erk ingscapacit eit v oor het berm m aaisel.
de burgers rek ening t e houden m et de best aande
nat uurvergunning. Hiert oe zal elk j aar in het naj aar een
sensibilisat ie- act ie uit gev oerd w orden naar de bevolking. Er zal
een beloning in het leven w orden geroepen voor elk init iat ief
vanuit de bevolking dat bedreigde landschapselem ent en redt .



ù

Uit gevoerd

het gebruik van com post en gerecy cleerde product en in
best ekken m axim aal st im uleren. Hiert oe zullen alle best ekken
die hiervoor in aanm erk ing kom en v oor advies aan de
m ilieudienst voorgelegd w orden.
voor alle scholen prevent ieact ies ( zoals het bedelen van
brooddozen, inst allat ie van drinkwat erkraant j es, e.d. )
coördineren en subsidiëren. Aan elk e school zal gevraagd
w orden een cont act persoon aan t e duiden.
bij elke aanvraag t ot organisat ie van een m anifest at ie of
evenem ent st rikt e voorwaarden opleggen inzake
afvalvoorkom ing en - ophaling.

Deels uit gevoer d



 


 

Act ie AS_29

Uit gevoerd

Opm aak van educat ief
m at eriaal
Opm aak subsidiereglem ent

Act ie AS_17
Act ie AS_18

Niet uit gevoerd

Onvoldoende aandacht voor
afvalarm e evenem ent en

Act ie AS_4

Afvalprevent ieproj ect w erd
v erder gezet
Bevolking werd hierover
gesensibiliseerd
( afvalprevent ieproj ect ,
opt im alisering w erking
cont ainerparken)
Via verschillende kanalen
k unnen de burgers
sluikst ort en m elden.
Sensibilisat ie gebeur t ad hoc
Maat regelen genom en om

Act ie AS_9

ý





ù





I GEMO het lopende prevent ieproj ect langer t e lat en lopen dan
Uit gevoerd
oorspronkelij k gepland ( einde voorzien in m ei 1999) .
de burgers d.m .v. van een cont inue sensibilisat ie- act ie de
Uit gevoerd
principes van prevent ie en recuperat ie nauwgezet t oe t e passen
t eneinde zowel een verm inder ing van het afvalaanbod t e
verkrij gen en een k walit at ieve verbet er ing van de select iev e
inzam eling t e bek om en.
de burgers hun verant w oordelij kheden t e nem en, zow el wat
Uit gevoerd
het m elden van sluik st ort ingen bet reft , als het verw ij deren van
het huishoudelij k afval. Sensibilisat ieact ies zij n hiervoor het
aangew ezen m iddel. Hierbij is fot ografisch m at eriaal de
aangew ezen m et hode om de publiek e opinie m ee t e krij gen.













Act ie AS_19
Act ie AS_32

Act ie H_48





St ad Mechelen

ü
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Act ie AS_30
Act ie AS_31
Act ie AS_40

Cont ainerparken w erden
geopt im aliseerd inzake
inzam eling van w it - en
bruingoed
Com post w ordt gebruikt in
het groenonderhoud van het
openbaar dom ein.




û
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Act ie I _25
Act ie AS_8

 û 



ù


ù
ù
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de bepalingen uit het VLAREA aangaande het sort eren van w it
goed en bruin goed zo snel m ogelij k lat en uit voeren in de
cont ainerparken op Mechels grondgebied.






Uit gevoerd

ù

voor nog nader t e bepalen fract ies zal een ret ribut ie geheven
w orden op het aanbieden van grot ere hoeveelheden of op
fract ies die verm ij dbaar zij n.



Com m unicat ie ad hoc
Polit ieverordening inzake
v erw ij dering afvalst offen
( 1999) +
belast ingsreglem ent op
reclam edrukw erk
Ret ribut ies w erden ingevoer d
v oor grofvuil
Verder t oepassen van het
principe ‘de vervuiler bet aalt ’

Uit gevoerd
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de, op hun aangeven, ondernom en akt ies.
een nieuw e polit ieverordening inzake verw ij dering van
afvalst offen opm ak en conform de richt lij nen van OVAM, m et
inbegr ip van een regeling inzak e de bedeling van
reclam edrukw erk.

ü
 

ù


Uit gevoerd

Sam enwerk ing t ussen de
dienst ruim t elij k planning en
m ilieudienst
Aandacht voor bufferzones
best aat

Deels uit gevoer d

Act ie H_1

Verschillende RUP’S en
landschapont w erpen houden
rekening m et m ilieu- en
nat uur
Specifiek aandacht voor het
v rij waren van het
valleigebied van Zenne en
Dij le.
Sam enwerk ingsv erband
Beneden- Dij levallei
VEN- gebieden en
ankerplaat sen Landschap

Act ies Nat uur en
Landschap

een beleidsdocum ent opm aken rond bedrij fsint erne m ilieuzorg
binnen de gem eent elij k e dienst en.

Uit gevoerd

Act ie I _19
Act ie I _20

enkele locat ies uit kiezen in eigendom van het st adsbest uur

Uit gevoerd

Werk groep I MZ als int erne
draaischij f
CBS w ordt regelm at ig
geïnfor m eerd over I MZm aat regelen
Opm aak act ieplan I MZ
Een aant al proj ect en w or den







Uit gevoerd

!
 

de m ilieudienst bet rekken bij de verschillende st appen die
zullen worden gezet om de gew enst e ruim t elij k e st ruct uur t e
realiseren.
in ruim t elij k e ont w ikk elingsplannen en uit voeringsplannen
bufferzones vast leggen en de vrij w aring van deze zones bet er
cont roleren.
een act ief ruim t elij k beleid voeren t er bescherm ing en
ont w ikkeling van de belangrij k e nat uurlij k e en landschappelij ke
waarden.
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Act ie AS_10
Act ie AS_11

Milieubeleidsplan 2005- 2009

Bij lage 1

het opruim en t e v ersnellen.
I nit iat ieven inzake het
v oorkom en van
v erpakkingsafval werden
v ooral uit gevoerd door de
st ad.
Gew est elij ke en federale
init iat ieven eer der beperkt

Deels uit gevoer d

het Vlaam se Gew est en de federale ov erheid een consequent er
en kracht dadiger afvalbeleid - vooral inzake verpakk ingsafval t e voeren.
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St ad Mechelen




Act ies Rat ioneel

Uit gevoerd



!
 

een sensibilisat ie- en act ieprogram m a rond prevent ie opst art en
binnen eigen dienst en.

Uit gevoerd

!
 


op regelm at ige basis de alt ernat ieve verw erking van GFT en de
w erking van het kringloopcent rum in het daglicht brengen
d.m .v. sensibilisat ieact ies.

Uit gevoerd

!
 

st elselm at ig in alle gem eent elij k e eigendom m en de nodige
aanpassingen v erricht en om het hem elw at er nut t ig t e k unnen
aanw enden of t e lat en infilt reren in de bodem .

Uit gevoerd

een sensibiliseringscam pagne uit w erken voor de opvang en het
gebruik van hem elwat er, waarbij het best aande
subsidiëringsbesluit in de schij nwerpers w ordt gezet .

Uit gevoerd

een bouw verordening invoeren die het plaat sen van een
regenwat erput bij nieuw bouw of grondige verbouw ingen
ver plicht m aakt .

Uit gevoerd

"





!
 


een per m anent e overlegst ruct uur rond afvalprevent ie creëren
binnen eigen dienst en.

!
 

!
 
!
 


een invent aris opst ellen van aangekocht e product en, gekoppeld Niet uit gevoerd
aan de afvalst rom en.

!
 

Uit gevoerd




wat ergebruik en
Energie

ECO- t eam s w erd
georganiseerd in de periode
2000- 2001
Het aankoopbeleid in
v erspreid over verschillende
dienst en. Aank oop is m oeilij k
in kaart t e br engen
( fragm ent arisch) .
Opricht en cent rale
aankoopdienst wor dt
onderzocht
Geïnt egreerd in de
w erkgroep int erne m ilieuzorg
( I MZ)
Doorlopend aandacht spunt
binnen int erne m ilieuzorg
( I MZ)
Sensibilisat ie inzake
t huiscom post er en
Prom ot en en onderst eunen
van de w erking van het
Kringloopat elj ee
Bij nieuw bouw of renovat ies
w ordt aandacht best eed aan
het plaat sen van
hem elw at erinst allat ies en
w at erbesparend k raanwerk
Sensibilisat ie inzake opvang
en hergebruik hem elw at er
uit gevoerd.
Subsidiereglem ent w ordt
j aarlij k s onder de aandacht
gebracht .
St edenbouw kundige
v erordening geïnt egreer d
rioleringsbeleid opgem aakt












Act ie MV_2

Act ie I _19
Act ie AS_20
Act ie I _20
Act ie AS_22
Act ie
Act ie
Act ie
Act ie
Act ie
Act ie
Act ie

AS_12
AS_13
AS_23
AS_27
AS_28
W_62
W_63

Act ie W_67

St ad Mechelen




als v oorbeeldproj ect
uit gew erkt ( Brandw eer, Huis
van de Mechelaar, …)

Milieubeleidsplan 2005- 2009
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waar geleidelij k aan de nodige st ruct urele aanpassingen passend binnen de duurzam e principes - aangebracht kunnen
w orden en w aar regelm at ig educat ieve proj ect en plaat s kunnen
vinden.
de w erk ing van ECO- Team s onder st eunen.



!
 

Uit gevoerd

Uit gevoerd

de burgers d.m .v. nodige sensibilisat ieact ies het gebruik van de Uit gevoerd
klassieke best rij dingsm iddelen t ot een absoluut m inim um t e
beperken.
de j aarlij ks op t e st ellen energienot a grondig analyseren en
ver der lat en uit bouw en m et speciale aandacht voor de st aat
van de verwarm ingsinst allat ies en de isolat iegraad van de
gebouwen. Deze not a m oet binnen de planningst erm ij n
uit groeien t ot een beleidsinst rum ent aangaande rat ioneel
energieverbruik binnen de gem eent elij k e infrast ruct uur.
waar m ogelij k zonnepanelen en zonneboilers inst alleren in de
eigen infrast ruct uur.
binnen de eigen infr ast ruct uur energiebespar ende m aat regelen
t oepassen en deze duidelij k k enbaar m ak en aan de burgers.





het uit voerend personeel de m ogelij kheid geven regelm at ig de
nodige vorm ing t e volgen.

"

!
 
!
 
!
 
!
 
!
 

de aanleg van het openbaar groen bij st uren volgens het
principe ‘m eer groen m et m inder onder houd’.

het best aande subsidiereglem ent voor het gebruik van zonne-




Verschillende proj ect en
inzake opvang hem elw at er
uit gew erkt + com m unicat ie
naar bevolk ing
Procedure voor screening
van best ek ken opgest eld
I n een beperkt aant al
best ekken w erden
ecologische crit eria
opgenom en.
Aandacht spunt binnen de
w erking rond int erne
m ilieuzorg ( FSC, verven en
v ernissen, papier, …)
Hierm ee wordt rekening
gehouden in het kader van
de uit voering van het
reduct ieprogram m a
best rij dingsm iddelen
Uit voerend personeel heeft
v erschillende opleidingen
gevolgd inzake m ilieut hem a’s

Act ie W_64

Act ies Vast e St offen
( m ilieuverant w oord
product gebruik)

Act ies Vast e St offen
( m ilieuverant w oord
product gebruik)
Act ie MV_53
Act ie AS_21

Als aandacht spunt
verder opgenom en
bij de verschillende
t hem a’s
Sensibilisat ie opgest ar t in het Act ie MV_55
kader van de uit v oering van
het reduct ieprogram m a
best rij dingsm iddelen
Energienot a wordt opgest eld Act ie E_15
bij de begrot ing. Not a nog
niet uit gegroeid t ot
belangrij k
beleidsonder st eunend
inst rum ent
Proj ect zonneboiler
Act ie E_3
brandw eer gerealiseerd
Belangrij k aandacht spunt
Act ies Energie
binnen int erne m ilieuzorg.
Verschillende m aat regelen
zij n door gevoerd
Subsidiereglem ent w ordt
Act ie E_19

Deels uit gevoer d

Uit gevoerd
Uit gevoerd

Uit gevoerd














St ad Mechelen






Uit gevoerd



!
 

het gebruik van duurzam e grondst offen illust reren bij het
uit voeren van w erkzaam heden in die locat ies die m inst ens een
gedeelt e van het j aar open st aan voor de bevolk ing.



Deels uit gevoer d



!
 
!
 

het gebruik van ecologisch verant woorde m at erialen opnem en
in best ekk en. Hier t oe zullen de best ekken in de t oekom st voor
adv ies voorgelegd w orden aan de m ilieudienst .

!
 

Uit gevoerd

Milieubeleidsplan 2005- 2009
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de diverse uit gevoerde aanpassingen t er opvang en hergebruik
van hem elw at er onder de aandacht brengen van de bevolking.

Milieubeleidsplan 2005- 2009
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energie onder de aandacht brengen.

j aarlij k s onder de aandacht
gebracht


 
 
 
 
 
 
 
 "


#




de m ilieudienst zo snel m ogelij k voor zien van m oderne
com m unicat iem iddelen en inform at iekanalen, m et als m inim um
een PC per m edew erker, een em ailadres en een cent raal
gelegen int ernet aansluit ing.
j aarlij ks een apart budget vast leggen dat kan aangew end
w orden voor de aankoop van de benodigde uit r ust ing of v oor
het lat en uit voeren van cont roles door derden.
binnen de lopende t erm ij n van het m ilieubeleidsplan een
inhaalbew eging realiseren op het v lak van
m ilieudat averwerking en - beheer.
binnen elke st adsdienst een geschikt cont act persoon aanw ij zen
die als aanspreekpunt voor de m ilieudienst zal fungeren en de
bet rokk en dienst kan v ert egenw oordigen bij event ueel overleg.
een int er n ov erlegorgaan in het leven roepen dat zich
uit sluit end zal richt en naar de realisat ie van een int egraal
wat erbeheer.
een m aandelij ks overleg organiseren t ussen de v erschillende
polit iedienst en en de m ilieudienst .
het best aande per soneelsbest and ‘ad hoc’ uit br eiden en dit
m inst ens voor de opm aak van de VLAREBO- inv ent aris.
j aarlij ks een budget voorzien voor ext ra vorm ing van het
personeel van de m ilieudienst .
de t oekom st ige m ilieuj aarprogram m a’s k oppelen aan het eigen
gem eent elij k e m ilieubeleidsplan en aan de overige beschik bare
m ilieubeleidsplannen.
bij de opm aak van beleidsdocum ent en of - plannen rekening
houden m et de diverse m ilieu- en nat uuraspect en, door de
m ilieudienst bij de opm aak ervan t e bet r ekk en.
t w eej aarlij ks de best aande polit ieverordeningen en

Uit gevoerd

Voldoende com m unicat ie- en
inform at iekanalen zij n
beschikbaar

Uit gevoerd

Jaarlij kse budget t en w orden
v oorzien

Uit gevoerd

I nform at icanet w erk is v erder
uit gebouw d ( dat abanken,
GI S applicat ies)
Pist e word onderzocht voor
aanst elling van
v erant woordelij ken per
gebouw inzake prevent ie en
m ilieu
Werk groep int egraal
w at erbeheer ( I WB) opgericht
in 2000
Geen m aandelij ks overleg
Overleg ad hoc
Personeelsbest and nog niet
v olledig ingevuld
Budget voorzien voor ext ra
v orm ing
MJP en MBP zij n w at
st ruct uur en inhoud bet reft
op elkaar afgest em d
I n verschillende
beleidsdocum ent en w ordt
m ilieu en nat uur m eer
geïnt egr eerd ( st ruct uurplan,
m obilit eit )
Verschillende reglem ent en en

Niet uit gevoerd

Uit gevoerd
Niet uit gevoerd
Niet uit gevoerd
Uit gevoerd
Uit gevoerd
Deels uit gevoer d

Deels uit gevoer d















Act ie E_16

Act ie W_5
Act ie I _32
Act ie I _33
Act ie I _4

Als aandacht spunt
verder opgenom en
bij de verschillende
t hem a’s
Act ie I _25



St ad Mechelen
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een aant al nieuw e reglem ent en en verordeningen opst ellen.
( zie WA. 1.a3, WA.1.a4, WA.2.a2, GL.3.a1, AF.3.a2 en DO.10)

v erordeningen dienen
geact ualiseerd t e w or den
( o.a. inzake hinder , afval)
St edenbouw kundige
v erordening geïnt egreer d
rioleringsbeleid opgem aakt
Polit ieverordening geluid nog
niet geact ualiseerd
Polit ieverordening
v erw ij dering afvalst offen
opgem aakt
Belast ingsreglem ent op
v erspreiding
reclam edrukw erk opgem aakt

Deels uit gevoer d

Act ie I _35
Act ie H_12
Act ie H_12 ( geluid)
Act ie I _25
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bouw reglem ent en evalueren en bij st uren indien nodig.

St ad Mechelen




















I _4
I _5
I _6

Voorzien in voort dur ende opleiding en bij scholing
van het personeel van de afdeling m ilieu en
nat uuront w ikkeling
Verder zet t en en v erst erken van het overleg m et de
schepen, bevoegd v oor leefm ilieu
Waken over het feit dat de t oegew ezen t aken aan
de dienst in overeenst em m ing zij n m et de
vooropgest elde kernt aken
I nvullen van het personeelsbest and conform het
personeelsbehoeft eplan van de afdeling m ilieu- en
nat uuront w ikkeling
Verder uit bouw en van de m ilieudat abank en

Afdeling m ilieu en
nat uuront w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Afdeling m ilieu en
nat uuront w ikk eling
Afdeling m ilieu en
nat uuront w ikk eling

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt
Doorlopend
aandacht spunt

Bindend

Afdeling m ilieu en
nat uuront w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Afdeling m ilieu en
nat uuront w ikk eling
Afdeling m ilieu en
nat uuront w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt
Jaarlij k s
Doorlopend
aandacht spunt

Deel 5

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Deel 5

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Deel 5

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

I _11

Milieudienst

Bindend

2009

I _12

Jaarlij k se opm aak van het luik ‘planning’ van

Milieudienst

Bindend

Jaarlij k s

I _10

Deel 5–4.1.1.

St ad Mechelen

I ndicat ief

I _9

'

Deel 5–4.4.3

Depart em ent st edelij ke
ont w ikk eling,
depart em ent st edelij k e
infrast ruct uur

I _8

Bindend

G2.1. 3.

Opm aak van een periodieke planning m et priorit air
t ak en voor de afdeling m ilieu- en
nat uuront w ikkeling ( gekoppeld aan de begrot ing)
De dienst en van de afdeling m ilieu- en
nat uuront w ikkeling van in de beginfase bet rekken
bij de voorbereiding en planning van
m ilieugerelat eerde init iat iev en door andere
dienst en.
Aanm oedigen van de dienst en om act ief t e
part iciperen aan het dienst overschrij dende
w erkgroepen inzake leefm ilieu
Ont w ikkelen van inst rum ent en voor de dienst en om
rekening t e houden m et leefm ilieu en
duurzaam heid
Sensibiliseren van het personeel inzake het
st edelij k e duurzaam m ilieubeleid en hun inbreng
hierbij
5- j aarlij kse opm aak van een m ilieubeleidsplan

I _7
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m ilieuj aarprogram m a
I _13
I _14
I _15
I _16
I _17

I _18
I _19
I _20
I _21
I _22
I _23
I _24
I _25

I _27
I _28

Milieudienst

I ndicat ief

2007

Milieudienst

I ndicat ief

2007

Milieudienst

Bindend

j aarlij ks

Milieudienst

Bindend

2005

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

D1.2
G4.1. 2

Deel 5

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

Vanaf 2005

D1.1.1
D2.2.2

Deel 7–3.1.4.

Dienst duurzam e
ont w ikk eling
Dienst duurzam e
ont w ikk eling
Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

I ndicat ief

2009

I ndicat ief

2005

Milieudienst

Bindend

2007

Milieudienst

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Milieudienst

Bindend

2006

Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Milieudienst

I ndicat ief

Vanaf 2005

Milieudienst

I ndicat ief

Milieudienst

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt
Vanaf 2005

Deel 5

Them a 8- 4.7

Deel 5 – 4. 4.3

St ad Mechelen

I _26

Hogere ov erheden verzoeken t ot het opnem en van
m eer onder st eunende init iat ieven naar lokale
best uren in hun beleidsplannen
Hogere ov erheden verzoeken de planperiode van
de m ilieubeleidsplannen op elkaar af t e st em m en
Jaarlij k se opm aak van het luik ‘rapport ering’ van
het m ilieuj aarprogram m a
Opm aak van een st edelij ke m ilieubarom et er
best aande uit een set van t hem at ische m ilieuindicat oren
Aanm oedigen van de dienst en om act ief t e
part iciperen aan de w erkgroep I nt erne m ilieuzorg
of de init iat ieven die vanuit deze w erkgr oep worden
genom en
Opm aak van een gest andaar diseerd int ern
m ilieuzorgsyst eem m et aandacht voor procedures,
processen, …
Verst erken van de int erne com m unicat ie inzake
int erne m ilieuzor g
I n kaart brengen van de verbruiks- en
aankoopprofielen van de dienst en
Aanst elling van een nieuw e int erne/ ext erne
m ilieucoördinat or indien nodig
Verst erken van het ov erleg t ussen de m ilieudienst
en de prev ent iedienst
Act ualisat ie en afst em m ing van de best aande
polit iereglem ent en en –verordeningen inzake
leefm ilieu ( o.a. kapvergunning, hinder, afval)
Toepassing onderzoeken van art ikel 119nis N.
Gem eent ew et ( adm inist rat ieve sanct ies)
Opm aak van sect orale inspect ieprogram m a’s om
niet vergunde hinderlij k e inr icht ingen in kaart t e
brengen en zich vervolgens in regel t e st ellen
Verst erken van de com m unicat ie inzake de
t oepassing van de nat uurvergunning
Verst erken van de int erne en ext erne com m unicat ie
rond de geldende reglem ent en en v erordeningen
Act ief m eewerken aan de hervorm ing van het
vergunningenbeleid op init iat ief van de hogere

I _29
I _30
I _31
I _32
I _33
I _34
I _35
I _36

I _37
I _38
I _39

I _40

I _42

Milieudienst

Bindend

2005

Milieudienst

Bindend

2006

Milieudienst

I ndicat ief

Vanaf 2007

Milieudienst

bindend

Vanaf 2006

Milieudienst

I ndicat ief

2005

Milieudienst

Bindend

2006

Milieudienst

I ndicat ief

Vanaf 2005

Milieudienst

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Milieudienst

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Them a 9- 4. 1
Deel 4

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

2006

Deel 4

Dienst duurzam e
ont w ikk eling
Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt
2007

I ndicat ief

Them a 8- 4.7

Deel 5- 4. 4.2.

St ad Mechelen

Bij lage
Bij lage
2 2

I _41

Aandringen bij de I PZ- zone Mechelen t ot het
opricht en van een m ilieucel
Opst ellen van een gem eent elij ke priorit eit ennot a
inzake handhaving en t oezicht rond hinder
Voorzien in een periodiek overleg m et
bovengem eent elij ke t oezicht houdende inst ant ies
inzake leefm ilieu
Verst erken van de sam enw erking t ussen
m ilieudienst en polit ie
Het Vlaam s Gewest verzoeken om dringend w erk t e
m aken van de opm aak van een ont w erp van
geïnt egreerd hinderreglem ent
Opst ellen van een st edelij k geïnt egreerd
hinderreglem ent
rekening houden m et het nieuw e
handhavingsdecreet en de nieuwe
organisat iest ruct uur van het Vlaam se Gew est
De bovengem eent elij ke inst ant ies verzoek en om bij
het organiseren van openbare onderzoeken via
gem eent elij k e kanalen aandacht t e hebben v oor de
belast ing ervan op de werking van de m ilieudienst
Verder zet t en van de logist ieke en financiële
onderst euning van de st edelij ke adv iesraad voor
leefm ilieu ( MI NAraad)
St im uleren van de inform at ie- uit w isseling inzake
m ilieu en duurzam e ont w ikk eling t ussen de
MI NAraad en andere st edelij k e adviesraden
Verder uit w erken van een part icipat ief net w erk m et
de doelgroepen ( burgers, verenigingen, handelaars,
scholen, bedrij ven) inzake leefm ilieu en duurzam e
ont w ikkeling ( inform at ieavonden, open
m ilieuraden, klankbordwerk groepen, …)
Realiseren van een regionaal
duurzaam heidsplat for m m et de doelgroepen
( bedrij ven, handelaars, v erenigingen,…)
De bet rokk enheid van v rij w illigers bij het
m ilieubeleid verder uit bouw en
Het Vlaam s Gewest verzoeken om m eer m iddelen
vrij t e m aken voor de onderst euning v an de

Milieubeleidsplan 2005- 2009
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overheden

MV_1
MV_2
MV_3
MV_4
MV_5

MV_6

MV_7

MV_9

Doorlopend
aandacht spunt

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

Vanaf 2006

Aankoopdienst en

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Aankoopdienst en

I ndicat ief

2009

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

2005

Aankoopdienst en

I ndicat ief

Vanaf 2005

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Vanaf 2005

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Vanaf 2005

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt
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Deel 5–4.1.1.

Bij de aankoop van product en en/ of dienst en
aandacht hebben v oor m ilieuvriendelij ke
alt ernat ieven
Opt im aliseren van de aankoop, regist rat ie en
st ockbeheer van de aangekocht e product en
Vast st ellen van indicat oren inzake
m ilieuverant w oord product gebruik v oor de
m ilieubarom et er
Voorst ellen inzake de aankoop van
m ilieuvr iendelij k e product en m eer onderbouw en
m et een kost en- bat en analyse
Beroep doen op het Vlaam s Gew est voor
onderst euning en int erpr et at ie van
levenscyclusanalysen van product en en t e waken
over de onafhankelij kheid van de uit gevoerde
st udies.
De aankoopdienst en gericht onderst eunen m et
adv ies, inform at ie en inst rum ent en om een
duurzaam aank oopbeleid t e v oeren ( labels,
keurm erken,…) .
Het duurzam e aankoopbeleid als doorlopend
aandacht spunt agenderen op de werkgroep I nt erne
Milieuzorg
I nform eren en sensibiliser en van de dienst en
inzake het gevoerde m ilieuvriendelij ke
product beleid alsook om t rent voorbeelden uit
andere gem eent en
I nform eren/ sensibiliseren van de doelgroepen
( bevolking, scholen, verenigingen) inzake het
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Verder ont w ikkelen van j uridische, financiële en
sociale inst rum ent en inzake leefm ilieu voor de
doelgr oepen ( eigen dienst en, huishoudens, scholen,
verenigingen, bedrij v en en handelaars)
De m ilieubarom et er inzet t en als com m unicat ieinst rum ent om de doelgr oepen op de hoogt e t e
houden van de voort gang van het st edelij k
m ilieubeleid
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gem eent elij k e doelgroepenw erking
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gebr uik en de aankoop van m ilieuvriendelij ke
product en en de v oorbeeldfunct ie die de st ad
hierom t rent opneem t
Onderzoek verricht en naar een logist ieke en/ of
financiële onderst euning van de doelgroepen die
overgaan t ot m ilieuvriendelij ke
aankopen/ handelingen.
Rekening houden m et ecologische en sociale
cr it eria bij de aankoop/ huur/ leasing van grot e
bureelbenodigdheden ( m eubilair, print ers,
kopieerapparat en,…)
Act ualiseren/ aanpassen van het best elform ulier
voor bur eelbenodigdheden aan de nieuw e inzicht en
en ont w ik kelingen inzake m ilieuvriendelij ke
product en
Opst art en van een gedet ailleerd regist rat iesyst eem
voor kleine kant oorbenodigdheden
Voorzien in een periodieke opleiding voor
personeelsleden inzake het gebruik van Pc’s en
randapparat uur ( kopieert oest ellen, print ers) ,
int ranet , e- m ail en w ebsit e waarbij ook aandacht
w ordt best eed aan duurzam e handelingen
I nform eren/ sensibiliseren van de dienst en inzake
m aat regelen/ t ips om rat ioneler ( zuiniger) om t e
springen m et kant oorbenodigdheden
I nform eren van de dienst en dat de aankoop van
bureelbenodigdheden v ia het econom aat dient t e
verlopen
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen inzake een m ilieuv erant w oorde
aankoop van kant oorm at erialen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t r ent opneem t
Rekening houden m et ecologische en sociale
cr it eria bij de aankoop van papier
Opm ak en van een regist rat iesyst eem v oor
papierverbruik
Vast st ellen van een j aarlij ks reduct iepercent age
inzake papier op basis van de nulinvent aris
Opv oeren van de inspanningen om m eer gebruik t e
m aken van digit ale inform at iekanalen ( e- m ail,
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Doorlopend
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Bindend
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I ndicat ief
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Doorlopend
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St ad Mechelen

MV_32

int ranet , digit aal archiveren,…)
Opst ellen van duidelij ke richt lij nen inzake
kopieeropdracht en conform de principes van een
duurzaam papierverbruik
I nform eren en sensibiliser en van de dienst en
inzake m aat regelen/ t ips om rat ioneler ( zuiniger)
om t e springen m et papier
I nform eren/ sensibiliseren van de burger, scholen
en verenigingen inzake een m ilieuv erant w oord en
rat ioneel papierverbruik en de voorbeeldfunct ie die
de st ad hierom t rent opneem t
Rekening houden m et ecologische en sociale
cr it eria bij de aankoop van cat eringpr oduct en
Het aankoopbeleid en procedures inzak e
cat eringproduct en in kaart brengen en onderzoeken
of m eer cent ralisat ie m ogelij k is
De aankoopdienst en onderst eunen m et advies en
inform at ie om een m ilieuvriendelij k en sociaal
verant woord aankoopbeleid inzak e
cat eringproduct en t e voeren
Onderzoeken w elke m aat regelen kunnen worden
genom en om het gebruik van v oorverpakt e
suik erklont j es en m elk t ot een m inim um t e
beperken
Bij de organisat ie van st edelij ke fest ivit eit en
rekening houden m et m ilieuvr iendelij k e ( o.a.
afvalarm e) en sociaal verant w oorde
cat eringproduct en
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen inzake het gebruik en de aankoop
van m ilieuv riendelij ke en sociaal verant woorde
cat eringproduct en en de voorbeeldfunct ie die de
st ad hierom t rent opneem t
Opm aak van duurzaam heidsclausules om op t e
nem en in het last enboek voor de heraanbest eding
van de schoonm aak
De aankoop van schoonm aakm iddelen door de
dienst en en vzw ’s in kaart brengen.
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
om een m ilieuvriendelij k aankoopbeleid inzak e
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Bindend
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Doorlopend
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Bindend
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Bindend

Vanaf 2005
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schoonm aakm iddelen t e voeren
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen inzake het gebruik van
m ilieuvr iendelij k e schoonm aakm iddelen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t r ent opneem t
Rekening houden m et het gebruik van
m ilieuvr iendelij k e v erven bij het uit voeren van
schilderw erken door of in opdracht van de st ad.
De aankoop van m ilieuvriendelij ke verven en
vernissen in kaart brengen
De dienst en ( schilders) onderst eunen m et adv ies
en inform at ie om gebruik t e m aken van
m ilieuvr iendelij k ere verven en vernissen
Opt eren voor m at erialen die m inder of geen
t oepassing van verven of vernissen vereisen
Realiseren van m inst ens één kleinschalig
verfproj ect m et nat uurverven
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen inzake het gebruik van
m ilieuvr iendelij k e v erven en v ernissen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t r ent opneem t
Rekening houden m et duurzam e hout soort en ( FSC
of gelij kwaardig) in last enboeken van nieuwbouw of
renovat ieproj ect en.
Uit w erk en van m inst ens één kleinschalige FSC
t oepassing in het openbaar dom ein ( banken,
bloem bakken, paalt j es,…)
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
de t oepassing van duur zam e hout soort en ( FSC of
gelij k waar dig)
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen inzake het gebruik van duurzam e
hout soort en en de voorbeeldfunct ie die de st ad
hierom t rent opneem t
Verder uit voering gev en aan de act ies van het
eerst e act ieplan inzake de reduct ie van
best rij dingsm iddelen ( sporen 1 en 2) .
Verder uit voering gev en aan de act ies van het
t w eede act ieplan inzake de reduct ie van
best rij dingsm iddelen( sporen 3, 4 en 5 voor een
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afgebak end deelgebied) .
Opm aak van het derde act ieplan inzake de reduct ie
van best rij dingsm iddelen ( spor en 3, 4 en 5 over het
volledige grondgebied)
Vast st ellen van j aarlij kse kwant it at iev e
reduct iedoelst ellingen inzake het gebruik van
chem ische best rij dingsm iddelen
Berek enen van de financiële en personele
im plicat ies van de st apsgew ij ze reduct ie t ot
nulgebruik
De financiële en personele im plicat ies van het
vervangen van het gebruik van chem ische
best rij dingsm iddelen in r ekening br engen bij de
opm aak van de begrot ing en het personeelsbeleid.
Verder t oepassen/ uit t est en van alt ernat ieve, niet chem ische t echnieken v oor het beheer van groen
en verhardingen
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
inzake alt ernat ieve beheerst echnieken.
I nform eren en sensibiliser en van de ont w erpers van
het openbaar dom ein om bij de uit voeringsdet ails
m eer aandacht t e hebben voor
onderhoudsv riendelij k e st ruct uren.
Best endigen van het dienst ov erschr ij dend ov erleg
inzake de best rij dingsm iddelenproblem at iek
( gem eent elij k e en int ergem eent elij k e w erkgroepen)
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen over de effect en van het gebruik
van schadelij k e best rij dingsm iddelen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t r ent opneem t
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Vast st ellen van indicat oren inzake afvalst offen voor
de m ilieubarom et er.
Jaarlij k se bespr eking en evaluat ie van de
afvalst offencij fers
Verst erken van de inform at ie en sensibilisat ie
inzake het afvalbeheer naar allocht onen en
kansar m en
Ont w ikkelen van j uridische en sociale init iat iev en
inzake het organiseren van afvalarm e evenem ent en
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( reglem ent en, sensibilisat ie)
Verkoop of t er beschik king st ellen van
gesubsidieerde m at erialen die aanleiding geven t ot
afvalprev ent ie ( com post vat en,
boodschappent assen, w isselbek ers)
Verdere v erspreiding van ant i- reclam e st ickers
waardoor het aant al bussen voorzien van een
st icker t oeneem t van 16% naar 20%
Prom ot en van de Robinson- lij st of equivalent
sy st eem .
Verhogen van de handhaving op het
belast ingsreglem ent voor verspreiding van r eclam e
Verder part iciperen aan het regionaal
afvalprev ent ieproj ect
Bevolk ing inform eren en sensibiliseren inzake
verpakk ingsarm w inkelen
Ov erleg m et handelaren inzak e het opst art en van
init iat ieven inzake afvalarm w inkelen
Onderhouden en uit bouw en van de
dem onst rat ieplaat sen t huiscom post eren
Verder voorzien in bij scholing en opleiding van
com post m eest ers
Een beloningssyst eem opzet t en voor de burgers die
zich onderscheiden op het vlak van afvalprevent ie
Ter beschikking st ellen van w isselbekers aan
scholen/ verenigingen
St im uleren van de inzet van v rij w illigers voor de
uit voering van act ies inzake afvalprevent ie
Verder ont w ikkelen van educat ief m at eriaal inzak e
afvalprev ent ie voor de scholen
Financiële en logist ieke onderst euning van scholen
die act ies ondernem en in het k ader van
afvalprev ent ie
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen over afvalprevent ie en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t r ent opneem t
Aandacht voor afvalprevent ie binnen de w erking
van de w erkgroep int erne m ilieuzorg
Uit v oeren van een afvalarm gr oenbeheer van het
openbaar dom ein
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Bindend

Doorlopend
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De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
inzake afvalprev ent ie
Financiële en logist ieke onderst euning van de
kringloopw inkel
Terugdringen van de w ildgr oei aan
inzam elcont ainers voor t ext iel op het grondgebied
van de st ad
Verder gebruik m ak en van gek eurde
puingranulat en bij werken uit gevoerd door of in
opdracht van de st ad
Gebruik van gek eurde com post ( en m ulching) bij
het groenonderhoud van het openbaar dom ein
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
inzake hergebruik
I nform eren en sensibiliser en van de burger, scholen
en verenigingen over hergebruik en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t r ent opneem t
Verder opt im aliseren van de ex ploit at ie van de
best aande cont ainerpark en en de huis- aan- huis
inzam elingen van select ieve fract ies.
Verst erken van de t oepassing van de vervuiler
bet aalt op de cont ainerparken
Verst erken van de t oepassing van de vervuiler
bet aalt voor de huis- aan- huis inzam eling van
select ieve fract ies
Verst erken van de inform at iedoorst rom ing naar de
doelgr oepen inzake de inzam elm odalit eit en en de
zuiv erheidsgraad van de aangeboden select ieve
fract ies.
Verder openst ellen van de gem eent elij k e
inzam elkanalen voor de select iev e inzam eling van
vergelij kbare bedrij fsafvalst offen
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
over de voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
inzake select ieve inzam eling
Opleiding en vor m ing van de parkwacht ers als
‘afvalbem iddelaars’
Bij afbraak en onder houdsw erken uit gevoerd door
of in opdracht van de st ad aandacht hebben voor
select ieve inzam eling en afvoer van afvalst offen
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Milieudienst

Bindend

2005

Part iciperen aan de w at er schappen
Medewerk ing v erlenen aan de opm aak van de
deelbekkenbeheerplannen
Aandringen bij de hogere overheid t ot een
verbet er ing van het inform at ienet w erk inzake
int egraal w at erbeheer ( o.a. grondw at er,
oppervlakt ewat er)
Voorzien in een j aarlij k s coördinat ieover leg m et de
polderbest uren
Verder zet t en van de w erking van de st edelij ke
w erk groep I nt egraal wat erbeheer ( I WB )
De dienst en onderst eunen m et advies en
inform at ie inzake de principes van een int egraal
wat erbeheer

Milieudienst
Milieudienst

Bindend
Bindend

Vanaf 2005
Vanaf 2005

Milieudienst

I ndicat ief

2007

Milieudienst

I ndicat ief

Jaarlij k s

Them a 9- 4. 1

Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Them a 9- 4. 1

Dienst duurzam e
ont w ikk eling
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Doorlopend
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Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

2008

Them a 8- 4.7
Them a 8

W.3. 1.1

Them a 9- 4.4
Them a 9- 4.7

+

G.2. 1.4

ù$

AS_44

Opt im aliseren van de select ieve inzam eling van de
gem eent elij k e bedrij fsafvalst offen conform de
bepalingen van het VLAREA
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
inzake select ieve inzam eling
Onderzoeken of gebouw verant w oordelij ken kunnen
w orden ingeschakeld bij het signaleren van
knelpunt en inzake select ieve inzam eling
Onderzoek voeren naar de m ogelij k e inv oering van
een DI FTAR syst eem voor de inzam eling van
huisvuil en grofvuil
Verder part iciperen aan int ergem eent elij ke
overlegplat form en inzake prevent ie en beheer van
huishoudelij ke afvalst offen
De doelgroepen inform eren over de w erkelij ke
kost en voor afvalinzam eling en verw erking
I nform eren van handelaren inzake de t oegang t ot
st edelij k e inzam elfacilit eit en v oor huishoudelij k e
afvalst offen.
Onderzoeken w elke gem eent elij k e afvalst offen
w orden ondergebracht onder “gem eent evuil” en
een plan van aanpak opst ellen om de hoeveelheid
gem eent evuil t e lat en afnem en
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W_1
W_2
W_3

W_4
W_5

W_7

Opm aak van een int erne handleiding
( richt lij nen) v oor de dienst en inzak e de
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W_8
W_9
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W_11
W_12

W_13
W_14

W_15
W_16

W_17
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Bindend

Dienst w egen en
rioleringen
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Dienst duurzam e
ont w ikk eling
Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit

Bindend

2005

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Dienst planning en
m obilit eit

I ndicat ief

Vanaf 2009

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

2006

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Jaarlij k s

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Jaarlij k s

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

Bindend

2005
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I ndicat ief

2006

Milieudienst

I ndicat ief

2007

Dienst w egen en
rioleringen

I ndicat ief

2009

Milieudienst

I ndicat ief

2006

W.1. 1.3

Them a 9
Them a 9b- 4. 1

Them a 9c- 4.1

W.3. 1.3

Them a 9- 4.6
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W_19

Toepassen van de w at ert oet s bij het aflev eren van
vergunningen
Verst erken van het t oezicht en de handhaving op
de st edelij k e v erordening inzake geïnt egreer d
rioleringsbeleid
Vast st ellen van indicat oren inzake int egraal
wat erbeheer voor de m ilieubarom et er
Bij de opm aak van ruim t elij ke uit voeringsplannen
rekening houden m et de principes van een
int egraal w at erbeleid
Uit w erken van oplossingsscenario’s voor
act ivit eit en die voorkom en in overst rom ingszones
en die onverenigbaar zij n m et de
overst rom ingsfunct ie van deze gebieden
De Vlaam s Milieum aat schappij ( VMM) ver zoeken
t ot de opm aak van een wat erwegw ij zer voor lokale
best uren
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( bevolking, scholen, verenigingen) inzak e de
principes van een int egraal wat erbeheer en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t rent opneem t
I nform eren van de doelgr oepen over de best aande
reglem ent en en veror deningen inzake int egraal
wat erbeheer
Opzet t en van een inform at iecam pagne naar
burgers, ar chit ect en, aannem ers inzake de
st edelij k e verordening “geïnt egreerd
rioleringsbeleid”
I n kaart brengen van de wat erkwalit eit en de
ecologische st ruct uur van de cat egorie 3
wat erlopen
Opm aak van een ( ecologisch) saneringsplan en
beheersplan voor cat egorie 3 w at erlopen en
priorit aire gracht en
Uit bouw van een st edelij ke dat abank inzake
( ecologische) infrast ruct uur van de wat erlopen en
gracht en
Besprekingen voeren m et de prov incie om het
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t oepassing van de pr incipes van een int egraal
wat erbeleid
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I ndicat ief
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Them a 9c- 4.1

Dienst w egen en
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Milieudienst

Bindend

2007

I ndicat ief

Jaarlij k s

Milieudienst

I ndicat ief

2008

Them a 9c- 4.1

Dienst w egen en
rioleringen
Dienst w egen en
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Bindend

Vanaf 2005

Them a 9b- 4. 1

Bindend

2006

Them a 5- 4.6

Dienst w egen en
rioleringen

Bindend

2009

m ilieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Dienst w egen en
rioleringen

I ndicat ief

2009

Milieudienst

I ndicat ief

2006

Dienst gebouw en

I ndicat ief

Doorlopend

Them a 5- 4.6

Them a 9c- 4.1
W.3. 1.3

Them a 5- 4.6
Them a 9b- 4. 3
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Milieudienst
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W_21

WI S- proj ect aan t e passen m et een ecologische
dim ensie
aandringen bij de hogere overheid t ot het v erder
uit voeren van ecologische en hy draulische st udies
op de cat egor ie 1 wat erlopen
Uit w erken van een st renger handhav ingsbeleid
( m est decreet , best rij dingsm iddelen, lozingen,…)
inzake lozingen en werken aan w at erlopen en
gracht en
Bij het uit voeren van werkzaam heden aan
wat erlopen rek ening houden m et de ecologische
st ruct urele kwalit eit
I nform eren en sensibiliser en van het personeel
inzake nat uurt echnische m ilieubouw en
m ilieuvriendelij k e onderhoudst echniek en bij
wat erlopen en gracht en
Opm aak van r icht lij nen voor part iculieren om t rent
de onderhoudsw ij ze van w at erlopen en gracht en
I nform eren en sensibiliser en van de bevolk ing
inzake t e nem en m aat regelen om de kw alit eit van
de wat erlopen en gracht en t e v erbet eren en de
voorbeeldfunct ie van die st ad hierbij opneem t
I nform eren van de bevolking over het nut en de
gevolgen van overst rom ingsgebieden
Verder zet t en van de geplande gr oot schalige
rioleringsw erken
Opm aak van een beleidsvisie en plan van aanpak
inzake de t oepassing van I BA’s en KWZI ’s op het
grondgebied
Realiseren van m inst ens één st edelij k
voorbeeldproj ect inzake kleinschalige
wat erzuivering
Verder zet t en van de gem eent elij ke
subsidieregeling aangaande I BA’s en KWZI ’s
I n kaart brengen van de lozingspunt en van
ongezuiverd afvalwat er in de wat erlopen en het
opst ellen van een saneringsplan
Het Vlaam s Gewest verzoeken om de afbakening
van het buit engebied t e finaliseren
Aandacht voor het plaat sen van I BA’s en KWZI ’s
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2007

Dienst w egen en
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Dienst w egen en
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Dienst w egen en
rioleringen
Dienst duurzam e
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Bindend

2007

I ndicat ief

Vanaf 2005

I ndicat ief

2009

I ndicat ief

Doorlopend
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Dienst duurzam e
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Dienst w egen en
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2007
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2007
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Dienst w egen en
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Bindend
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Doorlopend
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Them a 5- 4.6
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Them a 5- 4.6

Them a 7- 4.4
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W_35

bij st edelij k e gebouw en en infrast ruct uren indien
nodig
Uit w erken van een st renger cont r ole- en
handhavingsbeleid inzak e de aansluit ing op de
openbare riolering en de lozing in oppervlakt ew at er
Opm aak van een beleidsvisie en act ieplan inzake
het beheer en onderhoud van het gem eent elij k
rioleringst elsel rekening houdend m et de financiële
draagkracht van de gem eent e en de noodzaak aan
onderhoud en vernieuw ing
Opm aak van een plan van aanpak inzake het
st edelij k afkoppelingsbeleid
Bij nieuwe rioleringsproj ect en priorit air aandacht
hebben voor de aanleg van gescheiden st elsels
Uit bouw van een st edelij ke dat abank inzake
rioleringsinfrast ruct uur
De dienst en onderst eunen m et advies en
inform at ie inzake de ver schillende I BA’s en KWZI ’s
( sy st em en, t oepassingen, onderhoud)
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( burger, scholen, v erenigingen) inzak e de principes
van afvalwat erzuivering en correct e aansluit ing op
de openbare rioleringen alsook de voorbeeldfunct ie
die de st ad hierom t rent opneem t
I n kaart brengen van de kw alit eit van de
wat erbodem s voor de cat egorie 3 wat erlopen en
priorit aire gracht en
Opm aak van een int egraal slibruim ingsplan voor de
cat egorie 3 wat erlopen en priorit air e gracht en m et
aandacht v oor periodieke slibanalyses.
Onderzoeken of belangrij ke privat e gracht en
kunnen opgenom en w orden in de j aarlij k se
aanbest eding van de st ad voor ruim ing van de
cat egorie 3 wat erlopen en priorit air e gracht en
Bij offert eaanvragen voor ruim ing of verw erking
van riool- en rioolk olkenslib bepalingen opnem en
inzake recyclage van de opgehaalde specie
( conform VLAREA) .
De dienst en onderst eunen m et advies en
inform at ie inzake m ilieuv riendelij k e t echnieken
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Vanaf 2005
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Vanaf 2005

Bindend
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Milieudienst

Bindend
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Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005
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I ndicat ief
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Milieudienst

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Milieudienst

I ndicat ief

Jaarlij k s

Milieudienst

I ndicat ief

Jaarlij k s

Dienst w egen en
rioleringen

I ndicat ief

Vanaf 2007

W.3. 1.1

Them a 9c- 4.1

Them a 9c- 4.1
Them a 9c- 4.2

Them a 9c- 4.2

W.3. 1.1

Them a 9c- 4.2

W.3. 1.1

Them a 9c- 4.2
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W_59

voor het ruim en van wat erlopen en gracht en
Bij de aanbest eding van de r uim ingsw erken
aandacht hebben voor m ilieuvriendelij ke
ruim ingst echnieken.
I nform eren en sensibiliser en van de aangelanden
die verant woordelij k heid dragen inzake het ruim en
van wat erlopen en gracht en over de principes van
ecologische slibruim ingen, respect eren van
oeverzones en de v oorbeeldfunct ie die de st ad
hierom t rent opneem t .
I n kaart brengen van de grondwat erkw alit eit en
kwant it eit
Bij vergunningsaanvragen aandacht hebben v oor
de grondw at erproblem at iek
( verdroging, veront reiniging)
Verst erken van het beleid en inst r um ent en inzake
het openhouden en herwaarderen van gracht en
Verder opvolgen van de kw alit eit van het
grondwat er dat voor consum pt ie w ordt gebruik t .
Aansporen van de burgers die grondwat er als
drinkw at er gebruiken t ot het lat en uit v oeren van
j aarlij kse analyses.
Verder zet t en gem eent elij ke subsidieregeling
inzake buffer- en infilt rat iev oorzieningen
De hogere overheden verzoeken t ot de opm aak
van een beregeningsbesluit
De dienst en onderst eunen m et advies en
inform at ie inzake t echnieken voor buffering en
infilt rat ie van hem elw at er.
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( burgers, verenigingen, bedrij ven) inzake de
schaarsheid en kw et sbaarheid van grondwat er
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( burgers, bedrij ven) inzake de verplicht ingen t ot
onderhoud en cont roles van brandst oft anks en
sept ische put t en
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( burgers, bedrij ven) inzake de w et t elij ke
bepalingen r ond het herw aarderen ( open houden)
van gracht en
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Doorlopend
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Doorlopend
aandacht spunt
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Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Milieudienst
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Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Them a 9c- 4.3

Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit

I ndicat ief

2009

Them a 12- 4. 1

Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Them a 12- 4. 1

Milieudienst

Bindend

2006

Milieudienst

Bindend

Vanaf 2005

Them a 12- 4. 1

Milieudienst

Bindend

Doorlopend

Them a 12- 4. 1

D.2. 2.1

Them a 9- 4.6
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Verder uit werken van een wat erboekhouding- en
zorgsyst eem voor de st edelij k e gebouw en
W_61
Verder rek ening houden m et m aat r egelen inzake
duurzaam wat ergebr uik bij bouw - en
renovat ieproj ect en
W_62
Uit v oeren van w at eraudit s in gebouw en m et een
groot wat erverbruik
W_63
De dienst en verder onderst eunen m et adv ies
inzake rat ioneel drinkwat ergebruik en w at er zuinige
infrast ruct uur
W_64
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( burgers, verenigingen, bedrij ven) inzake rat ioneel
drinkw at ergebruik en wat erzuinige infrast ruct uur
en de voorbeeldfunct ie die de st ad hierom t rent
opneem t
W_65
Bij vergunningsaanvragen waarvoor de st ad
vergunningsver lenende overheid is m eer aandacht
hebben voor m aat regelen inzake rat ioneel
wat ergebruik
W_66
Aansporen van de hogere vergunningverlenende
overheden om bij vergunningsaanv ragen m eer
aandacht hebben voor m aat regelen inzake
rat ioneel w at er gebruik
W_67
Verder zet t en van de st edelij ke prem ieregeling
houdende het verlenen van een prem ie voor
hem elwat erinst allat ies
NATUURI JKE ENTI TEI TEN
N_1
Opm aak van een RUP voor het valleigebied
Molenbeek / Aabeek m et aandacht voor int egrat ie
van de aspect en w oningbouw, landbouw en het
nat uurlij ke karakt er van het valleigebied.
N_2
Verder part iciperen aan het int ergem eent elij k
sam enwer kingsverband Beneden- Dij levallei
N_3
Opm aak van een rapport inzak e de t oest and van
nat uurlij ke ent it eit en op het grondgebied van de
st ad
N_4
Bij de uit w erking van gebiedsgericht e act ies
priorit air aandacht geven aan de afgebakende VEN
gebieden.
N_5
Opv olgen van de verdere afbakening van het
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2008
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Bindend

Vanaf 2005

Milieudienst

I ndicat ief

2009

Milieudienst

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Milieudienst

I ndicat ief

Vanaf 2005

Them a 12- 4. 1

Them a 12- 4. 1
N.1. 1.2

Them a 11- 4. 3
Them a 12- 4. 1

Them a 12- 4. 1

Them a 12- 4. 1
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N_19

Vlaam s ecologisch net w erk ( VEN)
Aandringen bij de hogere overheid op een snelle en
duidelij k e afbakening van de definit ieve agrarische
st ruct uur.
Vast st ellen van indicat oren inzake nat uurlij ke
ent it eit en voor de m ilieubarom et er
Gebruik m aken van de landschapsat las en de
landschapskenm erkenkaart
Afsprak en m aken m et het Vlaam se Gew est en
lokale polit ie inzake het t oezicht en de handhav ing
rond nat uurlij ke ent it eit en
Ecologisch waardevolle gebieden m inder
t oegank elij k m aken voor voert uigen.
Act ualiseren van de st edelij k e kapvergunning
Verder zet t en van de act ieve aankooppolit iek in de
zone Thiebroek/ Den Bat t elaar.
Verder zet t en van de dialoog t ussen de aankopers
van ecologisch waardevolle gebieden op het
grondgebied van de st ad
Aankoop van het Fort van Walem en opm aak van
een beheersplan.
VLM verzoeken om aandacht t e hebben voor
nat uurver binding t ussen de vij v ers van Walem en
de broekgebieden van Willebroek in het kader van
het nat uurinricht ingsproj ect broekgebieden
Mechelen- Willebroek
Aankoop van de kleine vij ver in het gebied van Den
Bat t elaar en opm aak van een beheersplan
Uit v oering geven aan de voorgest elde m aat regelen
van het beheersplan voor het Thiebroekbos.
Het Vlaam s Gewest verzoeken om binnen de
planperiode t e voorzien in de opm aak van een
nat uurricht plan voor het gebied Thiebroek/ den
Bat t elaer ( VEN gebied)
Verder zet t en van de dialoog m et het OCMW
Mechelen inzake het beheer en event uele
doorverk oop van ( pot ent ieel) ecologisch
waardev olle t erreinen
Verder uit voeren van m aat regelen om de
wat erhuishouding van het Mechels broek t e
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herst ellen
Uit bouw en van de w andelr out es en het
nat uureducat ief aspect in het gebied Thiebroek/ Den
Bat t elaar
Verder uit voeren van m aat regelen voor het herst el
van de wat erhuishouding in het gebied
Thiebroek/ Den Bat t elaar
Verder uit voeren van m aat regelen voor het herst el
van het vloeibeem denlandschap in het gebied van
de Oude- Dij learm
Verder zet t en van het prem iereglem ent houdende
verlenen van t oelagen aan t er reinbeherende
verenigingen voor de aankoop van nat uurgebieden
Onderzoeken of het subsidiereglem ent voor de
aanleg en het onderhoud van kleine
landschapselem ent en in overeenst em m ing is m et
de Europese regelgev ing inzake subsidies aan
landbouw bedrij ven.
Uit bouw en van de Aabeek en Barebeek als
ecologische verbindingsgebieden richt ing Vlaam sBrabant
De geïnvent ariseerde versnipperingsknelpunt en
vert alen in concret e act iepunt en m et vast st elling
van priorit eit en
Bij de uit voering van ont snipperingsw erken
rekening houden m et de richt lij nen inzak e
nat uur( bouw ) t echnische ont snipperingsm aat regelen
( rast ers, t unnels, drem pels, …)
Bij de realisat ie van inricht ingsproj ect en het
versnipperend effect nagaan en indien nodig
com penserende m aat regelen t reffen
Uit v oeren van een ont snipperingsst udie op het
grondgebied van de st ad
Oplossing zoeken voor de am fibieënproblem at iek
van de m uizenhoek
Jaarlij k s kleinschalige soort specifieke
bescherm ingsm aat regelen uit voeren of
onderst eunen voor die soor t en en op die plaat sen
waar gekende problem en zij n of in de t oekom st
ont st aan
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Cent raliseren van k lacht en inzake de
vossenproblem at iek en deze overm aken aan de
bevoegde inst ant ies.
Het Vlaam se Gew est v erzoek en t ot het
onderzoeken van de im pact van reigers en
aalscholvers op v isbest anden
inform eren en sensibiliseren van de bevolk ing
inzake het sam enleven m et andere diersoort en
( o.a. vossen)
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
inzake w et gevende en t echnische aspect en rond
nat uur en landschap.
I nform eren van de bevolking over de best aande
prem iereglem ent en inzake nat uur
Verst erken van de com m unicat ie naar de bevolking
inzake nat uurbescherm ing en landschapszorg en de
voorbeeldfunct ie die de st ad hierin opneem t
Verder aanbieden van de w erkpakk et t en nat uur aan
scholen en verenigingen
AMI NAL v erzoeken om het st adsbest uur en de
lokale gem eenschap m eer t e bet rekk en bij het
beheer van Robbroek
Het prom ot en van agrarisch nat uurbeheer in de
st ruct uurbepalende landbouw gebieden
Het prom ot en en onderzoeken van de t oepassing
van beheersovereenkom st en voor landbouw ers
Onderzoeken w elke inst rum ent en kunnen worden
ingezet om t ot m eer ov erleg en com m unicat ie t e
kom en m et de agrarische sect or
De bevolking inform eren over de geldende
w et t elij ke bepalingen inzake de nat uurvergunning
en de kapv ergunning
Verder part iciperen aan het bosuit breidingsproj ect
en m edew erking verlenen aan het uit w erken van
het concept en de im plem ent at ie van
bosuit breidingen op het grondgebied
Realisat ie van het st adsrandbos Kauw endael.
Verder w erk m ak en van het vernat uurlij ken van
populier enbossen op t erreinen eigendom van de
st ad
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Evalueren van het ecologisch berm beheer aan de
hand van de aangeduide proefvlakk en
De st ad ver zoekt het prov inciebest uur om de
m obilit eit sproblem at iek rond het Vrij broekpark t e
onderzoeken
De dienst en onderst eunen m et advies en
I nform at ie inzak e w et gevende en t echnische
aspect en rond het beheer van bossen, parken en
openbaar groen.
I nform eren van de privat e parkeigenaars inzake de
regelgeving rond harm onisch park- en groenbeheer
en duurzaam bosbeheer.
I nform eren van privat e boseigenaars inzake
best aande ( subsidie) r egelgeving voor een
duurzaam bosbeheer.
I nform eren van de bevolking over de
voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t inzak e
harm onisch park- en groenbeheer en duurzaam
bosbeheer
Bij de rest aurat ie van de kaaim uren van de BinnenDij le aandacht hebben v oor de aanw ezige
plant engroei ( ecologische rest aurat ie)
Bij het opleggen van bufferzones aandacht hebben
voor de ecologische funct ie ervan.
Verder zet t en van de gem eent elij ke
subsidier egeling inzake groendaken
Onderzoeken w elke m aat regelen kunnen worden
get r offen om de bet rokkenheid van de bevolking bij
het onderhoud en het beheer van het openbaar
dom ein ( o.a. inzake groen) t e v erhogen
( pet er/ m et erschappen, st raat verant w oordelij k en)
Bij de planning van de inricht ing van openbaar
dom ein ( landschapsplannen,
w ij k ont w ikkelingsplannen, beeldkwalit eit splan,…)
het st edelij k groen beschouw en als
st ruct uurbepalend elem ent in plaat s van opvulling
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Het OCMW ver zoeken om bij nieuw e aanplant van
populier enbossen t e voor zien in m ant elzones.
Opm aak van beheersplannen voor de st edelij ke
park dom einen ( Tivoli, Papenhof, Kruidt uin)
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Bij de opm aak van ruim t elij ke uit v oeringsplannen
m aat regelen uit werken inzake het voorkom en van
hindersit uat ies ( aanvullende st udies, opleggen
randvoorw aarden)
Bij het t oek ennen van bouw - en
m ilieuvergunningen m aat regelen t reffen inzake het
voorkom en van hindersit uat ies ( geluid, geur, licht ,
bodem , lucht )
Opm aak van een invent aris van st edelij ke
gebouwen en bij horende act iv it eit en die niet
beschikken ov er de noodzak elij ke vergunningen en
keuringen
Opm aak van een plan van aanpak voor het
regulariseren van de v ergunningen en keuringen
van de st edelij ke inricht ingen of act ivit eit en die als
priorit air w orden aangeduid.
De dienst en onderst eunen m et advies en inform at ie
over de adm inist rat iev e verplicht ingen inzake
m ilieuvergunningen en m ilieukeuringen.
De dienst en onderst eunen m et t echnisch advies
inzake m ilieuhinder.
Opm aak van invent aris van st edelij ke gebouwen en
t erreinen die geluidshinder, geurhinder, licht hinder,
lucht veront reiniging of bodem veront reiniging
kunnen veroorzaken.
Opm aak van een plan van aanpak voor de saner ing
van de hinder problem en die als priorit air worden
aangeduid.
Periodieke evaluat ie van de geregist reerde
m ilieuklacht en op het grondgebied van de st ad
Verder uit w erken van een st edelij k e hinderkaart
Blij ven ij veren bij het Vlaam se Gew est t ot het
nem en van m aat regelen om het law aai van de E19
aan t e pakken
Act ualiseren van de bepalingen in het st edelij k
polit iereglem ent inzak e de best rij ding van
geluidshinder
Lat en uit voeren van geluidsm et ingen in zones waar
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herhaaldelij k klacht en w orden geregist reerd
Kom en t ot bet ere afsprak en t ussen de bouw dienst
en m ilieudienst inzake het evalueren van de
geluidsim pact van bouwvergunningsplicht ige
inst allat ies ( o.a. aircondit ioningsinst allat ies)
vervanging van de best aande geluidsm et er door
een geluidsm et er die ook t onaal geluid kan m et en
I nform eren en sensibiliser en van de bev olking en
bedr ij ven ov er de regelgeving en m aat regelen die
kunnen w orden genom en om geluidshinder t e
voorkom en of t e beperken en de voorbeeldfunct ie
die de st ad opneem t
Onderzoeken of in het HORECA- beleidsplan
m aat regelen kunnen w orden geïnt egreerd inzake
het voorkom en of beheersen van geluidshinder.
Act ualiseren van de bepalingen in het st edelij k
polit iereglem ent inzak e de best rij ding van
geurhinder
Verder gebruik m ak en van de handleiding
opgest eld door het Vlaam s Gew est voor de
behandeling van geurklacht en
Het Vlaam s Gewest verzoeken om het w et gevend
kader inzak e geurhinder verder uit t e w erken en
bet er op elkaar af t e st em m en w aardoor een
efficiënt ere lokale handhaving kan w orden
uit gev oerd
I nform eren en sensibiliser en van de bev olking en
bedr ij ven ov er de regelgeving en m aat regelen die
kunnen w orden genom en om geurhinder t e
voorkom en of t e beperken en de voorbeeldfunct ie
die de st ad opneem t
Onderzoeken of in het HORECA- beleidsplan
m aat regelen kunnen w orden geïnt egreerd inzake
het voorkom en of beheersen van geurhinder
Vast st elling van een definit ieve beleidsnot a
‘licht hinder’
Vert alen van de result at en van de verschillende
st udies rond licht hinder op het grondgebied in een
priorit eit enlij st van m aat regelen die m oet en w orden
genom en om licht hinder t e beperken
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opm aak van een st edelij k e reglem ent ering inzak e
de aanst raling van gebouw en.
Aanpassing van het belast ingsreglem ent op de
licht reclam e conform het principe ‘de vervuiler
bet aalt ’
De dienst en onderst eunen m et advies inzake
verlicht ingsconcept en op het openbaar dom ein
Bij de ( her) aanleg van het openbaar dom ein en de
aanst raling van gebouw en rekening houden m et de
kracht lij nen van de beleidsnot a licht hinder.
Deelnem en aan de nacht van de duist ernis
I nform eren en sensibiliser en van de bev olking en
bedr ij ven ov er de regelgeving en m aat regelen die
kunnen w orden genom en om licht hinder t e
voorkom en of t e beperken en de voorbeeldfunct ie
die de st ad opneem t
Onderzoeken of in het HORECA- beleidsplan
m aat regelen kunnen w orden geïnt egreerd inzake
het voorkom en of beheersen van licht hinder
Onderzoeken of het regist er van veront reinigde
gronden kan worden gekoppeld aan de GI Sdat abank
bij het afleveren van st edenbouwkundige –,
verkavelings- en m ilieuvergunningen aandacht
hebben voor het in kaart brengen van best aande en
voorkom en van nieuw e bodem veront reiniging
Opt reden in gevallen van acut e
bodem v eront reiniging waar op de k lassieke regeling
niet van t oepassing is.
opt im aliseren van de gem eent elij k e inv ent ar is van
veront reinigde gronden
De dienst en onderst eunen m et advies inzake
bodem v eront reiniging en - sanering.
De st edelij ke opslagt anks v oor m ilieugevaarlij ke
vloeist offen verder saneren en in overeenst em m ing
brengen m et de w et gev ing
De dienst en inform eren over de regelgev ing rond
grondverzet
Gebruik m aken van het OVAM pakket voor
regist rat ie van veront reinigde gronden wanneer dit
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Verder onderst eunen van init iat ieven rond
opruim act ies van zwerfvuil op het grondgebied
Verder uit bouw en van de cel sluikst ort en
I n kaart brengen van de zw erfvuilproblem at iek op
het grondgebied van de st ad ( black point s) .
Verder uit voering gev en aan het veegplan en de
karavaan en bij st uren indien nodig
Opm aak van een plan van aanpak voor het v oeren
van een gericht e com m unicat ie naar de
doelgr oepen ( burger, scholen, verenigingen) inzake
de zw erfvuilproblem at iek
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
( bevolking, scholen, verenigingen) inzake het
gevoerde beleid rond zw erfvuil m et bij zondere
aandacht v oor het verscher pt t oezicht , de
m aat schappelij ke gevolgen van zw erfvuil en het
belang van sociale cont role
Aandacht hebben voor het plaat sen van voldoende
geschikt e inzam elrecipiënt en op het openbaar
dom ein vooral m .b.t . de organisat ie van
evenem ent en
Bij vergunningsaanv ragen voorwaarden opleggen
om lucht veront reiniging t e voorkom en of t e
beperken.
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pak ket door OVAM wordt t er beschikking gest eld
st apsgew ij s in kaart brengen van de
bodem v eront reiniging van gronden in eigendom
van de st ad ( via aank open, v erkopen, verplicht e
bodem onderzoeken)
I nform eren en sensibiliser en van de bev olking en
bedr ij ven ov er de regelgeving en m aat regelen die
kunnen w orden genom en om bodem veront reiniging
t e voorkom en of t e beperken en de
voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nform eren van de bevolking en bedrij v en over de
regelgeving rond grondverzet en bodem at t est en
sensibiliseren van de bevolking inzak e de
asbest problem at iek
Verhogen van het t oezicht en de handhaving inzak e
zw erfvuil
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Verst erken van het t oezicht en de handhaving
inzake sluikv erbranden
De dienst en onderst eunen m et advies inzake het
voorkom en en best rij den van lucht veront reiniging
I nform eren en sensibiliser en van de bev olking en
bedr ij ven ov er de regelgeving en m aat regelen die
kunnen w orden genom en om lucht veront reiniging
t e voorkom en of t e beperken en de
voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
I nform eren van de bevolking over de j aarlij kse
cont roles van verw arm ingsinst allat ies op vloeibare
brandst offen
Verder part iciperen aan de werk groep lucht en het
overleg m et de bet rokkenen
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De m ilieut oet sing van het m obilit eit splan v ert alen
in een m aat regelenpak ket van aanvullende
m ilieugericht e act ies voor het m obilit eit splan
Verst erken van de link m et m ilieu- en nat uur in het
j aarlij kse voort gangsrapport van het m obilit eit splan
Bij de act ualisat ie van het m obilit eit splan ext ra
aandacht hebben v oor het luik m ilieu- en nat uur.
Verst erken van de bet r okkenheid van een
afgevaardigde van de afdeling m ilieu- en
nat uuront w ikkeling bij de over legplat form en inzake
m obilit eit
Vast st ellen van m obilit eit sindicat oren voor de
m ilieubarom et er
Bij het t oek ennen van bouw – en
m ilieuv ergunningen aandacht hebben voor het
m obilit eit saspect
Het Vlaam s Gewest en de prov incie ver zoeken om
bij de overdracht van wegen naar de st ad t e
voorzien in aanvullende logist ieke en financiële
m iddelen
Bij de aanleg van verkeersinfrast ruct uren voorzien
in begeleidend groen ( veiligheid, nat uur)
Verder uit bouw en de lokale fij nm azige
fiet sinfrast ruct uur op het grondgebied van de st ad
Herwaarderen van het lokaal wandelnet w erk van

Them a 3- 4.3
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H_53

M_12
M_13

M_14
M_15
M_16
M_17

M_18
M_19
M_20

E_1

E_3

Vanaf 2005

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt
Doorlopend
aandacht spunt

Bindend

Them a 3- 4.3
Them a 3- 4.3

Milieudienst

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt

Milieudienst

Bindend

2006

Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit
Uit voeringsdienst en

I ndicat ief

2009

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Them a 3- 4.3

Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit
Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit
Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit

I ndicat ief

2007

Them a 3- 4.3

I ndicat ief

2008

Them a 3- 4.3

I ndicat ief

Vanaf 2005

Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit

I ndicat ief

Jaarlij k s

Dienst gebouw en

I ndicat ief

2005

Dienst gebouw en

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Them a 2- 4.2

Dienst gebouw en

Bindend

2009

Them a 2- 4.2

Them a 3- 4.3

Them a 3- 4.3

+
Het best uur verzoeken om aanvullende financiële
en personele m iddelen vrij t e m aken voor de
verdere uit bouw van het st edelij k
energiezorgsyst eem
Verder ( lat en) uit voeren van energiest udies/ audit s
bij nieuw bouw - en renovat ieproj ect en indien
relevant
Uit w erk en van een nieuw voorbeeldproj ect inzake
hernieuwbare energie

St ad Mechelen

E_2

I ndicat ief


+

#+
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planning en m obilit eit
Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit
Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit
Dienst ruim t elij k e
planning en m obilit eit
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t rage w egen op het grondgebied van de st ad
Onderst eunen van de uit bouw van het provinciaal
fiet snet w erk op het gr ondgebied van de st ad
Verder prom ot en en onderst eunen van het gebruik
van het openbaar v ervoer
Verder uit bouw en van st edelij ke openbar e
infrast ruct uur voor m ilieuvriendelij ke
vervoersm iddelen ( fiet sst allingen,
carpoolingszones,…)
De dienst en onderst eunen m et advies inzake de
principes van nat uurt echnische m ilieubouw ( NTMB)
bij ont snipperingsm aat regelen.
Uit v oeren van een m ilieut oet sing van het
gem eent elij k e v oert uigenpark
Uit breiden van de fiet spool binnen het depart em ent
st edelij k e ont w ikkeling naar andere depart em ent en
Bij de aankoop of leasing van v oert uigen opt eren
voor voert uigen voorzien van m aat regelen die
schadelij ke uit laat gassen en de geluidsproduct ie
beperken
opm aak van een bedrij fsverv oerplan voor de st ad
m et aandacht voor m ilieu
I nform eren en sensibiliser en van bedr ij ven ov er de
opm aak van bedrij fsvervoerplannen
I nform eren, sensibiliseren en onderst eunen van
scholen ov er de opm aak van
schoolvervoersplannen
Jaarlij k s deelnem en aan ‘de w eek van de
vervoering’ en ‘de w eek van de zacht e
w eggebruik er’

M_11

E_5
E_6
E_7
E_8

E_9
E_10
E_11
E_12
E_13

E_14
E_15
E_16
E_17

Dienst gebouw en

Bindend

Energiecoördinat or

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt
2006

Dienst duurzam e
ont w ikk eling
Milieudienst

Bindend

2005

Bindend

Doorlopend
aandacht spunt

Energiecoördinat or

Bindend

2009

Bouw dienst
Milieudienst

Bindend
I ndicat ief

Vanaf 2006
2007

Energiecoördinat or

I ndicat ief

2009

Milieudienst

Bindend

2005

Dienst gebouw en

I ndicat ief

Vanaf 2006

Dienst duurzam e
ont w ikk eling
Energiecoördinat or

I ndicat ief

Jaarlij k s

I ndicat ief

Vanaf 2005

Energiecoördinat or

I ndicat ief

Jaarlij k s

Dienst gebouw en

I ndicat ief

Vanaf 2005

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

j aarlij ks

Them a 2- 4.2

Them a 2- 4.2

Them a 2- 4.2

D.2. 1.4

Them a 2- 4.2

D.2. 1.4

Them a 2- 4.2

St ad Mechelen

E_18

Opnem en van energiezuinige m aat regelen in
last enboeken
Vast st ellen van een j aarlij ks reduct iepercent age
van het energieverbruik van de st edelij ke
gebouwen
Vast st ellen van ener gie- indicat oren voor de
m ilieubarom et er
Bij het plaat sen of renoveren van de openbare
verlicht ing aandacht schenk en aan energiezuinige
en gericht e verlicht ing
Bet er op elkaar afst em m en van de best aande
regist rat iesy st em en inzake energie m et het oog op
de realisat ie van een globaal int ern
regist rat iesy st eem
Bij houden van de ener gieprest at iedat abank
Onderzoeken of sect oraal dim m en van een deel van
de openbare verlicht ing t ot de m ogelij k heden
behoort
Uit bouw en van een cent raal beheersyst eem van de
st ookplaat sen
De net beheerder verzoeken t ot het uit voeren van
een energieaudit van de openbare verlicht ing op
het grondgebied van de st ad.
Onderzoeken w elke aanpassingen nodig zij n aan de
st edelij k e gebouwen i.f.v. de
energieprest at ieregelgev ing ( EPR) en uit voeren van
de priorit aire aanpassingsw erken
I nform eren en sensibiliser en van het personeel
inzake rat ioneel energiegebruik op de w erk plaat s
Verder zet t en en v erst erken van het overleg m et de
‘energyw at chers’
Besprek ing van de energienot a op de werk groep
Duurzaam Bouw en
Verder ij veren bij het best uur t ot de aanst elling van
gebouwv erant w oor delij ken en hun inschakeling als
aanspreekpunt inzake energie
I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
inzake m aat regelen die kunnen worden genom en
om aan rat ioneel energiegebruik t e doen en de
voorbeeldfunct ie die de st ad opneem t
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E_4

Jaarlij k s

Them a 2- 4.2

Milieudienst

I ndicat ief

Them a 2- 4.2

Dienst duurzam e
ont w ikk eling

I ndicat ief

Doorlopend
aandacht spunt
Vanaf 2005

PROJECT 2

Opm aak deelbekkenbeheerplannen

PROJECT 3
PROJECT 4

Ov erlegplat form Bosuit breiding regio
Mechelen- Lier
St adsrandbos Kauwendaal

PROJECT 5

Klim aat w ij ken- energiem eest ers

PROJECT 6

Deelproj ect inzake de reduct ie van
best rij dingsm iddelen

PROJECT 7

Brow nfieldproj ect het Zegel

PROJECT 8

I nricht en van een regionaal
duurzaam heidsplat for m t er int roduct ie en
realisat ie van een duurzaam heidskaar t
I nt ergem eent elij k nat uurproj ect BenedenDij levallei

PROJECT 9

þ=


Vlaam s Gewest ( coördinat ie)
Milieudienst , dienst wegen en
rioleringen
Prov incie ( coördinat ie)
Milieudienst , dienst wegen en
rioleringen
I GEMO ( coördinat ie)
Vlaam s Gewest , m ilieudienst
Dienst ruim t elij ke planning en
m obilit eit
Vlaam s Gewest , gem eent e
Sint - Kat elij ne- Waver
I GEMO ( coördinat ie)
Dienst duurzam e ont w ikkeling
I GEMO ( coördinat ie)
Dienst nat uur- en
groenont w ikkeling
Dienst duurzam e ont w ikkeling
I GEMO ( coördinat ie)
Dienst ruim t elij ke planning en
m obilit eit , De Post
I GEMO ( coördinat ie)
Dienst duurzam e
ont w ikkeling, handelaren
I GEMO ( coördinat ie)
Milieudienst , part ners van het
sam enwer kingsverband

ÿýý



û
ÿý

þý

þ

þ



ý û

Opm aak bekkenbeheerplannen

Them a 2- 4.2

Vanaf 2005

W.3. 1.1

Them a 9- 4.4

Vanaf 2005

W.3. 1.1

Them a 9- 4.4

Vanaf 2005

Them a 12- 4. 1

Vanaf 2005

Them a 12- 4. 1

Vanaf 2005

Them a 2- 4.2
Deel 4
Them a 6- 4.1
Deel 4

Vanaf 2005

Vanaf 2005

Deel 3

Vanaf 2005

Them a 8- 4.3
Deel 4

Vanaf 2005

Them a 12- 4. 1
Deel 4

St ad Mechelen

PROJECT 1

ü

Bindend
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Dienst duurzam e
ont w ikk eling



Them a 2- 4.2
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E_22



E_21

$

E_20

.

I nform eren en sensibiliser en van de doelgroepen
inzake de t oepassing van hernieuwbare
energiebronnen en de v oorbeeldfunct ie die de st ad
opneem t
I nform eren van de doelgroepen over de best aande
subsidier egelingen inzake rat ioneel ener giegebruik
en hernieuw bare energie
Onderst eunen van init iat ieven inzake hernieuwbare
energie op het grondgebied van de st ad
Bevolk ing act ief bet rekken bij het uit voeren van
energiebesparende m aat regelen door deelnam e van
de st ad aan het proj ect ‘klim aat w ij ken’’
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E_19

Trage w egen

PROJECT 11

Lokaal gezondheidsoverleg ( LOGO)

PROJECT 12

Opm aak van landschapsont w erpen en
ruim t elij ke uit voeringsplannen

PROJECT 13

Duurzaam bouwen bij st edelij k e nieuwbouw of renovat ieproj ect en

PROJECT 14

Het beeldkw alit eit splan

Vanaf 2005
I GEMO ( coördinat ie)
Dienst ruim t elij ke planning en
m obilit eit
LOGO Mechelen
Vanaf 2005
Milieudienst
Dienst ruim t elij ke planning en Vanaf 2005
m obilit eit
St udiebureaus
Dienst gebouw en
Vanaf 2005
Dienst wonen
Dienst m onum ent enzorg
Dienst ruim t elij ke planning en Vanaf 2005
m obilit eit

Deel 5
Deel 5
D.2. 2.1

Deel 3
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PROJECT 10

Them a 12- 4. 1

1

St ad Mechelen
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Aankoop van t erreinen
w anneer de m ogelij kheid zich
voordoet

St ad
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Nat uuront wikkeling in funct ie
van herst el r elat ie rivierlandschap

1996- ?

Verschillende eigendom m en wer den
aangekocht in het gebied
Thiebroekvaart - Den Bat t elaer.

I nt eresse voor bij kom ende
aankopen in het gebied
Thiebroekvaart - Den Bat t elaer blij ft
best aan
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1
2

Uit w erken van een int egrale
beheersvisie voor het gebied via
nat uur inricht ingsplan VEN
Overleg m et O.C.M.W. en
Afdeling Bos & Groen
aangaande het m eer
nat uurgericht beheer van de
populierenbossen

St ad en
bet rokkenen

Verhoogde polit iecont r ole om
sluikst ort en t egen t e gaan

Polit ie

1997- 2000

1997- ?

Bos & Gr oen

1997

Opkuisact ie van het nog t alrij k
aanw ezige zwerfvuil in het
gebied ( A1)

St ad en
j eugdbew egingen

1996

Nat uureducat ieve w andelrout e
inricht en in sam enw er king
m et de Wielew aal ( perm anent
of beper kt t oegankelij k) ( A2)

St ad/ Wielewaal

1997

Verder w erken aan het
ver nat uurlij ken van de
populierenaanplant en
Voor zien in overleg m et OCMW
inzake beheer en event uele
doorver koop van t erreinen.

Bet r apping op het er daad is zeer
m oeilij k ( geen vervolging) .
Spor adische polit iecont r ole langs de
dij ken.

Verder uit voeren van cont r oles. Link
m et de sluikst ort cel.

Alle j acht r echt en op de
st adseigendom m en w erden st opgezet
m et uit zondering van de verdelging
van w ilde konij nen m et fret t en in
Thiebroekbos/ Den Bat t elaer .
Er werden diverse ( lokale)
opkuisact ies georganiseerd m et
j eugdverenigingen

Geen j acht r echt en t oest aan op
st adseigendom m en, behalve voor
ver delgingen op een
m ilieuvriendelij ke m anier.

Er is een w andelw eg voorzien in het
gebied ( voor al regio Den Bat t elaer)

Gebieden m inder t oegankelij k
m aken voor voert uigen.

Afhankelij k van de noodzaak
opkuisact ies ver der zet t en.
Creëren van w er kpakket t en die
hieraan t egem oet kom en
Bet er uit bouw en van de wandelweg
( link m et beheersplan Thiebroekbos)
Nat uureducat ief aspect ver st erken

St ad Mechelen

Adm inist rat ieve cont role op de
beoefening van de j acht in het
gebied

Bij het herbeplant ingsplan van het
OCMW bos w er d rekening gehouden
m et nat uurgericht e
inricht ingsaspect en.

Nat uurpunt heeft reeds heel w at
inspanningen geleverd. Pr oblem en
blij ven best aan.

Verder onder zoek nodig ( herst el
hist or ische sluisj es, her bevloeiing
m et Zennew at er indien
w at er kw alit eit verbet ert ) .
Link m et de opm aak van het
bosbeheersplan

I nzake nat uurt echnisch
beheer w or dt het beheersplan
van de Wielew aal opgevolgd
en indien m ogelij k uit gebr eid
( A4)

Wielewaal

1997- ?

Meer gr onden werden over gedr agen
aan Nat uurpunt . Een globaal
beheersplan w er d opgest eld en
goedgekeurd.

Opm aak van een nat uurricht plan
( VEN gebied) .
Event uele verdere aankopen en
overdracht en.
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Wat erhuishouding van het
gebied nader onderzoeken om
r egen – en grondw at er langer
t e kunnen ophouden ( A3)

Herst el van het
vloeibeem denlandschap ( A5)

Overleg en adm inist r at ieve
m aat regelen om w eilanden
t er ug in vloeibeem den om t e
zet t en

St ad en
bet rokkenen

1996- ?

Geen speciale act ies ondernom en.
Aandacht spunt en: kwalit eit
Dijlew at er , landbouwgebruik,
eigendom sproblem at iek

Als aandacht spunt m ee opnem en in
de act ualisat ie van het Sigm aplan.
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Gewest planw ij ziging van
bosgebied en gebied voor
gem eenschapsvoor zieningen
en openbare
nut svoor zieningen naar
nat uurgebied of
r eservaat gebied ( A6)
Bericht geving en cont act naar
en m et bet rokkenen

St ad

1997- 2000

Gewest planwij ziging werd
goedgekeurd op 2/ 2/ 1999.

Afgerond

St ad en
bet rokkenen

1997- ?

Geen bij zonder e gebiedsspecifieke
bericht geving vanuit de st ad.

Niet m eer relevant

Proefproj ect op w eilanden
binnen Oude- Dij le arm

St ad en
bet rokkenen

1997- ?

Nat uurpunt nog geen exclusief
beheerder van de t err einen. Geen
bij zondere act ies ondernom en.

Als aandacht spunt m ee opnem en in
de act ualisat ie van het Sigm aplan.

St ad Mechelen

Ã

Zone is wel verm eld als POG bij
act ualisat ie Sigm aplan.

1997

Gebied is eigendom van AMI NAL
Nat uur. Weinig info is beschikbaar
over het beheer. Lokale gem eenschap
w or dt w einig bet r okken.
Op vraag van de nat uurw acht er
helpen de st adsdienst en sporadisch
m et het opkuisen en afvoer en van
zw erfvuil.
Toegankelij kheid werd m eer aan
banden gelegd.

VEN- gebied: opm aak
nat uur richt plan i.s.m . de diver se
bet rokkenen.

I nt egrat ie t uin in om ringende
landschap ( A8)

St ad en eigenaar

1997- 2000

Bet r eft volledig privat e t uin. Geen
act ie ondernom en

Opgenom en in VEN gebied:
oppor t unit eit via het nat uurricht plan.

Onderzoek van de
w at erhuishouding ( A14)

St ad

1997- 1998

Wat erhuishouding gebied wordt
opgevolgd door AMI NAL Nat uur en
Nat uurpunt .
Op vraag van AMI NAL en Nat uurpunt
w or dt de Robbroekloop niet langer
geruim d. Enkele kleine st uw en
w er den geplaat st om het w at er op t e
houden.

Geen concret e act ies vanuit de st ad.

St adsbest uur en lokale
gem eenschap m eer bet rekken bij
beheer.



Opm aak nat uur richt plan
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St ad en
bet rokkenen



Overleg m et beheerder s en
grot e openbare eigenaar s
inzake het ver dere
t oekom st ige beheer van het
gebied

¤

Afgerond

¤

I n het naj aar 1999 werd het bevel
gegeven om zonevreem de
sport infrast ruct uur t e verw ij der en w at
vrij snel gebeur de.

¤

1997



St ad
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Zonevreem de, illegale
act ivit eit en uit het gebied
verwij deren ( cfr.
voet balveld) ( A7)
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Behoud en ont wikkeling van
nat uurw aarden buit en de
nat uurgebieden. I n dit
concret e geval zij n deze
nat uurw aarden hooilandj es,
r uigt en en kleine bosj es op
vocht ige bodem .

St ad Mechelen

Verw erven van gronden in
funct ie van nat uurbehoud
door m iddel van aankoop, r uil
en/ of vrij willige
beheersovereenkom st en
inzake w at er/ w eidevogels
en/ of bot anisch beheer aan de
Barebeek bij de m onding in de
Dij le ( A9)

St ad

1996- 2000

St ad heeft zelf geen gronden
aangekocht m aar wel t oelagen
gegeven aan Nat uurpunt voor
aankoop. Er is een afspraak gem aakt
dat de st ad zelf geen aankopen
ver richt .

Verder verlenen van t oelagen

Verkeer srem m ende
m aat regelen in de
Muizenhoekst raat ( A10)

St ad

1997

Er werden bor den geplaat st voor de
paddent rek ( voor- en naj aar) .
Diverse pogingen werden
ondernom en om de Muizenhoekst raat
“af t e sluit en” ( ver keerscom m issie) .
Afsluit en is m oeilij k w egens
bew oning.
Plaat sing verkeersbord “uit gezonderd
aangelanden en plaat selij k verkeer”.

Nagaan of een am fibieënt unnel
haalbaar is.
Koppeling aan de m ogelij k
infrast ruct uurwerken van Aquafin
inzake het oplossen van de
rioleringsproblem at iek van de
Muizenhoekst raat

Vr agen werden gest eld aan
Monum ent en en Landschappen.
Laat st e klassering dat eert van 1995.
Enkele ‘groene’ gew est planw ijzigingen
en gedeelt elij ke opnam e in VENgebied
Beide bescherm de landschappen
vor m en een aaneensluit end geheel
Toelager eglem ent w ordt geregeld
bekendgem aakt via lokale pers.
I n het gebied zij n er een aant al
aanvr agen voor
aanplant en/ onderhoud door
Nat uurpunt en part iculieren.
I n eerst e inst ant ie diverse
besprekingen gevoerd m et alle
belanghebbenden. Com plexe
problem at iek. Weinig result aat .
I n 2003 opgev olgd vanuit het
sam enwerkingsverband Beneden- Dij le
opgevolgd en t erug geact iveerd
( overleg,…) . Tot op heden geen
oplossing.

Nagaan of klasseringen nog zin
hebben gelet op VEN afbakening

Voorst ellen uit breiding
bescher m d landschap
Mispeldonk, Mechels Broek

Prom ot ie subsidiereglem ent
aanleg en onderhoud kleine
landschapselem ent en m et
aandacht voor m ei- , slee- en
w egedoor nhagen ( A11)

St ad

1999

Plaat sen van een sluis op de
Dij le t er hoogt e van het
Mechels Broek ( A12)

Bevoegde
dienst en

1997- 2000

Bevoegde
dienst en

1997- 2000

Provinciale w at erloop. een specifieke
act ies ondernom en vanuit de st ad.

Verder bekendm aken van het
t oelagereglem ent

Verder zet t en van het over leg m et
de bet r okkenen.
Uit w erken beheersvoorst el m et de
eigenaar sluis Muizenbrug
Beheerssam enwerking m et de
aangelanden.
Verder onder zoeken.
Moet kader en in de gebiedsvisie van

St ad Mechelen

Plaat sen st uw op de Plat t e
Beek na voorafgaand
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Behoud en herst el van
kleinschalig landschap
Verdroging t egengaan om
t ypische nat uurw aarden t e
bescher m en
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het bevloeiïngsproj ect Mechels
Br oek

Act ie

Om schrij ving

Nat uurvriendelij k beheer Tivoli

Meer nat uurgericht beheer

Herw aardering Binnen- Dij le

Wat erkw alit eit , oeverm uren,…

Behoud en ont wikkeling st edelij ke ecologische infrast ruct uur

Nat uureducat ieve act ie

Bufferst roken,
verbindingsgebieden,…

Brochur e, diareport age,
t ent oonst elling,…

St and van Zaken

Toekom st ( MBP2005- 2009)

Beknopt beheersplan w erd opgest eld
voor het bosgedeelt e. Wer d niet
uit gevoerd w egens personeelsgebrek.
Nat uurgericht e act ivit eit en:
am fibieënpoel, insect enbor ders,…
Uit bouw van de j acht haven
Aanleg van het Dij lepad
Boot t ocht en op de Binnen- Dij le
Wat erkwalit eit verbet er t i.f.v. de
voedende rivieren ( Dij le, Zenne)
St elselm at ig afkoppelen van
rioleringslozingspunt en op de Dij le bij
nieuw bouw of gr ondige verbouwingen

Opm aak van een globaal
beheersplan op basis van principes
van ‘har m onisch park- en
groenbeheer ’.

Diverse act ies ondernom en in het
ruim t elij k st ruct uurplan
Opm aak landschapsplan Vrouw vliet
St adsrandbos Kauwendael
Afbakening VEN gebieden

Verder uit voeren van de act ies in
het ruim t elij k st ruct uurplan

Geen act ies onder nom en

Act ies ondernem en inzake het
inform eren en sensibiliseren
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onder zoek ( A15)

I nit iat ieven van de dienst
Zeeschelde voor verbet ering van de
kadem uren.
Verder opv olgen van de
w at er kw alit eit
Aandacht voor de plant engroei op de
kadem uren en in het wat er.

Beeldkwalit eit splan binnenst ad
Aandacht voor begeleidend gr oen
t .h.v. spoor wegen en E19

1

St ad Mechelen
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Om t rent de uit gebracht e adviezen en opm erkingen
op het ont werpplan van het

*HPHHQWHOLMN0LOLHXEHOHLGVSODQ0HFKHOHQ
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'RHOYDQKHWRYHUZHJLQJVGRFXPHQW
Dit docum ent k om t t egem oet aan de decr et ale bepaling dat de gem eent eraad het
definit iev e m ilieubeleidsplan vast st elt bij een m et reden om kleed besluit waarbij in het
algem een w ordt verm eld in w elk e m at e rek ening werd gehouden m et de ingediende
adviezen en opm erk ingen.
Het docum ent geeft bij gev olg weer w elk e adv iezen en opm erk ingen t ij dens het openbaar
onderzoek bij het st adsbest uur zij n ingediend en een uit spraak ov er het al of niet
weer houden van de opm er kingen. Het bevat eveneens een overzicht v an de geboden
advies- en inspraakm ogelij k heden en de v oor naam st e wij zigingen die zij n aangebracht in
het ont w erpplan om t ot een definit ief plan t e kom en.
.HQQLVJHYLQJRQWZHUSSODQ

Het College v an Burgem eest er en schepenen heeft het ont w erp van m ilieubeleidsplan
2005- 2009 vast gest eld in v ergadering van 24 august us 2004.
Het openbaar onderzoek over dit ont w erpplan werd georganiseerd in de per iode van 1
sept em ber 2004 t ot en m et 30 okt ober 2004.
Op 15 sept em ber 2004 werd in de k leine st adsfeest zaal t e Mechelen een inform at ie- en
inspraakv ergadering georganiseerd voor de bev olk ing.
De t er inzage legging en de t erm ij n van het openbaar onderzoek werden t er k ennis
gebracht van de bevolk ing d.m .v. een publicat ie in:
- De st r eekkr ant ;
- Het Nieuwsblad – edit ie Mechelen;
- Gazet van Ant w erpen – edit ie Mechelen;
- Passe- Part out ;
- Websit e Milieuraad.
Het bericht van bek endm aking van het openbaar onderzoek w erd uit gehangen op
volgende locat ies:
- St adhuis;
- Bibliot heek ;
- Cult ur eel Cent r um ;
- De st edelij k e wij k huizen;
- De dorpshuizen in de fusiegem eent en.
De k racht lij nen van het ont w erpplan werden ev eneens m ondeling t oegelicht op v olgende
ov er legm om ent en:
- Gem eent eraadscom m issie St adsplanning ( 23/ 9/ 2004)
- Am bt elij k ov erleg Duurzaam heid ( 21/ 10/ 2004)
- MI NAraad ( 28/ 9/ 2004)
- GECORO ( 12/ 10/ 2004)
- Adv iesraad Land- en Tuinbouw ( 20/ 10/ 2004)
Een art ik el over het ont werp v an m ilieubeleidsplan werd gepubliceerd in het gem eent elij k
personeelsblad ( ok t ober 2004) .
Tij dens het openbaar onderzoek w erd het ont w erpplan voor adv ies ov er gem aakt aan
volgende inst ant ies:
- Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap ( AMI NAL) – Afdeling
Wat er;
- Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap ( AMI NAL) – Direct oraat
Generaal;
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Adm inist rat ie Ruim t elij k e Ordening, Huisv est ing en Monum ent en 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 aat schappij ( VMM) ;
Vlaam se Landm aat schappij ( VLM) ;
Openbar e Afvalst offenm aat schappij voor het Vlaam se Gew est ( OVAM) ;
Best endige Deput at ie v an de prov incie Ant w erpen;
Alle leden van de gem eent eraad;
Alle leden van het m anagem ent t eam van de st ad Mechelen;
Adv iesraad Land – en Tuinbouw ;
I VAREM;
Prov inciaal I nst it uut voor Hygiëne ( prov incie Ant werpen) ;
St edelij ke MI NAraad;
Gem eent elij ke raad voor ont w ik kelingssam enw er king Mechelen ( GROM) .

Het ont werpplan lag t ij dens het openbaar onder zoek t er inzage bij de m ilieudienst .
2YHU]LFKWYDQGHRQWYDQJHQDGYLH]HQRSPHUNLQJHQ
Volgende inst ant ies dienden schr ift elij k e opm er kingen in:
- Adm inist rat ie Leefm ilieu van de Vlaam se Gem eenschap ( AMI NAL) – Direct oraat
Generaal;
- Best endige Deput at ie v an de prov incie Ant w erpen;
- Vlaam se Milieum aat schappij ( VMM) ;
- Vlaam se Landm aat schappij ( VLM) ;
- Openbar e Afvalst offenm aat schappij voor het Vlaam se Gew est ( OVAM) ;
- I VAREM ( geen opm erk ingen) ;
- Adv iesraad Land- en Tuinbouw ( ALT) ;
- St edelij ke MI NAraad;
- De st edelij k e dienst Organisat ieadv ies;
- GECORO;
- Buurt raad De Spreeuw ;
- Dhr. E. d’Hiet ;
- Mev r. M. Baert ;
- Dhr. J.P. Vanden Weghe;
- Dhr. E. Den Ham er .
Daar enbov en w erden nog een aant al opm erk ingen geform uleerd vanuit verschillende
st adsdienst en t ij dens t ussent ij dse over legm om ent en ( o.a. am bt elij k ov erleg
duurzaam heid) . Deze w orden aangeduid als am bt shalv e aanpassingen.
I n funct ie van een eenv orm ige inhoudelij k e v er wer k ing van de schr ift elij k e opm erk ingen
werden v olgende pr incipes gehant eerd:
- het ov erwegingsdocum ent geeft in eerst e inst ant ie een opsom m ing van de
indiv iduele opm er k ingen. De opm er kingen die verschillende m alen v oorkom en
worden besprok en in het algem ene deel.
- er wordt get racht de opm erkingen beknopt en obj ect ief weer t e gev en.
- kleine det ailopm er k ingen, m eest al van r edact ionele aard, en recht zet t ingen van
kleine inhoudelij k e fout en of onvolledigheden w orden niet in het
ov erw egingsdocum ent opgenom en en dus niet gem ot iv eerd.
- op inform at iev ragen en persoonlij k e v ast st ellingen wordt in dit
ov erw egingsdocum ent niet ingegaan.
- concret e t ips of suggest ies die niet r echt st reeks verband houden m et dit plan
worden niet in dit ov er w egingsdocum ent bespr oken. Ze worden ov ergem aakt aan
de bet rokk en dienst en.
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de v oorgest elde aanpassingen v erm elden enk el de essent ie van de v erander ing,
zonder dat de volledige aanpassingen ( t ekst blok ken, act ies) worden w eergegeven.
opm erk ingen die geen r echt st reeks v erband houden m et het ont w erpplan en
specifiek e k lacht en of opm er kingen over concr et e plaat selij k e sit uat ies worden
niet in het overwegingsdocum ent opgenom en en gem ot iv eerd.

I n een eerst e onderdeel wordt ingegaan op een aant al algem ene ( gem eenschappelij k e)
opm erk ingen. Verv olgens wordt ingegaan op de rest erende individuele opm erk ingen.

Paginanum m ers of act ies bij het for m uler en van de opm erk ingen v erw ij zen naar het
ont w erp van m ilieubeleidsplan. De paginanum m ers of act ies bij het for m uler en van een
st andpunt of aanpassing verwij zen naar het definit ief m ilieubeleidsplan. I ngev olge het
t oev oegen of verw ij deren van act ies v erschillen beide docum ent en


$OJHPHQHRSPHUNLQJHQ
Algem een w ordt waardering geuit v oor het voor liggende ont w erpplan. De v oor opgest elde
visies en doelst ellingen worden onderst eund. Het plan v oldoet aan de bepalingen van de
hoger e ov erheid.
Er werden geen t egenst rij digheden vast gest eld m et het gew est elij k e en prov inciaal
m ilieubeleidsplan.
Opm erking 1: verschillende organisat ies/ dienst en/ burgers hebben v ragen of w ensen m eer duiding
ov er de financiële en personele haalbaarheid van het m ilieubeleidplan.
St andpunt : gelet op de keuze van de st ad voor de opm aak van een gedet ailleerd plan is het
m aken van een kost prij s per act ie prakt isch niet realiseerbaar. De st ad engageert zich om
j aarlij ks via de begrot ing en de opm aak van het m ilieuj aarprogram m a de nodige budget t en t e
voorzien v oor de uit voering v an het plan. Bij st uring van de financiële m iddelen is j aarlij k s
m ogelij k in funct ie van de noodwendigheden. Wat de personeelsbehoeft e bet reft v oor de
uit voering van het plan gaat de st ad er van uit dat het best aande personeelsbest and voldoende
is om het m ilieubeleidsplan uit t e voeren. De dienst en van de afdeling Milieu en
Nat uuront w ikkeling zij n de belangrij k st e kat alysat oren en init iat oren. Op t erm ij n zullen naast
de m ilieudienst en de dienst duurzam e ont w ikkeling ook de dienst en m ilieueducat ie en nat uur en groenont w ikkeling een grot ere rol spelen bij de uit voering van het beleidsplan. Voor t al van
act ies ligt het init iat iefrecht bij andere depart em ent en, afdelingen en dienst en. Bij som m ige
act ies zij n ook ext ernen bet rok ken par t ij .
Een vlot t e ( int erne en ex t erne) sam enw erking is een basisvoorw aarde om het m ilieubeleidsplan
2005- 2009 goed t e kunnen uit voeren. Bij de opm aak van het nieuwe personeelsbehoeft eplan
van de afdeling Milieu en Nat uuront w ikkeling ( m om ent eel in ont w erp) werd rek ening gehouden
m et het voorliggende m ilieubeleidsplan. Daarenboven is het aant al nieuwe act ies beperk t in
verhouding t ot het v erder zet t en of in st and houden van reeds lopende act ies.
Aanpassing: hoofdst uk 10 ( financiële en personele im plicat ie) wordt m et deze inform at ie
verduidelij k t ( p. 207, p.210) .
Opm erking 2: het onderscheid ‘bindend en indicat ief’ w ordt door verschillende inst ant ies op een
andere m anier geïnt erpret eerd.
St andpunt : het belang van een act ie is vaak onafhankelij k van het bindend karakt er. Een act ie
is ‘bindend’ indien de uit voering ervan is opgelegd in het kader van een verplicht ing t egenover
hogere overheden ( beleidsplannen, uit v oeringsplannen) , verplicht ingen vanuit de
sam enwerkingsovereenkom st 2002- 2004 “m ilieu als opst ap naar duurzam e ont w ikkeling” m et
het Vlaam s Gewest of wanneer de uit w erking van de act ie ext ra aandacht verdient in de
kom ende planperiode ( o.a. voor het nast reven van de vooropgest elde doelst ellingen) . Alle
andere act ies worden als ‘indicat ief’ om schreven. Wanneer een act ie als indicat ief w ordt
aangeduid bet ekent dit niet dat de uit v oering ervan geheel vrij blij vend is.
Aanpassing: de t ekst 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) – Dir ect oraat
Generaal.
Opm erking 3: de st and van zaken van de opm aak van de m ilieubarom et er dient t e w orden
verduidelij k t ( v erplicht ing sam enw erkingsov ereenkom st 2002- 2004 - m ilieu als opst ap naar
duur zam e ont w ikkeling)
St andpunt : voor een gedet ailleerde st and van zaken om t rent de opm aak van de
m ilieubarom et er w ordt verw ezen naar het m ilieuj aarprogram m a. Binnen dit m ilieubeleidsplan
w ordt enkel het kader geschet st w aarbinnen de opm aak is gest art en verder dient t e w orden
uit gevoerd. De w eergegeven st and van zak en in het MBP is echt er vrij sum m ier en kan worden
aangev uld.
Aanpassing: de t ek st m .b.t . de m ilieubarom et er wordt aangevuld m et een beknopt e st and van
zaken ( p. 19)
Opm erking 4: verduidelij k ing van het act ieplan int erne m ilieuzor g is w enselij k.
St andpunt : het doel en de opzet van het act ieplan zij n inderdaad vrij sum m ier w eergegev en.
De best aande om schrij ving w or dt v erduidelij kt . Voor een gedet ailleerde beschrij ving w ordt
verw ezen naar het m ilieuj aarprogram m a.
Aanpassing: de t ek st m .b.t . het act ieplan I MZ w ordt aangevuld m et een beknopt e om schrij ving
( p.21)
Opm erking 5: aan het gebruik van FSC- gelabeld hout w or dt best ook het verm ij den v an chem ische
hout ver duurzam ing gekoppeld.
St andpunt : het verm ij den van chem ische hout v erduurzam ing is opgenom en in het hoofdst uk
‘ver ven en vernissen’.
Aanpassing: I n het hoofdst uk ‘duurzaam geëxploit eerd hout ’ w ordt een verw ij zing opgenom en
naar het t hem a ‘verven en vernissen’ ( p.53) .
Opm erking 6: t oevoegen van een bij lage m et de m et ingen van de kwalit eit van opperv lakt ew at er
( VMM) op het grondgebied van Mechelen.
St andpunt : Uit de beschrij v ing van de best aande t oest and blij k t dat de inform at ie om t rent de
kw alit eit van de oppervlakt ewat eren op het grondgebied van de st ad st erk v ersnipperd is over
verschillende inst ant ies ( VMM, st ad,…) . De m eet result at en w orden m om ent eel niet
syst em at isch bij gehouden en beoor deeld. Act ie W_17 werd opgest eld om dit in kaart t e
brengen en t e beoordelen.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 7: bet rokkenheid van het Vlaam se Gew est bij Act ie W_39 ( st edelij ke
rioleringsdat abank) ont breekt .
St andpunt : Gezien de st ad bij de uit bouw van de dat abanken erv oor opt eert om nauw sam en
t e w erken m et de hogere ov erheid is het Vlaam se Gew est een belangrij k e bet rokkene bij deze
act ie. Wanneer er vanuit het Vlaam se Gew est init iat ieven w orden genom en zal de st ad hier op
aansluit en.
Aanpassing: het Vlaam se Gew est w or dt als bet rokkene t oegevoegd aan act ie W_39 ( p.102) .
Opm erking 8: uit de om schrij v ing van act ie W_13 ( opm aak wat erwegw ij zer voor lokale best uren)
is niet duidelij k wat de opzet is van de act ie en w ie dan ook de j uist e bet rokk enen zij n vanuit het
Vlaam se Gew est .
St andpunt : opzet van de act ie is t e kom en t ot een wat erw egw ij zer voor lokale best uren zoals
het Vlaam se Gew est ( Vlaam se Milieum aat schappij ) er een heeft uit gew erkt voor ar chit ect en
( wat erw egw ij zer voor archit ect en) .
Aanpassing: de t it el van de act ie w ordt verduidelij kt en AMI NAL w at er w ordt t oegevoegd als
bet rokk ene ( p.90)
Opm erking 9: bij act ie W_49 ( in kaart brengen van de grondwat erkw alit eit ) dienen verschillende
dienst en van het Vlaam s Gew est ext ra t e worden verm eld.
St andpunt : De verschillende dienst en van het Vlaam s Gew est die w orden aangehaald zij n
inder daad belangrij k bij deze act ie.
Aanpassing: de lij st m et bet rokkenen voor act ie W_49 w ordt aangevuld zoals voorgest eld
( p.108)
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Opm erking 10: bij Act ie W_52 ( grondwat erconsum pt ie) dient ook de Adm inist rat ie
gezondheidszorg bet rokken t e worden
St andpunt : De adm inist rat ie gezondheidszorg is inderdaad belangrij k bij deze act ie
Aanpassing: de lij st m et bet rokkenen voor act ie W_52 w ordt aangevuld zoals voorgest eld
( p.108)
Opm erking 11: inzake het t hem a w at erzuivering kan er m eer aandacht worden geschonken aan
‘overst ort en in kw et sbare gebieden’.
St andpunt : het in kaart brengen en saneren van de lozingspunt en en overst ort en van
ongezuiverd afvalwat er is een aandacht spunt voor de st ad ( act ie W_32) . Ex t ra nadruk kan
w orden gelegd op kw et sbar e gebieden.
Aanpassing: de om schrij v ing van act ie W_32 ( p.101) en de t ekst van het beleidsk ader ( p.98)
w orden aangevuld.
Opm erking 12: de bem iddelende rol inzake bescherm ing en beheer van soort en is niet in
ov ereenst em m ing m et de v oorgest elde act ie.
St andpunt : het gebruik van de t erm ‘bem iddelend’ houdt verband m et het v oeren van
sensibiliserende act ies, het st im uleren van ( aanvullende) onderzoek en, het onderst eunen van
lokale soort gericht e act ies, t oezicht en handhav ing. Hiert oe zij n verschillende act ies voorzien.
De t erm ‘bem iddeld’ is in deze opt iek niet correct .
Aanpassing: De t erm ‘bem iddelend’ w ordt verw ij derd en de t ekst wordt v erduidelij kt ( p.126) .
Opm erking 13: de afbak ening van het randst edelij k gebied Mechelen dient als knelpunt t e w orden
geform uleerd inzake nat uur en landschap.
St andpunt : Binnen het afbakeningsproces van het randst edelij k gebied Mechelen w ordt
rek ening gehouden m et de bindende bepalingen van het ruim t elij k e st ruct uurplan van de st ad
inzake het vrij waren en verst erken van de groene v erbindingen m et het buit engebied. De st ad
ervaart het planningsproces niet onm iddellij k als een k nelpunt . Een ( definit ieve) afbakening t er
zake zorgt voor duidelij kheid op lange t erm ij n inzake de best em m ing van de buit engebieden.
Aanpassing: een link m et de afbakening van het randst edelij k gebied Mechelen wordt
opgenom en in de t ekst ( p.128)
Opm erking 14: de link t ussen de knelpunt en/ opport unit eit en en de act ies in de clust er nat uurlij k e
ent it eit en ( onderdeel nat uur en landschap) is onv oldoende uit gew erkt .
St andpunt : Alle geform uleerde knelpunt en en opport unit eit en vert alen zich in één of m eerdere
act ies van het m ilieubeleidsplan.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 15: De act ies van de clust er nat uurlij k e ent it eit en ( nat uur, landschap, bos en groen)
zij n onvoldoende gelinkt aan de doelst ellingen en de garant ie t ot uit voering ont breekt .
St andpunt : De act ies ( 60 t al) zij n gegroepeer d in 12 doelst ellingen. Deze doelst ellingen
best rij ken het volledige dom ein inzake nat uur, landschap, bos en groen waarbinnen de st ad
een rol kan vervullen. Er is een duidelij k e link t ussen de act ie en de bij horende doelst elling.
Garant ies naar uit voering kan het m ilieubeleidsplan niet bieden ( = plan) . De uit voer ing st aat
beschrev en in de j aarlij kse rapport ering via het m ilieuj aarprogram m a. Door het form uleren van
deze act ies in het m ilieubeleidsplan engageert de st ad zich om j aarlij k s via de begrot ing en de
opm aak van het m ilieuj aarpr ogram m a de nodige budget t en t e voorzien. Bij st uring van de
financiële m iddelen is j aarlij ks m ogelij k in funct ie van de noodwendigheden. Bij horende t im ing
geeft aan t egen w elke periode de act ie m oet uit gevoerd zij n. Dit m ag niet geïnt erpret eerd
w orden alsof er in de periode ervoor geen aandacht w ordt geschonken aan deze act ies. De
planning en rapport ering in het m ilieuj aarprogram m a geven aan in w elke m at e er ook rek ening
w ordt gehouden m et de v oorbereiding van act ies op langere t erm ij n ( zie o.a. MJP2004) .
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 16: afst em m ing t ussen de v isies/ act ies van het nat uurproj ect Beneden- Dij levallei en de
( kom ende) act ies van de deelbekk enbeheerplannen is noodzakelij k .
St andpunt : Alle init iat iev en ( st udies of visies) die w orden uit gewerkt binnen het proj ect gebied
van de Beneden- Dij le w orden van nabij opgevolgd. Er w ordt over gewaakt dat deze v isies in
ov ereenst em m ing zij n m et deze van de bet rokken part ners in het pr oj ect . De afst em m ing
w ordt a- priori voorzien.
Aanpassing: de t ek st wordt v erduidelij kt ( p.118)
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Opm erking 17: m eer aandacht voor sensibilisat ie van de bevolking inzake asbest
St andpunt : Asbest w ordt in het plan aangehaald als een aandacht spunt . Sensibilisat ie van de
bevolking gebeurt m om ent eel via de v erspreiding van de brochure van het Vlaam se Gew est
( asbest in en om het huis) en de zorgvuldige inzam eling via de cont ainerparken. Een ext ra
act ie kan hierom t rent worden voorzien.
Aanpassing: ext ra act ie inzake sensibiliser ing van de bev olking rond asbest w ordt voorzien
( H_43, p.164) . De beschrij ving van de best aande t oest and wor dt aangevuld ( p.162) .

5.2. Best endige Deput at ie prov incie Ant werpen
Opm erking 18: de grot e det ailleringsgr aad van het plan zorgt voor een grot e adm inist rat ieve
belast ing.
St andpunt : de st ad heeft bij de opm aak van het plan geopt eerd zo volledig m ogelij k t e zij n.
Een grot e det ailleringsgraad heeft naar uit voering van het plan geen effect op een grot ere
adm inist rat iev e belast ing. I nt egendeel, er kan gericht er w orden gew erkt rond specifieke act ies.
Aanpassing: geen aanpassing
Opm erking 19: m eer clust eren van act ies ( v ooral deze die k unnen beschouw d w orden als
t ussenst appen van één globalere act ie) .
St andpunt : de st ad heeft bij de opm aak van het plan gekozen voor voldoende det aillering van
de act ies w aardoor de uit voer ing en t im ing bet er kunnen w orden opgevolgd en uit gevoerd. Het
clust eren van act ies zorgt voor een t e algem ene om schr ij ving waar door de uit voering ervan
onduidelij k w ordt en er acht eraf t och opsplit sing nodig is.
Aanpassing: geen aanpassing
Opm erking 20: een bronverm elding of lit er at uurlij st t oevoegen
St andpunt : Een bronverm elding voor de belangrij k st e gegev ens is in het plan opgenom en v ia
de t ekst of v ia de voet not en. Een lit erat uurlij st biedt geen m eerw aarde.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 21: de opm aak van een voort gangsrapport van het MJP, dat op zich reeds een
voort gangsrapport is van het MBP, zorgt voor een ext ra adm inist rat ieve belast ing en is niet nut t ig.
St andpunt : m et het oog op een goede uit voering van de j aarlij k se act ies in het
m ilieuj aarprogram m a m aakt de st ad, als int ern werkdocum ent , een bek nopt e t ussent ij dse
st and van zaken op. Dit laat de st ad t oe desgevallend bij t e st uren in de uit voering van
som m ige act ies van het MJP. Dit is belangr ij k gelet op het feit dat het m ilieuj aarprogram m a
door de hogere ov erheid wordt geëvalueerd in het kader van de engagem ent en opgenom en in
de sam enw erkingsovereenkom st 2002- 2004 ‘m ilieu als opst ap naar duurzam e ont w ik keling’.
Deze w erkw ij ze heeft reeds zij n nut bewezen. Gelet op het feit dat dit eerder een int erne
w erkw ij ze is en het voort gangsrapport geen officiële st at us heeft w orden act ies I _16 en I _17
geschrapt en wordt de w erk w ij ze aangevuld in de t ekst .
Aanpassing: Act ie I _16 en I _17 w orden geschrapt . De t ekst w ordt verduidelij kt ( p.19) .
Opm erking 22: clust eren van act ies I _26 en H_43 i.v. m . de gem eent elij k e adm inist rat ieve
sanct ies.
St andpunt : Het bet reft inderdaad t weem aal dezelfde act ie, enerzij ds bek eken vanuit het
st andpunt van het inst rum ent arium en ander zij ds vanuit t oezicht en handhaving inzake hinder.
Aanpassing: De act ie binnen hinder w ordt geschrapt en er w ordt ver wezen naar het
inst rum ent arium ( p.167)
Opm erking 23: niet elk e pr oduct groep binnen m ilieuverant w oord product gebruik dient afzonderlij k
t e w orden besprok en.
St andpunt : de richt lij nen van het Vlaam se Gew est ( sam enwerkingsov ereenkom st ) t er zake
w erden gev olgd. Deze st ellen een opsplit sing per product groep v oorop. Elke product groep heeft
zij n eigen specifieke karakt erist iek en inzake uit voering en t im ing w aardoor een opsplit sing t e
verant w oorden is. Het clust eren van de act ies zorgt voor een t e algem ene om schrij ving
waardoor de uit v oering ervan onduidelij k w ordt .
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 24: int egreren van act ie W_4 ( overleg m et Polder ) in act ie W_1 ( opricht ing van de
wat erschappen)
St andpunt : De w at erschappen zij n het plat form om t e kom en t ot gezam enlij k e afspraken
inzake int egraal w at erbeheer t ussen alle bet rokken part ner s binnen het wat erschap. Het
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ov erleg m et de Polder in dit m ilieubeleidsplan bet reft een zeer specifiek gebiedsgericht overleg.
I ndien bij de opricht ing van het wat erschap m oest blij k en dat een dergelij ke overleg binnen het
wat erschap kan besproken worden kunnen beide act ies in elkaar over gaan. Binnen de huidige
cont ext is het w enselij k beide act ies duidelij k van elkaar t e onderscheiden.
Aanpassing: geen aanpassing
Opm erking 25: act ie H_33 is een specificat ie van act ie H_2 ( hinder) . Deze act ies dienen
geïnt egreerd t e worden. Te veel fragm ent eren neem t een st uk k racht van het beleid weg.
St andpunt : Met bet rekking t ot het hoofdst uk hinder heeft de st ad ervoor geopt eerd om een
onderscheid t e m aken in de belangr ij kst e hindert hem a’s geluid, licht , geur, bodem , zw erfvuil
lucht ( conform de richt lij nen van het Vlaam se Gew est ) . Elk t hem a heeft zij n eigen aanpak.
Deze ‘fr agm ent at ie’ heeft net t ot doel om de uit werking ervan op het t errein duidelij k t e
m aken. Op basis van de opm erkingen van OVAM w erd deze act ie reeds aangepast en
uit gebreid waardoor de finalit eit van beide act ies verschilt .
Aanpassing: geen aanpassingen

5.3. Vlaam se Milieum aat schappij ( VMM)
Opm erking 26: de kwalit eit st oest and van de wat erlopen en de wat erbodem is niet gedet ailleer d
beschrev en.
St andpunt : Uit de beschrij v ing van de best aande t oest and blij k t dat inform at ie om t rent
oppervlak t ew at er en slibkwalit eit op het grondgebied van de st ad st erk versnipperd is. De
m eet r esult at en worden m om ent eel niet sy st em at isch bij gehouden en beoordeeld. Act ie W_17
( wat er) en W_42 ( slib) w erden opgest eld om dit in kaart t e brengen en t e beoordelen. De st ad
neem t ak t e van de verw ij zing naar de beschikbare m eet result at en binnen de VMM ( w ebsit e m eet net ) .
Aanpassing: de t ek st van de beschrij v ing van de best aande t oest and w ordt verduidelij kt ( p.92)
Opm erking 27: aanleg van een gescheiden st elsel is pas efficiënt w anneer ook aandacht w ordt
geschonk en aan het scheiden van afvalwat er en hem elw at er op part iculier dom ein.
St andpunt : de st ad hecht veel aandacht om op privat e t erreinen de scheiding van afvalwat er
en hem elwat er t e voorzien. De st edenbouwk undige verordening ‘geïnt egreerd rioleringsbeleid’
legt deze ver plicht ing op. Er w ordt ook rekening gehouden m et de bepalingen van de nieuw e
gewest elij k e bouw verordening inzake hem elwat eropvang en infilt rat ie.
Aanpassing: de t ek st van de beschrij v ing van de best aande t oest and w ordt verduidelij kt ( p.99)

5.4. Vlaam se Landm aat schappij ( VLM)
Opm erking 28: de beheer sov ereenkom st ‘perceelrandenbeheer ’ kan als ex t ra opport unit eit w orden
opnem en om de veront reiniging van wat erlopen t e voork om en.
St andpunt : het inst rum ent van beheersovereenk om st en is voor de st ad een aandacht spunt .
I nzake nat uur werden hiert oe act ies N_41 en N_42 opgest eld. Het perceelr andenbeheer k an
inder daad als ext ra opport unit eit worden verm eld inzake het wat erlopenbeheer.
Aanpassing: perceelrandenbeheer w ordt als ext ra opport unit eit opgenom en ( p.95) en de t ek st
van de beschrij v ing van het beleidskader w ordt aangev uld ( p. 91)
Opm erking 29: de bet rok kenheid van de VLM bij het inform eren en sensibiliseren inzake
beheersov ereenkom st en ont breekt
St andpunt : de VLM is inderdaad een belangrij ke act or inzake de beheersov ereenkom st en .
Aanpassing: VLM wordt als bet rokkene t oegevoegd aan act ies N_37 en N_41.
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5.5. Openbar e Afvalst offenm aat schappij v oor het Vlaam se Gewest ( OVAM)
Opm erking 30: ext ra aandacht best eden aan de select ieve inzam eling van bedrij fsafvalst offen van
de gem eent elij k e dienst en ( m inst ens voldoen aan de bepalingen v an Vlarea) .
St andpunt : het opt im aliseren van de select ieve inzam eling van de gem eent elij ke
bedrij fsafvalst offen is een aandacht spunt v oor de st ad ( act ie AS_37) .
Aanpassing: de om schrij v ing van de act ie w ordt uit gebreid zoals voorgest eld ( p. 76)
Opm erking 31: ext ra act ie voorzien inzake het sensibiliseren van de bevolking in verband m et de
w et t elij k e verplicht ingen en m ogelij k heden bij het gebruik st ellen en onderhoud van oude
st ook oliet anks
St andpunt : het plan best eedt aandacht aan het sensibiliseren van de bevolking inzak e het
voorkom en van bodem veront reiniging ( act ie H_41) . Oude St ookoliet anks m aken deel uit van
de opzet van deze act ie.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 32: opleggen van een oriënt erend bodem onderzoek bij nieuw e verkavelingen
St andpunt : De st ad erkent het belang van het uit voeren van bodem onderzoeken. Het v erplicht
opleggen van een bodem onderzoek bij elke verkav elingsvergunning heeft echt er belangrij ke
budget t aire consequent ies en is daarenboven niet relevant voor alle verkav elingen. Dit dient
geval per geval t e w orden onderzocht . Het st apsgew ij s in kaart brengen van best aande en het
voorkom en van nieuwe bodem veront reiniging zij n belangrij ke aandacht spunt en voor de st ad.
Hiert oe zij n verschillende act ies opgenom en. Act ie H_33 heeft als doel bij het aflev eren van
vergunningen inzak e m ilieu en st edenbouw aandacht t e hebben voor bodem veront reinigende
act ivit eit en. Deze act ie kan w orden uit gebreid m et ‘verkavelingsv ergunningen’ en het in kaart
brengen van de best aande bodem veront reiniging kan als ext ra aandacht punt w orden
m eegenom en.
Aanpassing: de om schrij v ing van act ie H_33 w ordt aangev uld ( p.163) .
Opm erking 33: een bodem onderzoek lat en uit v oeren bij de aan- en verkoop van gronden door de
gem eent e, ook wanneer dit niet verplicht is. De gronden van de gem eent e screenen op
bodem veront reiniging.
St andpunt : De st ad erk ent het belang van het uit voeren van bodem onderzoeken om de
bodem veront reiniging op het grondgebied in kaart t e brengen. Het opleggen van een
bodem onderzoek bij elke aan- en verkoop heeft echt er belangrij ke budget t aire consequent ies
en is daarenboven niet relevant voor alle aan- en verk open. Dit dient geval per geval t e w orden
onderzocht . De st ad w enst zich echt er t e engageren om st apsgew ij s de bodem veront reiniging
van gronden in eigendom in kaart t e brengen.
Aanpassing: een ex t ra act ie om t rent deze problem at iek w ordt opgenom en in het plan ( H_40, p.
164) .

5.6. Adv iesraad Land- en Tuinbouw ( ALT)
Opm erking 34: nom enclat uur van de wat erlopen op figuur 14 is niet in overeenst em m ing m et de
recent e benam ingen.
St andpunt : De nom enclat uur is afkom st ig van de GI S- best anden van de hogere ov erheid. Deze
dat alaag blij kt niet m eer act ueel t e zij n.
Aanpassing: figuur 14 w ordt aangepast ( p. 86)
Opm erking 35: aandacht voor het gecont roleerd beheer van soort en ( vossen, aalscholvers,…) en
aanvullende sensibilisering
St andpunt : de st ad wenst zij n rol verder t e zet t en inzake de bescherm ing en het beheer van
soort en op zij n grondgebied. Dit kan best aan uit het voeren van sensibiliserende act ies, het
st im uleren van ( aanvullende) onderzoeken, het onderst eunen van lokale soort ger icht e act ies,
t oezicht en handhaving.
Aanpassing: de t ek st wordt v erduidelij kt ( p.126) en een ex t ra act ie w ordt voorzien m .b.t .
sensibiliser ing ( N_35, p.133)
Opm erking 36: niet enkel r epressief opt reden inzake nat uur m aar ook pedagogisch/ sensibiliserend.
St andpunt : de st ad heeft in het plan naast handhaving en t oezicht inzak e nat uur ook aandacht
voor het inform eren en sensibiliseren van de bevolking en heeft hiert oe verschillende act ies
opgenom en.
Aanpassing: geen aanpassingen.

Bij lage 6

Milieubeleidsplan 2005- 2009

St ad Mechelen

5.7. GECORO
Opm erking 37: de doelst ellingen en de indicat oren nodig voor de uit voering van de m ilieut oet sing
van het m obilit eit splan dienen goed t e w orden vast gelegd.
St andpunt : De doelst ellingen en indicat oren voor de m ilieut oet sing werden vast gelegd door het
Vlaam se Gew est door m iddel van een vragenlij st die diende beant w oord t e w orden.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 38: bij m obilit eit niet enkel rekening houden m et de verk eersleefbaarheid m aar ook de
leefbaarheid in het algem een
St andpunt : de leefbaarheid in het algem een is een aandacht spunt v oor de st ad. Verschillende
act ies w orden voorgest eld dewelke rekening houden m et de effect en van lucht verv uiling,
broeikasgassen, geluidshinder ( zie t abel 12) . Voor de planning van deze act ies w or dt v erw ezen
naar het m obilit eit splan van de st ad.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 39: norm en vast leggen over het aant al noodzakelij ke fiet sst allingen ( cfr.
st allingsw ij zer)
St andpunt : De st allingsw ij zer kan als richt inggevend kader worden gebruikt om het nodige
aant al fiet sst allingen t e berek enen. Voor de planning van deze act ies w or dt v erw ezen naar het
m obilit eit splan van de st ad.
Aanpassing: de t ek st wordt aangevuld m et een verw ij zing naar de st allingsw ij zer ( p. 181)
Opm erking 40: v oor het inform eren en sensibiliseren van bedrij ven voor de opm aak van
bedrij fsvervoerplannen zij n prak t ij kvoorbeelden nodig en een aanspreek punt binnen de st ad.
St andpunt : Een aanspreekpunt om t rent deze problem at iek bev indt zich binnen de dienst
ruim t elij ke planning en m obilit eit . De uit bouw van een st edelij k bedrij fsvervoerplan voor de
eigen dienst en zal er t oe bij dragen dat de int erne knowhow v erder zal w orden uit gebouw d.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 41: opm aak van bereikbaarheidsplannen v oor de st edelij k e parken en bossen.
St andpunt : de opm aak van ber eikbaarheidsplannen is een aandacht spunt v oor de st ad. Dit
w ordt st elselm at ig onderzocht bij de opm aak van de inricht ingsplannen en beheersplannen van
deze gebieden ( cfr. de richt lij nen van het harm onisch par k- en groenbeheer ) . Het
m ilieubeleidsplan ( p.138) st elt expliciet dat rekening m oet worden gehouden m et de int egrat ie
van het park in de om gev ing ( bereikbaarheid, parkings,…)
Aanpassing: geen aanpassingen.

5.8. MI NAraad ( MR) / Eric d’Hiet ( ED)
Opm erking 42 ( MR) : de m ilieuraad en bevolking zij n t e w einig bet rok ken als act or bij de opm aak
van het MBP.
St andpunt : De st ad voorziet alle m ogelij k e inst rum ent en om de bevolking en de m ilieuraad
m axim aal t e bet rekken. Deze inspraak w er d v erst erk t t . o.v . het vorige plan. Afgevaardigden
van de MI NAraad w erden uit genodigd bij de eerst e bespr ekingen op de gem eent elij ke
w erkgroepen. Het ont w erpplan w erd t oegelicht op de MI NAraad en op een infoavond voor de
bevolking.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 43 ( MD+ ED) : de aanpak en invulling m ilieubarom et er m oet concret er.
St andpunt : Voor een st and van zak en om t rent de concr et e uit w erking van de m ilieubar om et er
w ordt verw ezen naar de m ilieuj aarprogram m a’s. Het MBP schet st het kader en de t im ing
waarbinnen de m ilieubarom et er w ordt opgest eld.
De w eergegeven st and van zaken in het MBP is echt er v rij sum m ier en kan w orden aangevuld.
Aanpassing: de t ek st m .b.t . de m ilieubarom et er wordt aangevuld m et een beknopt e st and van
zaken ( p. 19)
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Opm erking 44 ( MR) : de st ad m oet niet ‘aandringen’ m aar ‘ov ergaan t ot ’ de opricht ing van een
m ilieucel binnen de polit iezone.
St andpunt : vanuit de st ad kan enkel worden aangedrongen voor de opricht ing van een
m ilieucel. De afgelopen m aanden is er binnen de polit ie een eerst e aanzet gegev en in die
richt ing door de aanst elling van t w ee hulpagent en die bevoegd zij n voor sluikst ort en.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 45 ( MR) : vrij w illigers zij n m eer dan alleen com post m eest ers.
St andpunt : v rij w illigers zij n inderdaad m eer dan enkel de com post m eest ers. Ook rond andere
t hem a’s w erkt de st ad reeds int ens sam en m et vrij w illigers ( k lim aat w ij ken, t rage w egen,
beheer nat uurgebieden, …)
Aanpassing: de t ek st wordt aangevuld m et voorbeelden van andere proj ect en waarbij w ordt
sam engew erk t m et vrij w illigers ( p.33)
Opm erking 46 ( MR/ ED) : afvalprevent ie kom t onvoldoende t ot uit ing. Meer bindende act ies.
St andpunt : zow el uit de beschrij v ing van de best aande t oest and als het aant al opgesom de
act ies blij kt dat afvalprev ent ie een priorit aire beleidslij n is voor de st ad. Het al dan niet
belangrij k zij n van een act ie m ag niet gekoppeld w orden aan het bindend karakt er ( zie
algem ene opm erkingen) . Heel wat act ies zij n vandaag de dag reeds in uit voering en vergen
enkel opvolging.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 47 ( MR) : ext ra aandacht voor sluikplakken.
St andpunt : sluikplakken is een aandacht spunt voor de st ad en is im pliciet opgenom en in het
luik ‘zw erfvuil’. I n v ergelij king m et sluik st ort en en sluik verbranden kan dit t hem a ex pliciet er
w orden om schreven in het plan.
Aanpassing: de t ek st ( p.165) en act ie H_44 ( p. 170) wor den aangevuld.
Opm erking 48 ( MR/ ED) : concret e act ies opnem en inzake een GFT- inzam eling in het st adscent rum .
St andpunt : het grondgebied v an de st ad is gelegen in groenregio en niet in een GFT- regio.
I nzam eling van groenafval is priorit air. I VAREM onderzoek t de m ogelij kheden inzak e een GFTophaling in het st adscent rum .
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 49 ( MR) : aandringen bij de hogere ov erheid voor uit voeringsbesluit en inzake int egraal
wat erbeheer.
St andpunt : het Vlaam se Gew est is v olop bezig m et het uit w erken van de uit voeringsbesluit en.
Ext ra init iat ieven vanuit de st ad zij n niet opport uun.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 50 ( MR) : verk eersknooppunt E19- R6 m ag niet in v raag w orden gest eld.
St andpunt : het verkeersk nooppunt wordt niet in vraag gest eld.
Aanpassing: de t ek st wordt v erduidelij kt ( p.122) .
Opm erking 51 ( MR/ ED) : N16 is ook barrièr e ( ont snipperingsknelpunt ) t er hoogt e van
Blaasveldbroek.
St andpunt : de ont snipperingsknelpunt en in het plan w erden beschrev en in best aande st udies
en rapport en. Aanvullende knelpunt en zullen w orden onderzocht in funct ie van de v erdere
concret e uit w erking van de knelpunt en. De st ad neem t akt e van deze vast st elling.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 52 ( MR) : ext ra aandacht voor het sensibiliseren van de bevolk ing inzak e de
aanw ezigheid van vossen.
St andpunt : het creëren van een ext ern draagvlak inzake nat uurbescher m ing is een belangrij k
aandacht spunt voor de st ad. Een ext ra sensibiliserende act ie k an worden voorzien.
Aanpassing: de t ek st wordt v erduidelij kt ( p.126) en een ex t ra act ie w ordt voorzien m .b.t . deze
problem at iek ( N_35, p.133)
Opm erking 53 ( MR) : waarom act ies inzake vossen, reigers en aalscholvers voorzien indien deze
niet als knelpunt worden aangehaald ?
St andpunt : De act ies hebben t ot doel de verschillende belangen hierom t rent op een obj ect iev e
m anier t e kunnen beoordelen.
Aanpassing: geen aanpassingen.
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Opm erking 54 ( MR) : m eer aandacht voor bossen in bufferzones en zonevreem de bossen
St andpunt : een onder scheid m oet worden gem aakt t ussen ‘bufferzones als best em m ing op het
gewest plan’ en ‘bufferzones als r uim t elij ke scheiding t ussen act ivit eit en’. Algem een heeft de
st ad aandacht v oor bossen op zij n grondgebied ( o. a. St adsrandbos, part icipat ie aan het
regionaal bosuit breidingsproj ect ) . Binnen het bosuit breidingsproj ect w ordt niet enkel gek eken
naar effect ieve bosuit breiding m aar ook naar best em m ingsw ij zigingen.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 55 ( MR) : ook de recreat ieve im pact van het Vrij broekpark m oet worden bek eken i.p.v.
enkel de m obilit eit sproblem at iek.
St andpunt : Wat kan en niet kan inzake het gebruik van het park is vast gelegd in de
gewest planbest em m ing van het gebied ( parkgebied en geen recreat iegebied) .
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 56 ( MR/ ED) : in kaart brengen van alle bufferzones ( beschrij ving, groot t e, inhoud) op
het grondgebied van de st ad.
St andpunt : de bufferzones zij n reeds in kaart gebracht en vast gelegd via v erschillende
st edenbouw kundige plannen.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 57 ( MR) : niet alleen voorzien in reglem ent en. Ook aandacht hebben voor t oezicht en
handhav ing
St andpunt : het plan voorziet niet enkel in de opm aak/ act ualisat ie van reglem ent en m aar heeft
ook aandacht voor verhoging van het t oezicht en de handhav ing. Hiert oe zij n verschillende
act ies voorzien binnen de verschillende t hem at ische hoofdst ukken ( afvalst offen, hinder,
nat uur,…)
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 58 ( MR) : er w ordt een uit dovingsbeleid gev oerd vanuit de st ad m .b. t . de w erkgroep
lucht .
St andpunt : het plan bevest igd het belang van de w erkgroep lucht . De sam enkom st van de
w erkgroep is echt er onderhevig aan de noodwendigheden.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 59 ( MR) : het plan is niet specifiek/ concreet genoeg voor het grondgebied van de st ad.
St andpunt : uit de div erse beschr ij vingen en act ies blij kt dat de basis van dit plan best aat uit
specifieke en concret e m aat regelen op m aat van de st ad. Tal van act ies passen in het beleid
van hogere overheden ( provincie, Vlaam s Gewest ) w aardoor deze van t oepassing zij n op alle
gem eent en. Door een st erke regionale int ergem eent elij k e sam enw erking zij n er ook t al van
act ies w aarbij naburige gem eent en bet rokk en zij n.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 60 ( MR) : t e veel act ies zij n gericht op de binnenst ad.
St andpunt : de st adskern heeft zij n eigen specificit eit inzake m ilieu waardoor specifieke
gebiedsgericht e act ies noodzakelij k zij n. Tal van act ies houden echt er verband m et de
globalit eit van het grondgebied of het buit engebied op zich.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 61 ( MR/ ED) : voorrang geven aan inv ent ariser en en in kaar t brengen van
problem en/ knelpunt en ( + digit ale verw erking)
St andpunt : het plan best eedt zeer v eel aandacht aan het invent ariseren en in kaart brengen
van gegev ens. Het ont breken van basisgegevens w ordt frequent aangehaald als een knelpunt .
Problem en en k nelpunt en zullen st apsgew ij s w orden aangepak t v ia de voorgest elde act ies.
Aanpassing: geen aanpassingen.

5.9. Dhr . E. Den Ham er
Opm erking 62: het plan houdt onvoldoende rekening m et een int egrale aanpak en bet rok kenheid
van doelgroepen
St andpunt : het plan st elt een int egrale aanpak voorop m et aandacht voor de verschillende
doelgroepen. Ener zij ds blij kt dit uit de opbouw van het plan en anderzij ds uit de v oorgest elde
act ies ( bet rok kenen) . De best aande t oest and beschrij ft verschillende act ies die in het verleden
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w erden ondernom en om de int egrat ie van de verschillende beleidsdom einen t e verst erken m et
m ilieu als opst ap. Ook voor de kom ende planperiode w orden t al van act ies vooropgest eld die
deze int egrat ie verder zet t en en de bet rokkenheid van de doelgroepen vergrot en.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 63: het plan doet verm oeden dat de ‘sect or m ilieu’ de andere beleidsdom einen ‘de
baas w ilt spelen’.
St andpunt : de m aat regelen en act ies die zij n v ooropgest eld hebben respect v oor de
verhoudingen t ussen verschillende beleidsdom einen. Elk beleidsdom ein behoudt zij n eigen
visies en planningen. Conform de richt lij nen van de hogere over heden is het de opzet om de bij
alle beleidsdom einen rek ening t e houden m et de m ilieuaspect en ( int egrat ie) . Deze
w isselw erking gebeurt in t w ee richt ingen.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 64: een k ruist abel of leesw ij zer zou nut t ig zij n om t e kunnen inschat t en w elk e
dom einen elkaar beïnvloeden.
St andpunt : het plan bevat een globaal act ieplan w aarin alle act ies zij n w eergegeven m et de
init iat iefnem er en de bet rokkenen. Dit overzicht m oet volst aan om de lezer w egw ij s t e m aken
in de w isselw erk ing t ussen de ver schillende beleidsdom einen.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 65: de uit spraken inzake DI FTAR zij n niet in overeenst em m ing m et de recent e
beleidsbeslissingen.
St andpunt : conform de beleidsbeslissingen wordt de t oepassing van het principe ‘de vervuiler
bet aalt ’ vooropgest eld. Het plan m aakt m elding van voorbereidende w erkzaam heden om een
invoering van DI FTAR t e onderzoek en. De om schr ij ving van act ie AS_40 kan nog w orden
aangepast in funct ie van beschrij ving in de t ekst .
Aanpassing: Act ie AS_40 ( p.180) wordt aangepast .

5.10. Mev r. M. Baert
Opm erking 66: t e w einig Mechels cij ferm at eriaal. Te vaak v erw ij zingen naar algem enere cij fers,
st udies en onderzoeken.
St andpunt : Bij de opm aak van het plan w erd rekening gehouden m et het best aande en
bet rouw bare cij fer m at eriaal voor het grondgebied van de st ad. Er zij n echt er heel wat hiat en
waardoor enkel kan beroep gedaan w orden regionale, provinciale of gew est elij ke cij fers. Het
beleidsplan voorziet in t al van act ies die naar de t oekom st t oe de beschikbaarheid van m eer
bet rouw bare cij fer s m oet m ogelij k m aken ( dat abak en, invent arissen,…) . Verschillende st udies
en onderzoeken gebeuren daarenboven enkel op regionale schaal.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 67: er w orden geen alt ernat ieven onderzocht v oor de verw ij dering van rest afval.
St andpunt : de keuze voor de v oorgest elde t echniek m aak t deel uit van een st udie uit gevoerd
door I VAREM en I OK en m aakt geen deel uit van dit m ilieubeleidsplan. I n deze st udie zij n alle
alt ernat ieven onderzocht , inclusief v erbranding. De voorgest elde t echniek in dit plan w erd als
best beschikbare t echniek naar voren geschoven.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 68: m obilit eit heeft enkel aandacht v oor het nat uurlij k m ilieu en niet voor de m enselij ke
habit at .
St andpunt : t al van act ies in het plan ( hinder, m obilit eit ) hebben bet rekk ing op het v erm inderen
van schadelij ke em issies door het w egverkeer door o.a. het prom ot en van alt ernat ieve
vervoersw ij zen, inzet van m ilieuvriendelij kere voer t uigen.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 69: het v eiligheidsaspect van m obilit eit kom t onvoldoende t ot uit ing in het plan.
St andpunt : het veiligheidsaspect van m obilit eit is uit eraard belangrij k. I n dit m ilieubeleidsplan
ligt de k lem t oon echt er op m ilieu als invalshoek op m obilit eit . Het v eiligheidsaspect w ordt
besproken in de m obilit eit splanning.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 70: m obilit eit sconvenant in bij lage t oev oegen als duiding v oor de lezer.
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St andpunt : het m obilit eit sconvenant m aakt deel uit van de m obilit eit sbeleid. I n het
m ilieubeleidsplan w erd ervoor geopt eerd om enkel het m ilieuaspect t e bek ij ken en hierom t rent
de kracht lij nen bek nopt aan t e halen. Het t oevoegen van het m obilit eit sconvenant biedt geen
m eerw aarde aan het m ilieubeleidsplan.
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 71: Tabel 12 geeft geen volledig beeld van de m ilieut oet sing.
St andpunt : deze t abel heeft niet de opzet om volledig t e zij n m aar is een bek nopt e w eergave
van de belangrij k st e result at en van de m ilieut oet sing ( om vangrij k docum ent ) . De v olledige
t oet sing ( vragenlij st ,…) m aakt deel uit van de j aarlij kse rapport eringen inzake m obilit eit .
Aanpassing: geen aanpassingen
Opm erking 72: de st udie van het v erplaat singsgedrag ( 2001) is niet r ecent genoeg.
St andpunt : st udies en onderzoeken gebeuren niet j aarlij ks. Zolang er geen recent ere
inform at ie beschikbaar is blij ft deze inform at ie nut t ig om richt ing t e gev en aan
beleidsbeslissingen.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 73: m eer aandacht voor de zwak ke w eggebruiker binnen het hoofdst uk m obilit eit .
St andpunt : aandacht voor de ‘zw akke w eggebruiker’ m aakt deel uit van het m obilit eit splan.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 74: het v erst erk en van het ov erleg t ussen de dienst en en onderst euning bieden inzake
m ilieut echnische nat uurbouw ( NTMB) is evident . Zij n act ies hierom t rent w el relevant ?
St andpunt : in de prakt ij k blij kt deze w isselw er king niet alt ij d even ev ident . Daarom is ervoor
geopt eerd om ext ra act ies hierom t rent t e voorzien. Deze act ies zij n dus r elevant .
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 75: ‘Car Free Day’ per kwart aal organiseren
St andpunt : dergelij ke groot schalige evenem ent en worden georganiseerd door hogere
ov erheden en andere inst ant ies. De st ad speelt hier op in. Gelet op de groot schaligheid van
dergelij ke evenem ent en is het ver hogen van de frequent ie niet opport uun.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 76: de aangehaalde gebiedsgericht e proj ect en zij n niet duidelij k afgebakend in de t ij d.
St andpunt : de aangehaalde proj ect en zij n allem aal best aande proj ect en die gedurende de
loopt ij d van het m ilieubeleidsplan v erder zullen w orden uit gevoerd. Voor dergelij ke proj ect en is
m eest al geen einddat um vast t e st ellen. Ver schillende fasen volgen elkaar op. Een st and van
zaken wordt j aarlij ks w eergegev en in het m ilieuj aarprogram m a.
Aanpassing: geen aanpassingen.
Opm erking 77: de opsom m ing v an de geplande RUP’s is niet chronologisch
St andpunt : de opsom m ing heeft niet de bedoeling om chronologisch t e zij n. Hier voor wor dt
verw ezen naar t im ing en planning binnen het dom ein ruim t elij k e ordening.
Aanpassing: geen aanpassingen.

5.11. Buurt r aad De Spr eeuw
Opm erking 78: ont werp RUP’s dienen st eeds vergezeld t e zij n van een rapport ov er de
m ilieueffect en, waarbij de aanpak in grot e lij nen die van de officiële m ilieueffect rapport age volgt .
St andpunt : de st ad erkent het belang van aanvullende st udies. Het opleggen van aanvullende
st udies is echt er niet relevant voor alle RUP- dossiers. Dit dient geval per geval t e w orden
onderzocht . Act ie H_1 v oorziet om bij de opm aak van RUP’s m aat regelen uit t e werk en om
hindersit uat ies t e voorkom en. Het opleggen van een bij kom ende st udie kan één van de
m aat regelen zij n.
Aanpassing: de om schrij v ing van act ie H_1 ( p. 146) w ordt verduidelij kt .
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5.12. De dienst Organisat ieadv ies
Opm erking 79: evaluat ie van act ie BI O.5.i.1. uit het MBP 1999- 2003 is niet in overeenst em m ing
m et de verm elde st at us van uit voering.
St andpunt : het beloningssyst eem is niet gerealiseerd. De com m unicat ie w erd deels uit gevoerd,
zij het eerder ad hoc dan j aarlij ks zoals w erd voorzien in de act ie. Daarom werd een st at us
‘deels uit gevoerd’ t oegekend en als aandacht spunt m eegenom en voor het MBP 2005- 2009.
Aanpassing: de evaluat ie van act ie BI O.5.I 1 ( bij lage 1) w ordt verduidelij kt .
Opm erking 80: de evaluat ie van act ie WA. 5.i1 uit het MBP 1999- 2003 is niet in overeenst em m ing
m et de verm elde st at us van uit voering.
St andpunt : de st ad heeft gedaan w at ze zich had voorgenom en ( hogere overheid verzoeken
t ot …) . De t ussenk om st heeft echt er niet geleid t ot concr et e m aat regelen vanuit de hogere
ov erheid. Deze act ie dient een st at us ‘uit gevoerd’ t e krij gen i. p.v . ‘niet uit gevoerd’
Aanpassing: de st at us en de evaluat ie van act ie WA.5.i1 ( bij lage 1) w orden aangepast .

5.13. Dhr . Vanden Weghe ( WBE)
Opm erking 81: aandacht voor het gecont roleerd beheer van soort en ( vossen, aalscholvers,…)
St andpunt : Deze opm erking w erd reeds geform uleerd t ij dens de opm aak van het ont w erpplan
( w erkgroep nat uurlij ke ent it eit en) . Dit result eerde in het opnem en van act ies N_33 ( vossen) en
N_34 ( aalscholv ers) in het ont w erpplan. Wat de aalscholver bet reft is het m om ent eel nog
onduidelij k wat hun im pact is op visbest anden. Bij kom end onderzoek w ordt vooropgest eld. Het
reduceren van de populat ie vossen is t ot op heden geen gem eent elij ke opdracht .
Sam enw erking m et hogere overheid w ordt vooropgest eld.
De st ad w enst inzake de bescherm ing en het beheer van soort en op zij n gr ondgebied een rol
op t e nem en inzake het voeren van sensibiliserende act ies, het st im uleren van ( aanvullende)
onderzoek en, het onderst eunen van lokale soort gericht e act ies, verhogen van t oezicht en
handhav ing. I nzake sensibilisering w erd hiert oe nog een ext ra act ie opgenom en ( N_35) .
Aanpassing Ç geen aanpassingen.

5.14. Am bt shalv e aanpassingen
Am bt shalv e aanpassingen w erden doorgev oerd op basis van aanvullende opm erk ingen
en suggest ies vanuit de st adsdienst en. Deze aanpassingen zij n t e beschouw en als een
voorber eiding van de besluit v orm ing van de gem eent eraad.
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