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Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de strategische adviesraad Minaraad. Uit dit verslag mag
blijken dat de Minaraad in het afgelopen jaar een gedegen invulling heeft gegeven aan
zijn rol van strategische adviesraad: aanbevelingen voortbrengen met het oog op de
oplossing van belangrijke beleidsvraagstukken, en dit in de vorm van duidelijke,
gedragen en beargumenteerde adviezen.
In 2012 bracht de Minaraad aldus meer dan 80 adviezen en één studie voort, evenals
een reeks nog in 2013 af te werken ontwerpadviezen en –studies. Van die adviezen
hebben 11 adviezen te maken met het deugdelijk bestuur van het milieubeleid, 35
adviezen kunnen met de categorie biodiversiteit en open ruimte in verband gebracht
worden, 17 adviezen horen onder de noemer klimaat en energie, 12 adviezen hadden te
maken met de krachtlijn omgevingskwaliteit en 5 adviezen kunnen beschouwd worden
als zijnde in functie van verstandig voorraadbeheer. Om deze adviezen op te maken
gingen er in 2012 zowel 12 raadzittingen als 12 zittingen van het dagelijks bestuur door,
en namen de raadsleden en experts deel aan ong. 100 werkcommissievergaderingen. Tot
slot werden er een zestal hoorzittingen belegd buiten de adviesvoorbereiding om.
Belangrijke trefwoorden bij de advisering van 2012 waren (in alfabetische volgorde)
beleidsplan ruimte, bijna energieneutrale gebouwen, biomonitoring, bodemsanering,
bosgroepen, certificatenmarkt, energiebeleidsovereenkomsten, energiebesparingsbeleid
voor de industrie, energiezuinige woningen, fijnstof-emissies, flexibele mechanismen,
handhaving, hernieuwbare energie, instandhoudingsdoelstellingen, instrumenten voor
natuurbeleid, integraal waterbeleid, klimaatonderhandelingen, meerjarig financieel kader,
m.e.r., milieubeleidsovereenkomsten, milieudeskundigen, mobiliteitsplan, NME,
omgevings- en permanente vergunning, pesticiden, regionale landschappen, reservaten,
riviervisserij, ruimtelijke economie, slimme meters, wildbeheereenheden, zeevisserij en
zendantennes. Ongeveer twee derden van de vastgestelde adviezen produceerde de
Minaraad in eigen regie, terwijl één derde tot stand gebracht werd in samenwerking met
een andere adviesraad – van deze laatste categorie nam de Minaraad dan weer voor ong.
de helft het trekkerschap op.
Naast de gebruikelijke organisatorische veranderingen – wisselingen in
raadslidmaatschap en voorzitterschap, veranderingen in samenstelling van commissies –
boekte de Minaraad ook specifieke structurele vooruitgang: het kwam tot de vaststelling
van het arbeidsreglement en een personeelsplan volgens de geijkte procedures, en tot de
ondertekening van wettelijk voorziene protocollen met de (deel-)beleidsraden Milieu en
Energie. De regelmatige samenwerking het met VLEVA (Vlaams Europees
Verbindingsagentschap) werd verdergezet. Het lidmaatschap van de EEAC (koepel van
Europese milieuadviesraden) werd evenwel opgezegd, wegens geen geschikte
verhouding tussen input en output.
Bij dit alles wil ik mijn voorganger Walter Roggeman bedanken voor het uitstekende werk
dat hij heeft verricht. Walter Roggeman heeft zijn taak op een bijzonder efficiënte en
diplomatische manier uitgevoerd. Ook wil ik de raadsleden en secretariaatsleden danken
voor het vele, soms intense, uren die ze aan de raadsprocessen hebben besteed. Voor
2013 hoopt de Minaraad nog verder structurele vooruitgang te boeken, om nog
efficiënter en effectiever zijn strategische bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling
van het milieu- en natuurbeleid.
Ik wens u veel leesplezier.
Bert De Wel
Voorzitter Minaraad

1. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
Oorsprong en wettelijke omgeving
De Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (S.A.R. Minaraad) is
gestoeld op het decreet van 30 april 2004 – dat een bijkomende titel invoerde in het
Decreet van 5 april 1995 inzake algemene bepalingen voor het milieubeleid, met
betrekking tot strategische advisering. De gelijknamige rechtsvoorganger van de
Minaraad was al in 1991 opgericht als adviesorgaan van de Vlaamse Regering, en werd
met dat decreet van 2004 afgeschaft. Deze metamorfose paste binnen de logica van de
administratieve hervorming “Beter Bestuurlijk Beleid” (BBB). Op 1 juni 2009 trad het
bewuste wijzigingsdecreet in werking.
Naast de bepalingen van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
voor het milieubeleid, is de structuur en de werking van de Minaraad in hoofdzaak nog
onderworpen aan het Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische
adviesraden, het Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de
controle door het Rekenhof, en het Besluit van de Vlaamse regering houdende
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse
Overheid.

Taakstelling
De kerntaak van de Minaraad bestaat in het uitbrengen van adviezen “vanuit het oogpunt
van de doelstellingen en de beginselen, geformuleerd in art. 1.2.1.” van het Decreet van
5 april 1995 houdende Algemene Bepalingen voor het Milieubeleid. Daarnaast
verwachten de beleidsmakers van de Minaraad ook dat de Raad bijdragen levert tot het
vormen van een beleidsvisie over het milieubeleid of over het milieuaspect van duurzame
ontwikkeling. Verder moet de Raad onder meer de maatschappelijke en beleidsontwikkelingen volgen en interpreteren op de verschillende relevante niveaus.
Van haar kant is de Vlaamse Regering ertoe verplicht om advies in te winnen over:
• de voorontwerpen van decreet die het milieubeleid aanbelangen;
• de voorontwerpen van decreet die tot andere beleidsdomeinen behoren en
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
• de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering die het milieubeleid aanbelangen én
van strategisch belang zijn. Het is echter aan de Vlaamse Regering zelf om te bepalen
welke besluiten van strategisch belang zijn.

Samenstelling
De Minaraad telt 24 stemgerechtigde leden.
De samenstelling van de adviesraad ziet er als volgt uit:
a) Er zijn 18 vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld:
•
8 zetels voor de milieuverenigingen;
•
6 zetels voor de sociaaleconomische organisaties die ook in de SERV
vertegenwoordigd zijn;
•
2 zetels voor de organisaties verbonden aan de open ruimte;
•
2 zetels voor de socioculturele organisaties die belangen van consumenten en
gezinnen vertegenwoordigen;
b) Er zijn 2 zetels voor de organisaties van de Vlaamse steden & gemeenten en de
Vlaamse provincies;
c) Er zijn 4 zetels voorbehouden voor onafhankelijke deskundigen milieu- en
natuurbeleid.

Het is de Vlaamse Regering die de voorzitter verkiest uit de raadsleden, en dit gebeurt
jaarlijks. Wat dat betreft heeft de Vlaamse regering in 2009 een beurtrol ingesteld, aan
de hand van een achtjarige cyclus. Afwisselend leveren de milieuverenigingen, de
sociaaleconomische organisaties en de organisaties verbonden aan de open ruimte de
voorzitter volgens het volgende patroon:
• Milieubeweging: de jaren 2010, 2012, 2014 en 2016;
• Sociaaleconomische organisaties: de jaren 2011, 2013 en 2015;
• Organisaties verbonden aan de open ruimte: het jaar 2017.

Werking
De werking van de S.A.R. Minaraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement, dat
vastgesteld werd door de Raad op 24 juni 2010.
De raadsvergadering neemt steeds de eindbeslissing over adviezen en andere naar
buiten te brengen documenten. Beslissingen worden zo mogelijk genomen met
unanimiteit; in geval er geen consensus wordt bereikt, worden de tegengestelde opinies
in het advies genoteerd. De Raad heeft ook de restbevoegdheid voor het geheel van de
taakstelling van de Minaraad, en ziet toe op de wijze van uitoefening van gedelegeerde
taken.
De agendabepaling van de raadszittingen en het coördineren van de activiteiten van de
werkcommissies gebeurt door het Dagelijks Bestuur. Het bestaat uit negen personen, die
geselecteerd worden onder de raadsleden op een wijze die analoog is aan de hiervoor
vermelde beurtrol. Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens tienmaal per jaar en beslist,
in tegenstelling tot de Raad, steeds met unanimiteit.
Het voorbereiden van de ontwerpadviezen en de opvolging van beleidskwesties gebeurt
binnen de werkcommissies. Ze staan in principe onder leiding van een door de Raad
aangeduide werkcommissievoorzitter en zijn samengesteld uit raadsleden,
plaatsvervangende raadsleden en door hen aangeduide experts. Elke werkcommissie

wordt bijgestaan door minstens één lid van het secretariaat. De Raad telt op dit moment
drie werkcommissies: (1) strategie en governance, (2) milieuhygiëne en (3) open ruimte.
In januari 2011 gingen de zes permanente werkcommissies (PWC’s) officieel van start,
na een voorbereidingsperiode in 2010. Er is een PWC voor het natuurbeleid, het
bosbeleid, het jachtbeleid, het binnenvisserijbeleid, natuur- & milieueducatie (NME) en
voor duurzame ontwikkeling. Het aantal leden per PWC is beperkt tot 16 personen. De
Vlaamse Regering duidt de ene helft van de commissieleden aan op basis van hun
specifieke deskundigheid en op grond van hun specifieke representativiteit voor het
onderwerp dat binnen de PWC behandeld zal worden. De andere helft wordt benoemd
door de Vlaamse Regering op voordracht van de Minaraad zelf. Adviesonderwerpen die
inhoudelijk aansluiten bij taak van de Permanente Werkcommissie, worden eerst aan de
Permanente Werkcommissie voorgelegd.
De administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning van de raadswerking
gebeurt door het secretariaat van de S.A.R., dat, sinds de invoering van het nieuwe
personeelsplan, in principe 10 personeelsleden telt (zie hierna, organisatorische
ontwikkelingen en zie bijlage I).

2. Organisatorische ontwikkelingen in 2012
Samenstelling van de Minaraad
Volgende wijzigingen in de samenstelling van de Minaraad vallen er te melden:
•

Op grond van artikel 11.3.2, § 7, van het Decreet van 5 april 1995 houdende
Algemene Bepalingen Milieubeleid warden de raadsleden die namens PASAR vzw en
Ontspanning en Vakantie vzw zetelden, van rechtswege ontslagnemend vanaf de
vaststelling van het jaarverslag van 2011.

•

Op 25 oktober 2012 nam prof. dr. Marc De Clercq ontslag uit de Minaraad.

•

Op 21 december 2012 heeft de Vlaamse regering, op voordracht van de betrokken
organisaties, volgende vervangingen van raadsleden doorgevoerd: het raadslid dhr.
Arnold Vanheule werd vervangen, voor de Gezinsbond, door mevr. Daniëlle van
Kalmthout; het plaatvervangend lid mevr. Iris Verstuyft werd vervangen, voor
Natuurpunt, door mevr. Jasmin Lauwaert; het plaatsvervangend lid mevr. Daniëlle
van Kalmthout werd, voor de Gezindsbond, vervangen door mevr. Christel Verhas;
het plaatsvervangend raadslid dhr. Jeroen Mercy werd, voor de VVP, vervangen door
mevr. Evi Herelixha.

Voorzitterschap van de Minaraad
In 2012 fungeerde dhr. Walter Roggeman (Natuurpunt) als voorzitter van de Minaraad,
op basis van de door de Vlaamse regering ingestelde beurtrol. Op 1 januari 2013 nam
dhr. Bert De Wel (ACV – Algemeen Christelijk Vakverbond) de fakkel voor het lopende
werkjaar over.

Samenstelling en voorzitterschap van de werkcommissies
De Werkcommissie Strategie en Governance had in 2012 mevr. Lieze Cloots (BBL) als
voorzitter. Voor de Werkcommissie Open Ruimte werd in 2012 het dubbelvoorzitterschap
van dhr. Walter Roggeman (Natuurpunt) en dhr. Philippe Casier (Landelijk Vlaanderen)
verdergezet. De Werkcommissie Milieuhygiëne had in 2012 geen raadslid als voorzitter;
het voorzitterschap van de binnen de Minaraad belegde vergaderingen van deze
werkcommissie werd waargenomen door secretaris Jan Verheeke.
Voor het overige zijn de Werkcommissie Strategie en Governance, de Werkcommissie
Milieuhygiëne en de Werkcommissie Open Ruimte in hoofdzaak samengesteld uit
raadsleden. De wisselingen van lidmaatschap van deze werkcommissies gebeurde niet
frequent, en op eenvoudig verzoek.
De voorzitterschappen van de permanente werkcommissies waren in 2012 als volgt
verdeeld:
• Permanente Werkcommissie Bosbeleid: prof. dr. ir. Joris Van Acker;
• Permanente Werkcommissie Duurzame Ontwikkeling: dhr. Jos Gysels;
• Permanente Werkcommissie Jachtbeleid: dhr. Guido Valckx;
• Permanente Werkcommissie Natuurbeleid: dhr. Walter Roggeman;
• Permanente Werkcommissie NME: dhr. Paul Stryckers;
• Permanente Werkcommissie Riviervisserij: dhr. Marc Coussement.
Het lidmaatschap van de permanente werkcommissies is een geformaliseerde zaak: in
het Decreet van 5 april 1995 houdende Algemene Bepalingen voor het Milieubeleid staat

beschreven op welke condities men lid kan worden en zodoende ook op welke condities
ontslag en vervanging mogelijk is. In de loop van 2012 zijn er verschillende meldingen
geweest van ontslag. De benodigde vervangingskandidaten hebben zich inmiddels
aangediend, en de vervanging van de ontslagnemende leden wordt aldus voorbereid.

Arbeidsreglement en personeelsplan
Sinds de instelling van de S.A.R. Minaraad in 2009 was er tot dusverre gebruik gemaakt
van het arbeidsreglement van de rechtsvoorganger – wat equivalent was met het
arbeidsreglement van het departement LNE. Vermits de S.A.R. Minaraad nu een eigen
rechtspersoonlijkheid heeft en werknemers tewerk stelt, hoort er een eigen
arbeidsreglement te zijn. Het arbeidsreglement van de Minaraad is aldus vastgesteld
geworden op 27 januari 2012, en is in werking getreden op 1 maart 2012.
De S.A.R. Minaraad heeft, bij zijn oprichting 2009, het secretariaat overgenomen van zijn
rechtsvoorganger, de in 1991 opgerichte Minaraad. Dit secretariaat was gestructureerd
volgens een op besluiten van de Vlaamse regering berustend personeelsplan “as is”. De
uitdaging was om een personeelsplan “to be” op te maken en vast te stellen, dat zou
beantwoorden aan de taakstelling van de nieuwe S.A.R. Aan dit plan “to be” is er
gedurende meer dan een jaar gewerkt, met als kernelementen een gedetailleerde
analyse van de in de Minaraad gebruikelijke processen en acties, alsmede onder meer
uitvoerige gesprekken binnen het Dagelijks Bestuur en met het Entiteitoverlegcomité. Als
resultaat hiervan is het personeelsplan van de Minaraad bij besluit van de secretaris
vastgesteld op 4 oktober 2012. Het trad onmiddellijk in werking. Het personeelsplan stelt
op grond hiervan volgende “bruto-capaciteit” voorop: één secretaris, drie adviseurs (of,
mogelijks, een directeur), drie adjuncten van de directeur, één hoofddeskundige, één
deskundige en één hoofdmedewerker. De implementatie van het personeelsplan gebeurt
in hoofdzaak in 2013.

Samenwerkingsrelaties
Het decreet van 15 juli 2003, tot regeling van de strategische adviesraden, bepaalt dat er
een structurele informatie-uitwisseling moet vastgelegd worden tussen de Vlaamse
regering en een strategische adviesraad, en dit door middel van een protocol met de
Beleidsraad. Op 24 mei 2012 werd dit protocol gesloten met de Deelbeleidsraad Energie
van het Beleidsdomein LNE (ondertekening door mevr. Freya Van den Bossche, Vlaamse
minister voor Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie); op 23 oktober 2012
gebeurde hetzelfde voor de Deelbeleidsraad Milieu van het van het beleidsdomein LNE
(ondertekening door mevr. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur).
Aansluitend hierbij moet verwezen worden naar de talrijke overleg- en stuurgroepen die
ingesteld zijn bij het departement LNE en de diverse daaraan verbonden agentschappen,
en waar leden van het Mina-secretariaat op min of meer regelmatige basis deel van
uitmaken. Deze vorm van kennisdeling en wederzijdse verrijking werd in 2012
onverminderd voortgezet.
De intensieve samenwerking met andere strategische adviesraden werd in 2012
verdergezet (zie ook in dit jaarverslag: werkingsverslag en weergave van de verstrekte
adviezen). Het meeste werd er samengewerkt met SERV en SALV; eenmalige
samenwerking was er met de SARO en de SARiV. De modaliteiten van deze

projectmatige samenwerkingsverbanden werden evenwel nog niet vastgelegd in
protocols.
De S.A.R. Minaraad zette in 2012 ook de regelmatige samenwerking verder met het
VLEVA (Vlaams Europees Verbindingsagentschap) en met de Afdeling Internationaal
Milieubeleid van het Departement LNE, met het oog op de zesmaandelijkse hoorzitting
inzake de milieuaspecten van het aflopende en inkomende Europees voorzitterschap.

Beëindiging lidmaatschap van de EEAC
De Minaraad (rechtsvoorganger van de S.A.R.) was sinds 1993 stichtend lid van het
netwerk van Europese milieuadviesraden EEAC. Het Dagelijks Bestuur van de Minaraad
besliste in maart 2012 dit lidmaatschap evenwel te beëindigen, omdat het EEAC-netwerk,
zoals het de afgelopen jaren geëvolueerd is, niet meer beantwoordt aan de noden van de
S.A.R. Minaraad. Bovendien was de overhead-kost van dit netwerk, en het aandeel ervan
voor de Minaraad, niet langer verdedigbaar. In zijn beslissing sluit het Dagelijks Bestuur
niet uit dat er in de toekomst terug zou kunnen samengewerkt worden met dit netwerk,
of een opvolger ervan, op voorwaarde dat de meerwaarde voor de raadswerking kan
aangetoond worden.

3. Werkingsverslag 2012
Aantal adviezen en hun status
In vergelijking met voorgaande werkjaren kan men stellen dat 2012 in absolute getallen
het meest productieve jaar uit het bestaan van de Minaraad is geweest. In 2012 stelde
de Minaraad immers 81 adviezen vast, gespreid over twaalf raadszittingen. De
vastgestelde adviezen pasten voornamelijk binnen de prioriteiten biodiversiteit en
deugdelijk bestuur.
Aan deze vaststelling moet er enkele bemerkingen worden vastgeknoopt. Het loutere
vermelden van het aantal adviezen maakt immers abstractie van de omvang en
complexiteit van de voorgelegde adviesdossiers, de mate aan spanning tussen de
betrokken raadsbelangen per advies, en de omvang en kracht van de vastgestelde
adviezen. Het aantal briefadviezen1 bedroeg in 2012 bv. 54% van het totaal aantal
adviezen; het aantal “gewone” adviezen2 bedroeg dus 37 stuks of 46% van het totaal.
Hiermee hangt samen dat er bv. 17 adviesvragen over te erkennen reservaten aan de
orde waren, die een min of meer gestandaardiseerde benadering toelaten.Bij een
dergelijke hoeveelheid adviezen past het alleszins te kijken naar de aandrijvers van
adviesprojecten. In 2012 kwam 68 van de 81 adviezen tot stand naar aanleiding van een
adviesvraag, en 13 naar aanleiding van een eigen initiatief. Van de evolutie van de
verhouding tussen adviezen op vraag en “eigen initatieven” wordt een beeld geboden in
figuur 1.

Figuur 1 – De evolutie van het aantal eigen initiatieven in absolute cijfers (2005-2011)

De evolutie van de adviezen op eigen initiatief verschaft evenwel geen volledig beeld van
de eigen initiatieven, vermits de Minaraad in de afgelopen jaren ook op eigen initiatief
studies liet opmaken. Dit neemt niet weg dat de stijging van het aantal adviezen
doorheen de jaren voor een belangrijk deel op het conto van de adviesvragen kan
geschreven worden.

1

Briefadviezen zijn korte adviezen van hooguit 4-6 pagina’s, die in briefvorm opgemaakt worden.

2

Met gewone adviezen bedoelen we uitgebreide adviezen (dus geen briefadviezen).

Van de 81 afgeleverde adviezen, nam de Raad er 54 (of 67%) met unanimiteit aan, een
lichte stijging ten opzichte van het vorige jaar. 27 maal onthielden een of meerdere
ledenorganisaties zich bij de adviezen (33%), of namen ze een standpunt in. De
kwantitatieve verhouding tussen unanieme versus verdeelde adviezen wordt
weergegeven in figuur 2.

Figuur 2 – De evolutie van het aantal unanieme adviezen in absolute cijfers (2005-2012)

Uit de grafiek valt af te leiden dat het aandeel aan unanieme adviezen in de afgelopen
jaren relatief is gestegen. De (samen)werking tussen de adviesraden, binnen het
vernieuwde bestel van strategische adviesraden, is hier wellicht niet vreemd aan,
aangezien deze samenwerking vereist dat er meer op unanimiteit ingezet wordt. In figuur
3 wordt daarom een kwantitatief beeld gegeven van de samenwerking met andere
adviesraden.

Figuur 3 – De evolutie van de gezamenlijke adviezen in absolute cijfers (2005-2012)

In 2012 maakten deze gezamenlijke adviezen 36% uit van de totale advisering. Soms
had de samenwerking betrekking op één andere adviesraad, soms verenigden zich
meerdere adviesraden tegelijk rond een adviesproject. De Minaraad werkte aldus 14
maal samen met de SERV (17 % van het totale aantal adviezen), zesmaal met de SALV
(7%), zevenmaal met de SALV en de SERV (7 %) samen en éénmaal met SARiV (1%).

Studies
Naast adviezen kan de Minaraad – ter voorbereiding van advieswerk, en soms ook met
het oog op publicatie – studies laten opmaken. Deze studies worden over het algemeen
intern voorbereid, door het secretariaat. Het gaat dikwijls over omvangrijke en stevig
onderbouwde documenten. In 2012 werd er één studie uitgebracht (betreffende
energiebeleid). Bovendien werd er hard gewerkt aan (deel-)studies met betrekking tot
instrumenten voor het natuurbeleid: deze werden nog niet uitgebracht, maar de
verkregen inzichten werden reeds ingezet ter voorbereiding van een strategisch advies.

Participatie in de voorbereiding van adviezen
De adviezen worden vastgesteld in raadszittingen; de agenda van de raadszittingen
wordt bepaald op vergaderingen van het dagelijks bestuur; de adviesontwerpen worden
opgemaakt in de schoot van werkcommissies, waarbij een belangrijk deel van deze
voorbereidingsactiviteiten gebeurt door middel van overlegvergaderingen. Een
kwantitatief beeld van deze raadszittingen en overlegvergaderingen laat aldus in zeker
mate aanvoelen in welke mate er geparticipeerd werd in de adviesvoorbereiding.
Het totale aantal vergaderingen binnen de schoot van de Minaraad blijft sinds de
oprichting van de Permanente Werkcommissies in 2011 boven de 120. De Minaraad
vergaderde twaalf keer in 2012. Het Dagelijks Bestuur kwam vorig jaar eveneens twaalf
keer samen. De werkcommissies kwamen 103 keer bijeen (inclusief de
werkcommissievergaderingen bij andere adviesraden wanneer er samengewerkt wordt
rond een adviesvraag). Het geheel wordt weergegeven in figuur 4.

Figuur 4 – De evolutie van het vergaderingen (2005-2012)

De gemiddelde aanwezigheidsgraad per raadszitting bedroeg vorig jaar circa 16
raadsleden. Voor de aanwezigheden op de raadszittingen, zie bijlage 3. De vergaderingen
van het dagelijks bestuur kenden een regelmatige deelname van de bestuursleden. De
participatie in de werkcommissievergaderingen was ongelijkmatig (verschillen tussen de
werkcommissies en binnen elke werkcommissie naargelang onderwerp en praktische
haalbaarheid).

Hoorzittingen
De hoorzittingenreeks Milieuthema’s op Tafel (MoT’s) kende een succesvolle
verderzetting. De Minaraad organiseert een MoT om informatie te verwerven in een
vroeg stadium van het adviesvoorbereidingsproces. Bij voorkeur gebeurt dit al
voorafgaandelijk aan een eventuele adviesvraag. Een MoT kan ook georganiseerd worden
ter onderbouwing van een advies op eigen initiatief of louter voor het verwerven van
informatie over een bepaald thema.
In 2012 organiseerde de Minaraad vijf MoT’s. De volgende onderwerpen kwamen aan bod
bij de “Milieuthema’s op Tafel”:
•

Energie- en milieurealisaties tijdens het Poolse EU-voorzitterschap en prioriteiten van
het Deense voorzitterschap (17 januari 2012). Zoals bij elk nieuw EU-voorzitterschap
organiseerde het Vlaams Europees Verbindingsagentschap (Vleva) en de Minaraad
een infosessie over de energie- en milieurealisaties van het aflopende
voorzitterschap en de prioriteiten van het komende voorzitterschap.

•

Hoorzitting over de LNE-begroting (1 juni 2012). De werkcommissie Strategie en
Governance organiseerde een hoorzitting over de analyse van de LNE-begroting en
dit omdat de jaarlijkse opmaak en goedkeuring van de begroting door de Vlaamse
Regering van cruciaal belang is voor het milieubeleid. De grootste bijdrage werd
geleverd door de afdeling begroting van het departement LNE en bestand uit een

toelichting over het opstellen van de milieubegroting en de opbouw van de Vlaamse
LNE-begroting.
•

Hoorzitting over het EU Meerjarig Financieel kader (1 juni 2012). De werkcommissie
Strategie en Governance organiseerde een hoorzitting om de raadsleden en
personeelsleden van de Minaraad wegwijs te maken in het Europese
besluitvormingsproces over de begroting en een overzicht te bieden van de inhoud
van Commissievoorstel 2014-2020, met een focus op de financiering van het EU
milieu- en klimaatbeleid. Voor een van de presentaties, zie
http://www.minaraad.be/hoorzittingen/2012/begroting-voor-beginners/definanciering-van-klimaat-en-milieubeleid-in-het-eu-meerjarig-financieel-kader.

•

Energie- en Milieurealisaties tijdens het Deens EU-voorzitterschap en prioriteiten van
het Cypriotisch EU-voorzitterschap (2 juli 2012).

•

Elke druppel telt: Het Europese waterbeleid tot 2020 en milieuprioriteiten op de
radar van het Ierse EU-voorzitterschap (11 december 2012). Samen met het Vleva
(Vlaams Europees Verbindingsagentschap) organiseerde de Minaraad een hoorzitting
over nieuwe doelstellingen die de Europese Commissie voorop stelt tegen 2020-2050
inzake EU-waterbeleid en over de prioriteiten van het Ierse EU voorzitterschap op
milieuvlak.

De Minaraad organiseerde op 17 oktober nog een ander, vergelijkbaar, evenement,
namelijk een rondetafelgesprek over Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor
Duurzame Ontwikkeling (EDO). Het opzet was om nieuwe inzichten uit te wisselen tussen
wetenschappelijke onderzoekers en het maatschappelijke middenveld en eventueel te
komen tot nieuwe inzichten over NME, EDO, “leren leren”, gedragsbeïnvloeding en
systeeminnovatie, die kunnen leiden tot concrete beleidsaanbevelingen op korte,
middellange en lange termijn. Voor het verslag van dit rondetafelgesprek, zie
http://www.minaraad.be/evenementen/rondetafelgesprek-over-nme-en-edo.

4. Adviezen 2012
Adviezen strategie & governance
De Minaraad stelde in 2012 een elftal adviezen vast die onder de werkingslijn strategie
en governance kunnen worden geplaatst.
2012|03

Briefadvies van 19 januari 2012 over de opname van een titel VI
Milieubeleidsovereenkomsten in het Decreet van 5 april 1995 houdende
Algemene Bepalingen voor het Milieubeleid (briefadvies naar aanleiding van
een adviesvraag, van de Minaraad, met standpunt van Boerenbond, Unizo en
VOKA).
De Minaraad was het eens met de grote lijnen van dit ontwerpdecreet, maar
had een reeks vragen en bemerkingen. Uit het advies werd uitvoerig geput bij
de bespreking van het ontwerpdecreet in de Milieucommissie van het Vlaams
Parlement. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/wijziging-mbo-decreet.

2012|17

Briefadvies van 1 maart 2012 over het Vlaams NME-beleid voor de toekomst
(unaniem briefadvies op eigen initiatief van de Minaraad).
De Minaraad drukte in dit briefadvies op eigen initiatief zijn bezorgdheid uit
over de toekomst van het NME-beleid op Vlaams Niveau. Het advies leidde in
het Vlaams Parlement tot een vraag om uitleg aan milieuminister Schauvliege.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-vlaams-nme-beleidvoor-de-toekomst.

2012|19

Advies van 1 maart 2012 over de conceptnota omgevingsvergunning
(gezamenlijk en unaniem advies, naar aanleiding van een adviesvraag, van
Minaraad, SERV en SALV).
SERV, Minaraad en SALV ondersteunden de introductie van een eengemaakte
omgevingsvergunning, maar wezen er tegelijk op dat de concrete modaliteiten
zeer belangrijk zullen zijn om de gewenste resultaten te halen. Dit advies
verschafte argumenten bij enkele interventies in het Vlaams Parlement inzake
de problematiek van de versnelling van maatschappelijk belangrijke
investeringsprojecten. Voor het overige is de problematiek nog het voorwerp
van lopende beleidsvoorbereiding. Voor meer informatie over de inhoud van
het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/conceptnota-201cdeinvoering-van-de-omgevingsvergunning201d.

2012|20

Advies van 22 maart 2012 over de conceptnota permanente
milieuvergunning (gezamenlijk en unaniem advies, naar aanleiding van een
adviesvraag, van Minaraad en SERV).
De kernboodschap van het advies was dat de concrete uitwerking van de
permanente milieuvergunning, zoals voorgesteld in de conceptnota, nog te
veel vragen oproept om in deze fase van de besluitvorming te kunnen
beoordelen of de invoering ervan een verbetering zou inhouden ten opzichte

van de huidige situatie. Voor meer informatie over de inhoud van het advies,
zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/conceptnota-milieuomgevingsvergunning.
2012|26

Advies van 19 april 2012 over de evaluatie van het handhavingsbeleid
(gezamenlijk en unaniem advies op eigen initiatief van de Minaraad en de
SERV).
De SERV en de Minaraad zien vier prioritaire werkpunten: programmatorisch
handhaven invoeren, doelgerichte handhaving centraal stellen, versnippering
wegwerken en kwaliteit van de gemeentelijke handhaving verbeteren. Voor het
overige ook een principieel pleidooi voor de bestuurlijke transactie en een
vraag tot verdere onderbouwing in verband met de bestuurlijke dwangsom. Dit
advies was het mede het voorwerp van een gedachtewisseling in het Vlaams
Parlement over de evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/evaluatie-milieuhandhavingsbeleid.

2012|29

Briefadvies van 24 mei 2012 over het voorontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting
2012 (briefadvies van de Minaraad naar aanleiding van een adviesvraag, met
onthouding van ABVV, ACV, ACLVB, Boerenbond, Unizo en VOKA).
Het advies ging onder meer in op de oprichting van het Vlaams Klimaatfonds,
maar ook op kwesties in verband met het bossencompensatiefonds en de
vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke riolering. Het
adviesgedeelte met betrekking tot de oprichting van het Vlaams Klimaatfonds
maakte het voorwerp uit van een uitvoerige bespreking in de regeringsnota ter
begeleiding van de volgende stap in het decreettraject. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-programmadecreet2012.

2012|38

Advies van 21 juni 2012 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening
(gezamenlijk en unaniem advies, naar aanleiding van een adviesvraag, van
Minaraad, SERV en SALV).
De raden formuleerden een aantal aanbevelingen op basis waarvan de impact
van de screeningsplicht voor kleinere projecten op de lokale overheden en de
initiatiefnemers beperkt kan worden. De raden drukten de vrees uit dat
momenteel niet alle gemeenten er voldoende toe uitgerust zijn om de
toegenomen m.e.r.-screeningen degelijk en tegelijk vlot te laten verlopen.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/ontwerpbesluit-project-m.e.r.screening.

2012|43

Briefadvies van 21 juni 2012 over de LNE-evaluatie over de
erkenningsaanvraag van de vzw Koninklijke Vereniging voor Natuur- en
Stedenschoon als gewestelijke thematische vereniging (unaniem briefadvies

van de Minaraad, naar aanleiding van een adviesvraag).
De Minaraad onderschreef het negatieve oordeel van het Departement LNE
met betrekking tot de vraag of het hier om een gewestelijke thematische
vereniging gaat. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-over-de-aanvraag-toterkenning-van-de-vzw-koninklijke-vereniging-voor-natuur-en-stedenschoon.
2012|44

Advies van 21 juni 2012 over de ecologiepremie strategische projecten en
bijsturing EP-plus regeling (naar aanleiding van een adviesvraag uitgebracht
advies van de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond, Unizo en VOKA).
De Minaraad ondersteunde de uitbreiding van ecologiesteun naar strategische
projecten en erkende de noodzaak tot bijsturing van de huidige regeling. De
Raad pleitte wel voor een betere afstemming met het milieu- en energiebeleid,
met het wetenschaps- en innovatiebeleid en met het transitiebeleid. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-nieuwe-regelingecologieondersteuning.

2012|53

Advies van 13 september 2012 over het ontwerp van decreet houdende
diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke
ordening (gezamenlijk en unaniem advies van Minaraad, SERV en SALV).
De Raden stemden in met de wijzigingen aan het Decreet betreffende de
milieuvergunning, het Decreet Algemene Bepalingen inzake het milieubeleid,
het Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, het Decreet
Integraal Waterbeleid, maar hadden kritische punten bij de voorgestelde
wijzigingen aan het Bosdecreet en het Decreet houdende de organisatie van
co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele
gewassen en biologische gewassen. De aanbevelingen en argumenten van dit
advies maakten het voorwerp uit van bespreking in de stukken bij dit
ontwerpdecreet ten behoeve van het Vlaams Parlement en vormden het
basismateriaal voor amendementvoorstellen en de gedachtewisseling. Voor
meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-verzameldecreetlandbouw-milieu-en-natuur-en-ro.

2012|65

Briefadvies van 27 september 2012 over de wijziging van het VLAREL en
andere erkenningsbesluiten (naar aanleiding van een adviesvraag uitgebracht
gezamenlijk en unaniem advies van Minaraad en SERV).
De Raden vroegen onder meer om een onderbouwing van de retributieregeling
en om het mogelijk maken van een beroepsprocedure tegen beslissingen
i.v.m. erkenningen. In de nota aan de Vlaamse regering bij de volgende stap
in de besluitvormingsprocedure, maakten de stellingen en argumenten van het
advies voorwerp uit van een uitvoerige bespreking. Voor meer informatie over
de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-wijziging-vlarel.

2012|73

Advies van 25 oktober 2012 over het voorontwerp van decreet houdende

bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 (briefadvies van de
Minaraad, met onthouding van ABVV, ACV, ACLVB, Boerenbond, Unizo en
VOKA, naar aanleiding van een adviesvraag).
In dit advies wijdde de Minaraad vooral commentaar aan het hoofdstuk over
het duurzaam beheer van afvalstoffen en aan het hoofdstuk over de
financierende heffing. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/programmadecreet-2013adviesvraag.
2012|81

Advies van 20 december 2012 over de milieugerelateerde aspecten van het EU
Meerjarig Financieel Kader (unaniem advies op eigen initiatief van de
Minaraad).
Uitgangspunt van dit uitgebreide advies werd gevormd door de voor de zomer
georganiseerde hoorzitting in dit verband. Het advies gaat uitgebreid in op
integratie, oormerking, strategisch kader en de financiering van het milieu- en
klimaatbeleid. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-eu-meerjarigfinancieel-kader.

Adviezen Biodiversiteit en Open ruimte
In 2012 bracht de Minaraad 35 adviezen uit die onder de categorie “Biodiversiteit en
Open ruimte” (in de ruime zin) kunnen worden ondergebracht.
2012|04

Advies van 19 januari 2012 betreffende de evaluatie van de werking van de
regionale landschappen in 2010 (unaniem advies van de Minaraad, naar
aanleiding van een adviesvraag).
De Minaraad constateert dat RL in hun jaarverslagen heel weinig aandacht
besteden aan IHD en Natura 2000. ANB gaat in zijn evaluatienota, waarin hij de
werking van alle RL jaarlijks evalueert, ook beduidend weinig in op IHD. Voor
meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/evaluatie-werking-rl-2010.
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Advies van 19 januari 2012 over inhoudelijke aspecten van de eerste acht
ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot aanwijzing en vaststelling van
speciale beschermingszones en bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten (unaniem en gezamenlijk advies van Minaraad en SALV, naar
aanleiding van een adviesvraag).
De Raden behandelden vijf zaken in de diepte: de wijze van afweging van de
doelstellingen, de doelstellingen voor Vogelrichtlijngebieden, de ecologische
verbindingen, de doelen voor soorten en het gebruik van vorken in verband met
de doelstellingen. Deze instandhoudingsdoelstellingenbesluiten zijn het
voorwerp van nog lopende besluitvormingsprocessen; het is vooralsnog
onduidelijk in welke mate de elementen van het advies hierin meegenomen
worden. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/inhoudelijke-aspecten-van-de-eerste-

8-ontwerpbesluiten-van-de-vlaamse-regering-tot-aanwijzing-en-vaststellingvan-sbzs-en-de-bijhorende-ihds-en-prioriteiten-met-salv.
2012|07

Briefadvies van 19 januari 2012 betreffende de erkenning van de Bosgroep
Zuidwest-Brabant (unaniem briefadvies van de Minaraad, naar aanleiding van
een adviesvraag).
Algemeen vindt de Minaraad dat de bosgroep een sterk dossier heeft. Maar het
slaagt er moeilijk in om de strategische ideeën om te zetten in operationele
doelstellingen. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/erkenning-bosgroep-zuidwest-brabant.

2012|08

Briefadvies van 19 januari 2012 betreffende de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Latemse Meersen” te Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)
(naar aanleiding van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad
met onthoudingen van Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
De Raad was positief, maar vroeg meer duidelijkheid over de uitbreidingszone
en over de verhouding met een lopend inrichtingsproject. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/uitbreiding-van-een-erkendnatuurreservaat-e-111-latemse-meersen-te-sint-martens-latem-oostvlaanderen.

2012|09

Briefadvies van 19 januari 2012 betreffende de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Duivenbos” te Herzele (Oost-Vlaanderen) (naar aanleiding
van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad met onthouding
van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
De Raad was positief, maar vroeg meer duidelijkheid over de
uitbreidingsperimeter, over de biologische waardering van de voorgedragen
percelen en over het verband met gemeentelijke natuurplannen. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/uitbreiding-erkend-natuurreservaat-e161-duivenbos-te-herzele.

2012|10

Briefadvies van 19 januari 2012 betreffende de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Tikkebroeken” te Kasterlee en Oud-Turnhout (Antwerpen)
(naar aanleiding van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad,
met onthouding van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
De Raad was positief, maar vroeg meer duidelijkheid over uitbreidingsperimeter,
relatie met VEN en weergave van natuurdoeltypes. Voor meer informatie over
de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/uitbreiding-van-een-erkendnatuurreservaat-e-016-201ctikkebroeken201d-te-kasterlee-en-oud-turnhoutantwerpen.

2012|11

Briefadvies van 19 januari 2012 betreffende de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Hof ten Berg” te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en
Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) (naar aanleiding van een adviesvraag

opgemaakt briefadvies van de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond en
Landelijk Vlaanderen).
De Raad was positief, maar vroeg een aanpassing van het visiegebied in
verband met een herbevestigd agrarisch gebied en een overzichtsplan met
biologische waardering van de voorgedragen percelen. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/uitbreiding-van-het-erkendnatuurreservaat-e-216-hof-ten-berg-te-galmaarden-vlaams-brabant-engeraardsbergen-oost-vlaanderen.
2012|12

Briefadvies van 19 januari 2012 betreffende de erkenning van de Bosgroep
Antwerpen Zuid (unaniem advies van de Minaraad, naar aanleiding van een
adviesvraag).
De Raad was positief, maar had bemerkingen bij de kwaliteit van het dossier en
bij de voorgestelde doelstellingen. Voor meer informatie over de inhoud van het
advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/erkenning-bosgroepantwerpen-zuid.

2012|21

Advies van 22 maart 2012 over de volgende vijf ontwerpbesluiten van de
Vlaamse Regering tot aanwijzing en vaststelling van speciale
beschermingszones en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en
prioriteiten (unaniem en gezamenlijk advies van Minaraad en SALV, naar
aanleiding van een adviesvraag).
De Raden besteedden vooral aandacht aan de grootte van de doelstellingen, en
de er mee samenhangende kalibratie-oefening, evenals aan de problematiek
van de ecologische verbindingen. Voor meer informatie over de inhoud van het
advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/ihd-fortengordels.
Dit advies leidde in het Vlaams Parlement tot een vraag om uitleg aan
milieuminister Schauvliege. Deze instandhoudingsdoelstellingenbesluiten zijn
overigens nog het voorwerp van lopende besluitvorming.

2012|22

Briefadvies van 22 maart 2012 over de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Kleine Netevallei” te Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven
(Antwerpen) (naar aanleiding van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van
de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond, Hubertusvereniging
Vlaanderen en Landelijk Vlaanderen).
De Raad was positief, maar raadt aan duidelijker en voorafgaand te
communiceren over visiegebied en uitbreidingszone. Voor meer informatie over
de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/uitbreiding-van-een-erkendnatuurreservaat-e-029-201ckleine-netevallei201d-te-lier-nijlen-ranst-enzandhoven-antwerpen.

2012|23

Briefadvies van 22 maart 2012 over de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat E-132 “Visbeekvallei” te Lille, Beerse en Vorselaar
(Antwerpen) (naar aanleiding van een adviesvraag opgemaakt briefadvies van
de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond en Hubertusvereniging

Vlaanderen en standpunt van Landelijk Vlaanderen).
De Raad was positief, maar wees er op dat hangende onduidelijkheden in
verband met visiegebied en uitbreidingszone moeten worden uitgeklaard. Voor
meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/erkenning-reservaat-visbeekvallei.
2012|24

Briefadvies van 22 maart 2012 over de toegankelijkheidsregeling van het
privaat natuurreservaat E-383 “Averbode Bos en Heide” (Antwerpen, VlaamsBrabant en Limburg) (naar aanleiding van een adviesvraag vastgesteld
briefadvies van de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond).
De Minaraad was positief over het voorgelegde dossier. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/toegankelijkheidsregeling-e-383201caverbode-bos-en-heide201d-te-laakdal-antwerpen-scherpenheuvel-zichemvlaams-brabant-en-tessenderlo-limburg.

2012|27

Briefadvies van 19 april 2012 betreffende de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Zammelsbroek” te Geel (Antwerpen) (naar aanleiding van
den adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad, met onthouding van
de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
De Raad adviseerde gunstig, zonder zich evenwel uit te spreken over het
visiegebied, wegens de onduidelijkheid in dat verband; er wordt aanbevolen
meer lokaal te overleggen en nog duidelijker af te stemmen met de
ontwikkelingen in het kader van het Sigmaplan. Voor meer informatie over de
inhoud van het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/erkenningreservaat-zammelsbroek.

2012|28

Briefadvies van 19 april 2012 betreffende de erkenningsaanvraag van het
natuurreservaat “Vallei van de Bosbeek” te As, Opglabbeek en Maaseik
(Limburg) (naar aanleiding van een adviesvraag opgemaakt briefadvies van de
Minaraad, met onthouding van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
Ook hier is de Raad ten gronde positief, maar wijst hij tegelijk op
onduidelijkheden in verband met visiegebied en uitbreidingszone, en ook in
verband met het vooropgestelde beheer. Voor meer informatie over de inhoud
van het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/erkenningreservaat-vallei-van-de-bosbeek.

2012|31

Briefadvies van 24 mei 2012 over de definitieve erkenning en uitbreiding van
het werkingsgebied van het Regionaal Landschap De Voorkempen
(Antwerpen) (unaniem briefadvies van de Minaraad, naar aanleiding van een
adviesvraag).
De Minaraad adviseert positief over dit dossier. De Raad merkte wel op dat er in
het dossier geen inschatting gegeven wordt van de projectmatige,
organisatorische en financiële impact van de uitbreiding van het
werkingsgebied. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-regionaal-

landschap-de-voorkempen.
2012|32

Briefadvies van 24 mei 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-420 “Opstalvallei” te Antwerpen en Stabroek (Antwerpen) (naar aanleiding
van een adviesvraag vastgestelde briefadvies van de Minaraad, met onthouding
van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
De Minaraad adviseerde gunstig over dit dossier. Voor meer informatie over de
inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaatopstalvallei.

2012|33

Briefadvies van 24 mei 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-141 natuurreservaat “Maldegemveld” te Maldegem (Oost-Vlaanderen) (op
basis van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad, met
onthouding van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
Ook hier adviseerde de Minaraad positief, met bemerkingen betreffende de
duidelijkheid over de uitbreidingszone en de benodigde lokale communicatie.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaatmaldegemveld.

2012|34

Briefadvies van 24 mei 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-413 natuurreservaat “Kiekebossen” te Evergem en Gent (Oost-Vlaanderen)
(naar aanleiding van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad,
met onthouding van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
Ook hier adviseerde de Minaraad positief, met bemerkingen betreffende de
duidelijkheid over de uitbreidingszone en de benodigde lokale communicatie.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaatkiekebossen.

2012|40

Briefadvies van 21 juni 2012 over de toekomst van regionale landschappen
en bosgroepen in de context van de interne staatshervorming (briefadvies op
eigen initiatief van de Minaraad, met onthouding van raadslid-expert Koen
Cuypers).
De Minaraad wijst er op dat er decretale en reglementaire ingrepen nodig zullen
zijn voor de implementatie van de voornemens in het Witboek interne
staatshervorming, en pleit er voor dat de Vlaamse overheid alleszins blijvend
het kader zou stellen. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/toekomst-bosgroepen-en-regionalelandschappen.

2012|41

Briefadvies van 21 juni 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-415 “Witte Netevallei” te Retie, Kasterlee en Dessel (Antwerpen) (naar
aanleiding van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad, met
onthouding van de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
Ook hier adviseerde de Minaraad positief, met bemerkingen betreffende de

duidelijkheid over de uitbreidingszone en de benodigde lokale communicatie.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaatwitte-netevallei.
2012|42

Briefadvies van 21 juni 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-211 “Rothoek-Kwarekken” te Westerlo (Antwerpen) (naar aanleiding van
een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad, met onthouding van
de Boerenbond en Landelijk Vlaanderen).
Ook hier adviseerde de Minaraad positief, met bemerkingen betreffende de
duidelijkheid over de uitbreidingszone en de benodigde lokale communicatie.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaatrothoek-kwarekken.

2012|46

Advies van 5 juli 2012 over het voorontwerp van decreet tot vaststelling van de
regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds (gezamenlijk en
unaniem advies van Minaraad en SALV).
Wat betreft de afbakening en de verdeelcriteria van het plattelandsfonds stellen
de Raden vragen bij de keuze voor de criteria, de cijfers, het aantal gekozen
gemeenten en het maximale trekkingsrecht. Een uitvoerige bespreking van de
onderscheiden stellingen van dit advies was opgenomen in de bij het
ontwerpdecreet toegevoegde stukken ten behoeve van het Vlaams Parlement;
de aanbevelingen werden evenwel over het algemeen niet ingewilligd. Het
advies verschafte ook argumenten die ingezet werden in het parlementair debat
in verband met dit ontwerpdecreet. Voor meer informatie over de inhoud van
het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-decreetplattelandsfonds.

2012|47

Briefadvies van 5 juli 2012 over het ontwerp van decreet betreffende het
onroerend erfgoed (unaniem briefadvies van de Minaraad, naar aanleiding
van een adviesvraag).
De Minaraad staat, met zijn advies, achter de integratiedoelstelling. Tegelijk
wijst de Minaraad op enkele conceptuele en praktische moeilijkheden, die er toe
leiden dat het niet vanzelf zal spreken om hier passende
uitvoeringsreglementering bij op te maken. Voor meer informatie over de
inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-ontwerpdecreetonroerend-erfgoed.

2012|50

Briefadvies van 5 juli 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-202 “Schijnvallei” te Antwerpen, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en
Zoersel (Antwerpen) (naar aanleiding van een adviesvraag vastgestelde
briefadvies van de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond en Landelijk
Vlaanderen).
De Raad was positief, maar herhaald zijn eerdere bemerking om een
overzichtskaart met de perimeter van de uitbreidingszone aan het dossier toe te

voegen, om een vergelijking met de afbakening van het visiegebied mogelijk te
maken. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaat-e202-schijnvallei.
2012|51

Briefadvies van 5 juli 2012 over de erkenning van het privaat natuurreservaat
E-024 “Landschap De Liereman” te Arendonk en Oud-Turnhout (Antwerpen)
(naar aanleiding van een adviesvraag vastgesteld briefadvies van de Minaraad,
met onthouding van de Boerenbond en met standpunt van Landelijk
Vlaanderen).
De Minaraad adviseert de erkenning van het natuurreservaat gunstig, met een
positieve beoordeling van de kwaliteit van het dossier, en met een aanbeveling
inzake lokaal overleg. De Boerenbond onthoudt zich bij dit advies. Landelijk
Vlaanderen/Landelijke Gilden stemmen tegen omwille van: (1) technische
onduidelijkheden en gebreken; en (2) de erkenningsaanvraag wordt in een
breder kader geplaatst, waarover geen volledige consensus bereikt is. Voor
meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenningnatuurreservaat-landschap-de-liereman.

2012|54

Briefadvies van 13 september 2012 over de evaluatie van de werking van de
regionale landschappen in 2011 (unaniem briefadvies van de Minaraad, naar
aanleiding van een adviesvraag).
Blijvende aandachtspunten voor de Minaraad waren de opvolging en het beheer
van nazorg en monitoring van lopende en gefinaliseerde projecten, net als het
besteden van aandacht aan de instandhoudingsdoelstellingenproblematiek. Voor
meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-over-de-werking-van-deerkende-regionale-landschappen-in-2011.

2012|55

Briefadvies van 13 september 2012 over de definitieve erkenning en uitbreiding
werkingsgebied van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (unaniem
briefadvies van de Minaraad, naar aanleiding van een adviesvraag).
De Minaraad stelde vast dat het regionaal landschap voldoet aan de
voorwaarden inzake verplichte activiteiten, en adviseerde daarom postief; maar
de Raad benadrukte dat het regionaal landschap haar gebiedsgerichte en
thematische activiteiten op gestructureerde wijze verder zou moeten uitbouwen.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-betreffende-de-erkenningen-uitbreiding-van-het-regionaal-landschap-schelde-en-durme.

2012|56

Briefadvies van 13 september 2012 over de erkenning van het privaat
natuurreservaat E-417 “Fort van Walem” te Mechelen en Sint-Katelijne-Waver
(Antwerpen) (naar aanleiding van een adviesvraag opgemaakt briefadvies van
de Minaraad, met onthouding van de Boerenbond, Hubertusvereniging
Vlaanderen en Landelijk Vlaanderen).
De Raad adviseerde de erkenning van het natuurreservaat “Fort van Walm”

gunstig en vond het bovendien een positieve evolutie dat het adviesdossier voor
het eerst ook het preliminaire antwoord van de terreinbeherende vereniging
bevatte op het ANB-advies. HVV onthield zich niet inhoudelijk, maar wel als
signaal opdat het verbod op jacht in natuurreservaten herzien zou worden.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-erkenning-reservaat-fortvan-walem.
2012|58

Advies van 13 september 2012 over het voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
(unaniem advies van de Minaraad, naar aanleiding van een adviesvraag).
De Minaraad sloot zich aan bij de doelstellingen van het ontwerpbesluit, maar
had bedenkingen bij de eenvormigheid en de eenduidigheid van de definities en
bij de totstandkoming van de lijst van oppervlaktewaterlichamen waar
nachtvisserij en vissen in de paaitijd verboden is. De argumenten en
aanbevelingen van dit advies werden besproken en verwerkt in de bisnota ten
behoeve van de Vlaamse regering, bij de volgende stap in de
besluitvormingsprocedure. Voor meer informatie over de inhoud van het advies,
zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-riviervisserij.

2012|63

Briefadvies van 27 september 2012 over de oprichting van een
overkoepelende commissie voor wildbeheereenheden en de instelling van
een beroepsprocedure (unaniem briefadvies op eigen initiatief van de Minaraad).
De Minaraad stelde in dit advies voor om een nieuw hoofdstuk “WBECommissie” toe te voegen aan het WBE-besluit, met het oog op de oprichting
van een overkoepelende WBE-Commissie. Voor meer informatie over de inhoud
van het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatiefoprichting-wbe-commissie.

2012|64

Briefadvies van 27 september 2012 over de derde reeks S-IHD dossiers
(speciale beschermingszones en instandhoudingsdoelstellingen) (unaniem
en gezamenlijk advies van Minaraad en SALV, naar aanleiding van een
adviesvraag).
De Raden beperkten zich in dit briefadvies tot enkele afzonderlijke kwesties,
met name (1) het belang van de socio-economische radnvoorwaarden i.v.m.
drinkwaterwinningen, (2) de problematiek van de ecologische verbindingen, (3)
de kwaliteitsnormen voor habitats en (4) de problematiek van de doelen voor
een aantal vogelsoorten. Voor meer informatie over de inhoud van het advies,
zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-ihd-kleine-nete-dezegge-en-de-ronde-put.

2012|71

Advies van 27 september 2012 betreffende het voorontwerp van decreet
betreffende het landbouw- en visserijbeleid (unaniem en gezamenlijk advies
van de Minaraad en de SALV, naar aanleiding van een adviesvraag).
Inhoudelijk beoordeelden de Raden het voorontwerp als een sterke vertrekbasis
voor een nieuw kaderdecreet; ze benadrukten echter de nood aan het
versterken van de samenhang, structuur en visie in het landbouw- en

visserijbeleid. In de volgende procedurestap in het besluitvormingsproces
werden de elementen van dit advies duidelijk meegenomen. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-voorontwerp-van-decreetbetreffende-het-landbouw-en-visserijbeleid.
2012|75

Briefadvies van 25 oktober 2012 over de aanvraag tot de tweede hernieuwing
van de definitieve erkenning van het Regionaal Landschap Meetjesland
(unaniem briefadvies van de Minaraad, naar aanleiding van een adviesvraag).
Hoewel de Minaraad in het verleden meermaals negatief adviseerde bij
adviesvragen omtrent Regionaal Landschap Meetjesland, beoordeelde de Raad
deze derde erkenning positief. Voor meer informatie over de inhoud van het
advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-hernieuwingerkenning-regionaal-landschap-meetjesland.

2012|77

Advies van 25 oktober 2012 naar aanleiding van de “evaluatie betreffende de
instrumenten voor het natuur- en bosbeleid in functie van
instandhoudingsdoelstellingen” (unaniem advies van de Minaraad, op eigen
initiatief).
In dit advies wijst de Minaraad er op dat het natuur- en bosbeleid vermoedelijk
te weinig middelen heeft om zonder meer het instandhoudingsdoelenbeleid waar
te maken. In die context is een optimalisatie van de instrumenten (wetgeving,
subsidies, enz.) alleszins aangewezen. Dit advies was, zowel voorafgaand als
volgend op de vaststelling ervan, het voorwerp van gedachtewisseling en
discussie, in de Milieucommissie van het Vlaams Parlement. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/nieuwsbrieven/2012/elektronische-nieuwsbrief-201207/advies-inzake-instrumenten-voor-ihd.

2012|82

Advies van 20 december 2012 van over het Aanvullend Protocol van NagoyaKuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling (unaniem en
gezamenlijk advies van Minaraad en SARiV, naar aanleiding van een
adviesvraag).
De twee adviesraden gingen akkoord met het ontwerp van instemmingsdecreet,
aangezien de inwerkingtreding en uitvoering van dit Aanvullend Protocol een
aanzienlijke bijdrage zal leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het
Biodiversiteitsverdrag. Tegelijk formuleerden de SARiV en de Minaraad enkele
verdragspolitieke aandachtspunten. Voor meer informatie over de inhoud van
het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/instemmingsdecreetbioveiligheid.

Adviezen Klimaat en Energie
In 2012 stelde de Minaraad 17 adviezen vast die onder de noemer “Klimaat en Energie”
kunnen worden gecatalogiseerd.

2012|13

Briefadvies van 1 maart 2012 over de wijziging van het energiebesluit wat
betreft de deelname aan het centraal examen voor energiedeskundigen
(gezamenlijk en unaniem advies van de Minaraad en de SERV, naar aanleiding
van een adviesvraag).
De adviesraden gingen akkoord met het principe dat er een retributie
gevraagd zou worden voor het centraal examen voor energiedeskundigen,
maar vonden de onderbouwing van de cijfers over het geschatte aantal
deelnemers zwak. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/centraal-examenenergiedeskundigen.

2012|14

Briefadvies van 1 maart 2012 over het voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen
(gezamenlijk en unaniem briefadvies van de Minaraad en de SERV, naar
aanleiding van een adviesvraag).
De Raden pleitten voor (1) een verankering van het uitgangspunt dat minstens
alle in Vlaanderen beschikbare reductiemaatregelen gerealiseerd moeten
worden die goedkoper zijn dan het gebruik van flexibiliteitsmechanismen; (2)
een Europees of wereldbeleidsniveau als platform met betrekking tot
beslissingen inzake beperkingen voor het gebruik van kredieten door ETSbedrijven; (3) advisering door het middenveld om de duurzaamheid van
flexibele mechanismen te beoordelen. Voor meer informatie over de inhoud
van het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/verhandelbareemissierechten-en-flexibele-mechanismen.

2012|15

Advies van 1 maart 2012 over de herziene kosten-batenanalyse slimme
meters (gezamenlijk en unaniem advies van de Minaraad en de SERV, op
eigen initiatief).
De Raden vroegen om meer informatie te verzamelen vooraleer een beslissing
te nemen over een algemene uitrol van slimme meters. De voorliggende
kostenbatenanalyse bood immers te weinig basis om te beslissen. Met
betrekking tot dit advies werd een delegatie van de SERV en de Minaraad
uitgenodigd door de Commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie, met
het oog op het verstrekken van een toelichting hierover. Dit advies vormde
bovendien het basismateriaal voor een vraag om uitleg in de bevoegde
commissie van het Vlaams Parlement, gericht aan Energieminister Van den
Bossche, met een uitgebreide gedachtewisseling tot gevolg. De Vlaamse
Regering besliste vervolgens om niet over te gaan tot een volledige uitrol van
“slimme meters” en om over het vervolgtraject inzake de ontwikkeling van
slimme netten in Vlaanderen een consultatie te organiseren. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-met-serv-overslimme-meters.

2012|18

Advies van 1 maart 2012 over de overschotten op de groene stroom– en
warmtekrachtkoppelingscertificatenmarkt (gezamenlijk en unaniem

advies van de Minaraad en de SERV).
Volgens de Raden zouden er twee zaken moeten gebeuren. Ten eerste moeten
de bestaande overschotten snel maar doordacht worden weggewerkt. Ten
tweede moeten er maatregelen worden genomen om te vermijden dat de
problematiek van structurele overschotten zich in de toekomst zou herhalen.
Met betrekking tot dit advies werd een delegatie van de SERV en de Minaraad
uitgenodigd door de Commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie, met
het oog op het verstrekken van een toelichting hierover. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-met-serv-overcertificatenoverschot.
2012|35

Advies van 24 mei 2012 over het ontwerp Actieplan Bijna Energieneutrale
Gebouwen (gezamenlijk en unaniem advies van de Minaraad en de SERV,
naar aanleiding van een adviesvraag).
De Raden vroegen dat ingezet wordt op een ambitieus beleid voor
energiebesparing in gebouwen. De redenen hiervoor waren het voldoen en het
anticiperen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn energieefficiëntieverhogende maatregelen zeer kostenefficiënt en hebben gebouwen
een groot besparingspotentieel. Voor meer informatie over de inhoud van het
advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-vlaamsactieplan-ben-gebouwen.

2012|39

Advies van 21 juni 2012 over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering
houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010
(gezamenlijk en unaniem advies van Minaraad en SERV, naar aanleiding van
een adviesvraag).
Het was voor de Raden niet duidelijk hoe het ambitieniveau van het
hernieuwbare energieaandeel in gebouwen zoals vernoemd in het besluit, is
afgeleid uit de resultaten van de studie die er aan voorafging. Verder was deze
studie volgens de Raden op bepaalde vlakken achterhaald, zoals op gebied van
aannames rondom subsidiering van technologieën en het E-peil van de
referentiewoningen. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-nieuwe-epb-eisbetreffende-minimumniveau-van-energie-uit-hernieuwbare-energiebronnen.

2012|48

Briefadvies van 5 juli 2012 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat
betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en de energiescans (naar
aanleiding van een adviesvraag vastgesteld advies van de Minaraad,
onthouding van ABVV, ACV, ACLVB, Boerenbond, Unizo en VOKA).
De Minaraad ging akkoord met de grote lijnen van het ontwerp van besluit
maar had nog een aantal bemerkingen, vragen en suggesties bij de concrete
invulling ervan – enerzijds betreffende het voorkomen dat mensen met
energiearmoede geconfronteerd worden, anderzijds betreffende de
energiescans voor klanten met betalingsproblemen. Voor meer informatie over
de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-sociale-odv-en-

energiescans.
2012|52

Advies van 5 juli 2012 over het energiebesparingsbeleid voor de industrie
(advies op eigen initiatief van de Minaraad, onthouding te noteren van VOKA,
Unizo en Boerenbond).
Oorspronkelijk was dit advies bedoeld als een gezamenlijk initiatief van de
SERV en de Minaraad. De voorbereiding ervan werd verricht door het SERVsecretariaat. Op het laatste moment bleek er echter geen eenstemmigheid
mogelijk in de schoot van de SERV, wat er, omwille van de huisregels van de
SERV, toe leidde dat het ontwerpadvies niet kon vastgesteld worden door de
SERV. Hierop besloten een aantal raadspartners om dit advies op de agenda te
houden bij de Minaraad.
Hoewel de discussie over de convenanten niet in optimale omstandigheden kon
gebeuren, ging de Minaraad akkoord met de verderzetting van de
convenantaanpak, en dit om pragmatische redenen. Voorwaarden zijn wel dat
er voldoende ruimte moet zijn voor aanvullend beleid, dat de transparantie, de
additionaliteit en de evaluatie gegarandeerd blijven en dat de gevraagde
prestaties en tegenprestaties met elkaar in evenwicht zouden zijn. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-energiebesparing-inde-industrie.

2012|57

Briefadvies van 13 september 2012 over het decreet houdende instemming
met het samenwerkingsakkoord betreffende het opnemen van
luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG (unaniem
en gezamenlijk advies van Minaraad en SERV, naar aanleiding van een
adviesvraag).
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-energiebesparing-inde-industrie.

2012|62

Advies van 13 september 2012 vermindering onroerende voorheffing
energiezuinige woningen (unaniem briefadvies van de Minaraad).
De Raden vroegen om alternatieven voor de verminderde onroerende
voorheffing voor energiezuinige gebouwen (VOV) te onderzoeken. De VOV
helpt weliswaar om het gebouwenpark klimaatneutraler te maken door
bouwheren aan te zetten energiezuiniger te bouwen dan de eisen, maar heeft
ook belangrijke beperkingen. Diverse elementen uit dit advies vormden voor
de parlementsleden argumentatiemateriaal bij de bespreking van het
ontwerpdecreet in het Vlaams Parlement. Voor meer informatie over de inhoud
van het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraagvermindering-onroerende-voorheffing-energiezuinige-woningen.

2012|68

Advies van 27 september 2012 over de conceptnota slimme meters
(gezamenlijk en unaniem advies van de Minaraad en de SERV, op eigen

initiatief).
Voor de Raden zijn er in het vervolgtraject twee zaken cruciaal. Ten eerste
pleitten de Raden ervoor het slimme meterdebat te kaderen in een ruimer
debat over het toekomstige energiesysteem. Ten tweede vroegen de raden om
de aangekondigde nieuwe kostenbatenanalyse grondig voor te bereiden en
hierover tijdig te consulteren alsook de verdelingsaspecten in kaart te
brengen. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-conceptnota-slimmemeters.
2012|69

Advies van 27 september 2012 inzake de hervorming van de groene stroomen WKK-certificatensystemen (Besluit september 2012) (gezamenlijk en
unaniem advies van de Minaraad en de SERV, naar aanleiding van een
adviesvraag).
De Raden stelden dat de recente hervormingen van de groenestroom- en
warmtekracht (WKK)-certificatensystemen de efficiëntie sterk verbeterd
hebben. Toch bleven er voor de Raden een aantal aandachtspunten, die het
voorwerp uitmaakten van dit advies. Voor meer informatie over de inhoud van
het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesraagenergiebesluit-inzake-hervorming-steunmechanismen-groene-stroom-en-wkk.

Studie
12-01

Marsidi, M., Vergelijking van de methodologie en beleidsadviezen van zes
scenariostudies in de elektriciteitssector – Studie t.b.v. de Minaraad 12-01,
Brussel, 27 september 2012, pp. 1-199. De Minaraad heeft akte genomen van
deze studie, zonder dat de inhoud ervan evenwel de raadspartners bindt.
Met dit studiedocument is er een vergelijking doorgevoerd van zes recente
scenariostudies betreffende de lange termijn duurzaamheid van de Europese
elektriciteitssector. In de eerste plaats werden de gekozen modellering,
randvoorwaardes en aannames met elkaar vergeleken. Ten tweede wordt er
een overzicht geboden van de in deze studies geïdentificeerde barrières die de
ontwikkeling van het scenario hinderen, evenals de in dat verband gegeven
beleidsadviezen. Voor meer informatie over de inhoud van deze studie,
evenals voor toegang tot de met deze studie doorgenomen rapporten, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-literatuurstudieenergiebeleid-2050.

2012|72

Advies van 11 oktober 2012 over de VN-klimaattop in Doha (unaniem
advies van de Minaraad).
De aanbevelingen van dit advies waren gericht op de overkoepelende thema’s
die van strategisch belang zijn voor het toekomstig klimaatbeleid: 1) mitigatie,
2) de tweede verbintenisperiode onder het Kyoto Protocol en de vormgeving
van het nieuwe klimaatakkoord en 3) de internationale klimaatfinanciering.
Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-klimaattop-qatar.

2012|79

Briefadvies van 22 november 2012 energiebeleidsovereenkomsten (naar
aanleiding van een adviesvraag vastgesteld advies van de Minaraad,

onderschreven door milieubeweging en vakbonden, maar met standpunt van
VOKA, Unizo en Boerenbond, onthouding van Landelijk Vlaanderen).
De Minaraad stelde dat de voorliggende EBO’s nauwelijks een meerwaarde
zouden betekenen ten opzichte van business as usual, en had nog eenreeks
punten van kritiek. De aanbevelingen en argumenten van dit advies maakten
het voorwerp uit van een uitvoerige bespreking in de regeringsnota ter
begeleiding van de volgende stap in het besluitvormingsproces. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/energie-efficientie-in-de-energieintensieve-industrie.
2012|80

Advies van 6 december 2012 over banking van certificaten door
netbeheerders in het licht van de actuele problematiek van de
certificatenoverschotten (gezamenlijk en unaniem advies van de Minaraad en
de SERV, naar aanleiding van een adviesvraag).
De Minaraad en de SERV vroegen aan de Vlaamse Regering om grote
overschotten op de groene stroom- en WKK-certificatenmarkten snel en
structureel aan te pakken. Voor meer informatie over de inhoud van het
advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/besluit-van-de-vlaamseregering-tot-wijziging-van-het-energiebesluit-betreffende-banking-vangroenestroomcertificaten.

Adviezen omgevingskwaliteit
In 2012 bracht de Minaraad 12 adviezen uit die te maken hadden met de krachtlijn
“omgevingskwaliteit”.
2012|05

Briefadvies van 19 januari 2012 over het Instemmingsdecreet met het
samenwerkingsakkoord REACH (unaniem briefadvies van de Minaraad).
Het kernpunt in dit advies was dat de Minaraad kritisch was over de laattijdige
en nog verder uit te werken uitvoering van de REACH-verordening. Diverse
concrete opmerkingen van het advies maakten in een volgende stap in het
decreettraject het voorwerp uit van bespreking in de regeringsnota. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/instemmingsdecreet-reach.

2012|16

Advies van 1 maart 2012 over de uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten aan de
Westzijde van het Verrebroekdok – fase 2 (unaniem briefadvies van de
Minaraad).
De Minaraad meende dat niet alle milieutechnische elementen in het
voorliggend dossier afdoende zijn behandeld. Voor meer informatie over de
inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/uitbreiding-verrebroekdok-fase-2.

2012|25

Advies van 19 april 2012 over de afwerking van de Noordelijke kaaimuur van
het Albert II-dok in de haven van Zeebrugge (unaniem briefadvies van de

Minaraad).
De Raad vroeg dat het dossier aan minimale voorwaarden zou voldoen, zodat
de Raad zijn rol op een passende manier zou kunnen vervullen, zonder zelf het
dossier te moeten samenstellen. Voor meer informatie over de inhoud van het
advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/afwerking-noordelijkekaaimuur-albert-ii-dok.
2012|30

Briefadvies van 24 mei 2012 over de missie en visie bij het ontwerp
Mobiliteitsplan Vlaanderen (advies van de Minaraad, onthouding van ABVV,
ACV, ACLVB, Boerenbond, Unizo en VOKA).
De Minaraad vroeg om verder te gaan dan het beheersen van de
vervoersvraag. Een betere ruimtelijke ordening is een voorwaarde om te
komen tot een structurele inperking van de vraag naar gemotoriseerd
wegverkeer en tot een betere nabijheid van (woon, werk, school, winkel)activiteiten. De Minaraad vond ook dat het klimaatbeleid het uitgangspunt
moet zijn voor het toekomstige Mobiliteitsplan. Voor meer informatie over de
inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-missie-en-visie-ontwerpmobiliteitsplan-vlaanderen.

2012|36

Briefadvies van 24 mei 2012 ontwerp van Samenwerkingsakkoord inzake de
normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor
elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz (unaniem briefadvies van
de Minaraad).
De Raden waardeerden het dat de Vlaamse Regering een einde wil stellen aan
het juridisch vacuüm dat ontstaan was na het arrest van het Grondwettelijk
Hof. Ze waren ook erg opgezet met het gevoerde RIA-proces en vonden dat
deze gestructureerde aanpak met brede en tijdige consultatie navolging
verdient in andere belangrijke dossiers. Voor meer informatie over de inhoud
van het advies, zie http://www.minaraad.be/adviezen/2010/ontwerp-vanbesluit-van-de-vlaamse-regering-betreffende-de-normering-van-vastopgestelde-zendantennes-voor-elektromagnetische-golven-tussen-10-mhz-en10-ghz-samen-met-serv.

2012|37

Advies van 21 juni 2012 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de
binnenwateren (unaniem advies van de Minaraad).
De Raad vroeg dat het voorontwerpbesluit en VLAREM II waar dat relevant is
zoveel mogelijk op mekaar afgestemd zouden worden. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-vervoer-van-gevaarlijkegoederen-over-binnenwateren.

2012|49

Advies van 5 juli 2012 over de selectieprocedure en de voorgestelde selectie
voor biomerkers op te nemen in het Vlaamse Humane
Biomonitoringsprogramma (unaniem advies van de Minaraad).
Gelet op de complexiteit van de problematiek in combinatie met de korte

termijn waarbinnen het advies moet worden gegeven, achtte de Minaraad het
echter niet mogelijk om een gedetailleerde en onderbouwde uitspraak te doen
over de voorgestelde selectie van biomerkers. De Minaraad ontwikkelde wel
zes aandachtspunten betreffende het beleid inzake milieu en gezondheid. Voor
meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-selectie-voorbiomerkers.
2012|59

Advies van 13 september 2012 over het ontwerp van besluit tot wijziging van
VLAREM I en VLAREM II betreffende bepalingen inzake luchtverontreiniging
(gezamenlijk en unaniem advies van Minaraad en SERV).
De Raden waren er over het algemeen positief over dat de EU-BREF-studies in
verband met de beperking van de productie en uitstoot van niet geleide
emissies van fijn stof door op- en overslagactiviteiten van droge bulkgoederen
nu omgezet worden in Vlaamse regelgeving. Maar om te kunnen voldoen aan
de Europese normen zullen nog meer initiatieven nodig zullen zijn, en dit voor
meer sectoren. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-niet-geleide-emissiesfijn-stof.

2012|60

Advies van 13 september 2012 over het ontwerp van decreet tot wijziging van
diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid (gezamenlijk en unaniem advies van Minaraad, SERV en SALV).
De Raden hadden bedenkingen bij de informatieplicht over de ligging van
onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied (enz.). Ze vroegen een
instrument om het waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige
gebieden te waarborgen en herinnerden aan de gevraagde mogelijkheid van
een vergoedingsplicht voor oeverzones voor grondeigenaars en gebruikers.
M.b.t. het invoeren van het oeverzoneproject formuleerden de Raden
specifieke opmerkingen over garanties van inspraak bij de afbakening van
oeverzones en de nood aan procedures voor doorgang en toegang naar
kunstwerken. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-voorontwerpdecreetwijziging-decreet-integraal-waterbeleid.

2012|61

Advies van 18 september 2012 over het ontwerp van decreet houdende
duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (gezamenlijk en
unaniem advies van Minaraad, SERV en SALV).
De Raden gingen akkoord met de aanpak die er in bestaat een nieuw decreet
op te maken. Ze benadrukten de noodzakelijke afstemming met het federale
beleid. Het advies bevatte voor het overige een reeks aanbevelingen, die het
voorwerp uitmaakten van een bespreking in de bij het ontwerpdecreet
toegevoegde stukken ten behoeve van het Vlaams Parlement. Ze dienden ook
voor de parlementsleden mede als basis voor de bespreking van het
ontwerpdecreet. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-duurzaampesticidengebruik.

2012|67

Briefadvies van 27 september 2012 over de wijziging van VLAREBO, wat
betreft de cofinanciering en de retributie voor een bodemattest (unaniem
briefadvies van de Minaraad).
De Raad vond het positief dat de cofinancieringsregeling uit het Bodemdecreet
van 2006 eindelijk zou worden geoperationaliseerd, maar had een reeks
bijkomende vragen inzake bereik, procedure en overdracht van rechten. De
elementen van dit advies maakten het voorwerp uit van een uitvoerige
bespreking in de regeringsnota ter begeleiding van de volgende stap in het
besluitvormingsproces. Voor meer informatie over de inhoud van het advies,
zie http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-wijziging-vlarebocofinanciering-en-vergoedingsregeling.

2012|74

Advies van 25 oktober 2012 over 1) Voorontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van de besluiten van 27 maart 1985 en 2) Voorontwerp
van besluit houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden
in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en 3) de
opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik (gezamenlijk
en unaniem advies van Minaraad, SERV en SALV).
De Raden wezen er onder meer op dat de prioriteitsvolgorde voor het (al of
niet) gebruiken van pesticiden, zoals omschreven in het voor advies
voorgelegde ontwerpbesluit en actieplan, niet helemaal overeenstemt met wat
vervat is in het decreet. Ook van dit advies maakten de aanbevelingen het
voorwerp uit van een uitvoerige bespreking in de regeringsnota ter begeleiding
van de volgende stap in het besluitvormingsproces. Voor meer informatie over
de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/duurzaam-pesticidengebruik-voorniet-landbouw-en-tuinbouwactiviteiten.

Adviezen Voorraadbeheer
In 2012 kwam de Minaraad tot vijf adviezen die beschouwd kunnen worden als zijnde in
functie van verstandig voorraadbeheer.
2012|02

Briefadvies van 19 januari 2012 over het ontwerpdecreet ruimtelijke
economie (advies van de Minaraad met onthouding van het ABVV, ACV,
ACLVB, Boerenbond, Unizo en VOKA).
De Raad vindt het een kentering dat middelen die voorheen ingezet werden
voor het ontwikkelen van ongerepte terreinen, nu doorgeschoven worden naar
de herontwikkeling van voormalige bedrijventerreinen. De Raad vraagt
andermaal aandacht voor duurzaamheidsaspecten, mobiliteitsaspecten, sociale
aspecten en maatschappelijk overleg. Het advies werd meegenomen in de
verdere behandeling van het ontwerpdecreet binnen de Vlaamse regering, en
werd uitvoerig geciteerd bij de bespreking van het ontwerpdecreet in de
Commissie voor Economie van het Vlaams Parlement. Voor meer informatie
over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2013/voorontwerpen-van-besluit-inzake-

steunregelingen-ruimtelijke-economie-adviesvraag.
2012|45

Advies van 5 juli 2012 over de hervorming van het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid (unaniem en gezamenlijk advies van Minaraad en SALV).
De Minaraad en de SALV zijn algemeen positief over de aanpak van de
hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en pleiten coherentie
met en afgestemd op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-herzieninggemeenschappelijk-visserijbeleid.

2012|66

Briefadvies van 27 september 2012 startnota MBO fotovoltaïsche
zonnepanelen (unaniem advies van de Minaraad).
De Minaraad vindt het positief dat er een producentenverantwoordelijkheid
voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen wordt ingevoerd en vraagt dat
nagegaan wordt in hoeverre wisselwerking en/of integratie met de
aankomende MBO afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mogelijk
is. Voor meer informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-startnota-mboafgedankte-fotovoltaische-zonnepanelen.

2012|76

Advies van 25 oktober 2012 over het groenboek Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (gezamenlijk en unaniem advies van SARO, MORA, SALV, SARC,
SARiV, Vlaamse Woonraad, VLABEST, VRWI en Minaraad).
De raden gaan in het advies in op het proces van opmaak van een Beleidsplan
Ruimte alsook op enkele inhoudelijke krachtlijnen van het nieuwe plan. Ten
slotte geven ze ook enkele aanbevelingen bij de uitvoering en realisatie. De
besluitvormingsprocedure met betrekking tot de opmaak en vaststelling van
het volgende Beleidsplan Ruimte is nog lopende. Bij studiedagen in dat
verband kon genoteerd worden dat de beleidsmakers verklaarden elementen
van de vermelde advisering mee te zullen nemen in de voorbereiding van het
Witboek. Het advies leidde ook tot een vraag om uitleg in het Vlaams
Parlement, ten aanzien van. Ruimtelijke ordeningsminister Muyters. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/adviesvraag-groenboek-beleidsplanruimte-vlaanderen.

2012|78

Briefadvies van 22 november 2012 MBO afgewerkte olie (unaniem advies
van de Minaraad).
De Minaraad gaat akkoord met het behoud van de optie aanvaardingsplichtMBO en meent dat de MBO vooral een meerwaarde kan en moet inhouden op
het vlak van preventie en bewustmaking. De raad vraagt dat de lokale
besturen een billijke vergoeding zouden blijven ontvangen. Voor meer
informatie over de inhoud van het advies, zie
http://www.minaraad.be/adviezen/2012/voorontwerp-mbo-afgewerkte-olie.

5. Financieel beheer 2012
Sinds 1 juni 2009 is de Minaraad een rechtspersoon en is hij onderworpen aan het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische
boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. De
Minaraad moet daarom jaarlijks zijn jaarrekening voor 31 maart neerleggen bij het
Agentschap Centrale Accounting dat in staat voor het goedkeuringsproces en voor de
overmaking van de rekeningen aan het Rekenhof door de Minister van Financiën en
Begroting.
In het begrotingsjaar 2012 vond er, als gevolg van de nieuwe aanrekeningsregels i.k.v.
het nieuwe Rekendecreet dat sinds 1 januari 2012 van kracht is, een
versnelling/vertraging plaats in de aanrekeningen. Om deze zogenaamde “overflow” op
te vangen werd een extra dotatie toegekend.
Sinds 2011 werkt de Minaraad samen met een nieuw boekhoudkantoor dat geselecteerd
werd na een uitbesteding (onderhandelingsprodecure zonder voorafgaande
bekendmaking van diensten). Boekhoudkantoor Uyttendaele uit Aalst haalde de opdracht
binnen voor een periode van vier jaar (boekjaren 2011-2012-2013-2014). Het kantoor
controleert de rekeningen van de Minaraad, maakt de eindejaarsverrichtingen en
correctieboekingen op, overloopt en analyseert de budgettering in verhouding met de
uitgaven en brengt hiervan verslag uit.
De definitieve jaarrekening werd opgesteld en in uitvoering van artikel 5 van de Wet van
24 december 1993 werd het rapporteringssjabloon in Excel ingevuld dat bestaat uit de
jaarrekening, de resultatenrekening en een budgettair gedeelte waarbij inkomsten en
uitgaven weergegeven zijn volgens het ESR-rekeningstelsel en COFOG. Voor 2012
werden extra kolommen voorzien voor de overflow. De jaarrekening werd nagekeken
door het externe boekhoudkantoor en door het Rekenhof.
De werkingsdotatie bedroeg voor het jaar 2012 1.378.000 euro. Dit bedrag bestaat
enerzijds uit de normale dotatie (1.269.000 €) en anderzijds uit een extra dotatie in het
kader van de overflow (109.000 €).
Verder ontving de Minaraad 156.792,88 euro aan terugvorderingen met betrekking op de
detachering van een personeelslid.
Voor het volledige jaar 2012 bedroegen de uitgaven 1.173.906,77 euro. De grootste
kosten van de Minaraad zijn de personeelskosten. Ten opzichte van wat er begroot was is
er een besparing van 8% t.o.v. de reële uitgaven. De huurgelden van het gebouw
werden goed begroot aangezien er slechts een afwijking was van 2% met de reële
uitgaven. De totale werkingskosten daarentegen werden met circa 35% overschat omdat
een aanzienlijk bedrag werd begroot voor de uitbesteding van een aantal
studieopdrachten welke uiteindelijk niet werden uitgevoerd in 2012.
De Minaraad sloot het jaar af met een bedrijfseconomisch overschot van 251.886 €
(exclusief overflow). Het budgettair overschot bedroeg 369.121 € (inclusief overflow).
Het resterende positieve saldo op 31 december 2012 werd mee overgedragen naar 2013.

Bijlage 1. Samenstelling secretariaat
Tabel 1. Samenstelling secretariaat (d.d. 16 april 2013)
Naam

Telefoonnummer + e-mail

Functies

Jan Verheeke

02 558 01 36
jan.verheeke@minaraad.be

secretaris – algemene leiding

Dirk Uyttendaele

02 558 01 37
dirk.uyttendaele@minaraad.be

adjunct van de directeur – strategisch
milieubeleid & waterbeleid;
co-secretaris WCMH;
secretaris PWC Riviervisserij

Francis Noyen

02 558 01 38
francis.noyen@minaraad.be

adjunct van de directeur – klimaat-,
energie- en omgevingsbeleid;
co-secretaris WCMH
adjunct van de directeur – communicatie;
secretaris PWC Duurzame ontwikkeling;

Ignace Decancq

02 558 01 32
ignace.decancq@minaraad.be

secretaris PWC NME;
secretaris PWC Bos;
secretaris PWC Jacht

Sofie Ruysschaert
(tot 1/9/2012)

Anke Geeraerts
(vanaf 02/10/2012)

Sandra Sliwa

Katelijne Symens
Gwenn Van Acker

Jurgen Sleewaegen
Belinda De Smet

adjunct van de directeur – biodiversiteit;
02 558 01 40
sofie.ruysschaert@minaraad.be

02 558 01 40
anke.geeraerts@minaraad.be

secretaris WCOR;
secretaris PWC Natuur
adjunct van de directeur – biodiversiteit;
secretaris WCOR;
secretaris PWC Natuur

02 558 01 39
sandra.sliwa@minaraad.be

adjunct van de directeur – Europees
milieubeleid, milieurecht & begroting;
secretaris WCSG

02 558 01 30
katelijne.symens@minaraad.be

deskundige – algemene ondersteuning

02 558 01 35
gwenn.van.acker@minaraad.be

deskundige – directiesecretariaat

02 558 01 45
jurgen.sleewaegen@minaraad.be

medewerker - ICT & boekhouding

02 558 01 44
belinda.de.smet@minaraad.be

medewerker - logistieke ondersteuning

Bijlage 2. Samenstelling Minaraad
Tabel 2. Ledenlijst (d.d. 16 april 2013)

Voorzitter
Bert De Wel
ACV

Vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld (18):
1) Milieuverenigingen (8)
Effectieven

Plaatsvervangers

Sara Van Dyck

Mathias Bienstman

BBL

BBL

Lieze Cloots

August Feyen

BBL

BBL

Jeroen Gillabel

Sabien Leemans

BBL

BBL

Erik Grietens

Karlien Vandecasteele

BBL

BBL

Walter Roggeman

Benno Geertsma

Natuurpunt

Natuurpunt

Wim Van Gils

Esther Castermans

Natuurpunt

Natuurpunt

Nathalie De Snijder

Frederik Mollen

Natuurpunt

Natuurpunt

Annelore Nys

Jos Gysels

Natuurpunt

Natuurpunt

2) Sociaal-economische organisaties (6)

Effectieven

Plaatsvervangers

Piet Vanden Abeele

Nele Cattoor

UNIZO

UNIZO

Steven Betz

Carolien Poleyn

VOKA

VOKA

Iris Penninckx

Saartje Degelin

Boerenbond

Boerenbond

Bert De Wel

Sara Ceustermans

ACV

ACW

Pieter Verbeek

Cindy De Witte

ABVV

ABVV

Suzanne Kwanten

Maarten Dedeyne

ACLVB

ACLVB

3) Organisaties verbonden aan de open ruimte (2)
Effectieven

Plaatsvervangers

Philippe Casier

Marleen Van der Velden

Landelijk Vlaanderen

Landelijke Gilden

Yves Lecocq

Marc Coussement

Hubertusvereniging Vlaanderen

VVHV

4) Socio-culturele organisaties die belangen van consumenten en
gezinnen vertegenwoordigen (2)
Effectieven

Plaatsvervangers

Daniëlle Van Kalmthout

Christel verhas

Gezinsbond

Gezinsbond

NN

NN

Organisaties van de Vlaamse steden & gemeenten en de Vlaamse
provincies (2)

Effectieven

Plaatsvervangers

Peter Gorlé

Evi Herelixha

VVP

VVP

Steven Verbanck

Alex Verhoeven

VVSG

VVSG

Onafhankelijke deskundigen milieu en milieubeleid (4)
Effectieven
Isabelle Larmuseau

Marc De Pauw

Marc De Clercq

Koen Cuypers

Bijlage 3. Aanwezigheden raadszittingen

AANWEZIGHEDEN RAADSZITTINGEN SAR MINARAAD 2012
1 = aanwezig ; O = afwezig

Data

Aanwezigen totaal

19/jan 1/mrt 22/mrt 19/apr 24/mei 21/jun 5/jul 13/sep 27/sep 25/okt 22/nov 20/dec

16

20

16

17

16

18

17

18

12

14

16

14

Aanwezigheden van de milieu- en de natuurverenigingen
Bond Beter Leefmilieu
Effectieve leden
Van Dyck S.
Cloots L.
Gillabel J.
Grietens E.

O
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
O
1

1
O
O
1

1
1
1
1

1
1
O
1

1
1
1
1

1
1
1
1

O
1
1
1

1
O
1
1

1
1
1
O

Plaatsvervangende leden
Bienstman M.
Feyen A.
Leemans S.
Vandecasteele K.

O
O
O
1

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
1

1
O
O
1

1
O
O
O

O
O
O
1

1
O
O
O

1
O
O
O

1
O
O
O

1
O
O
O

1
O
O
O

1
1
O

1
1
O

1
1
O

O
1
1

1
1
O

1
1
1

1
1
1

1
1
O

O
1
O

1
1
1

1
1
1

1
1
O

Natuurpunt
Effectieve leden
Roggeman W. (VOORZITTER)
Van Gils W.
De Snijder N.

Nys A.

O

O

O

1

1

O

1

1

1

1

1

1

Plaatsvervangende leden
Geertsma B.
Verstuyft I.
Mollen F.
Gysels J.

1
O
1
O

1
O
1
O

1
O
1
O

1
O
O
O

1
O
O
O

O
O
1
O

O
O
O
O

O
O
O
O

1
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

Aanwezigheden wat betreft de sociaal-economische organisaties
Werknemersorganisaties
Effectieve leden
Kwanten S.
De Wel B.
Verbeek P.

ACLVB
ACV
ABVV

1
1
O

1
1
1

O
O
1

1
1
1

1
O
1

1
1
1

1
1
1

O
1
1

O
O
O

1
1
O

1
1
1

O
1
1

Plaatsvervangende leden
Dedeyne M.
Ceustermans S.
De Witte C.

ACLVB
ACW
ABVV

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

O
O
O

Effectieve leden
Van den Bosch M.
Vanden Abeele P.

VOKA
UNIZO

O
1

1
1

O
1

O
1

O
1

1
1

1
1

O
1

O
1

O
1

O
1

O
1

Plaatsvervangende leden
Pouleyn C.
Cattoor N.

VOKA
UNIZO

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

1
O

1
O

O
O

1
O

1
O

Werkgeversorganisaties

Landbouworganisaties

Effectief lid
Penninckx I.

BB

1

1

1

1

1

1

O

1

1

1

1

1

Plaatsvervangend lid
Degelin S.

BB

O

O

O

O

O

O

1

1

O

O

O

O

1
1

1
1

1
1

1
1

1
O

1
1

O
O

1
O

1
1

O
1

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
1

O
O

O
O

O
O

O
O

Aanwezigheden van de organisaties verbonden aan de open ruimte
Landelijk Vlaanderen / Hubertusvereniging Vlaanderen
Effectieve leden
Casier P.
Lecocq Y.

LV
HVV

1
O

O
1

Landelijke Gilden / Vlaamse Vereniging van Hengelsportverbonden
Plaatsvervangende leden
Van der Velden M.
Coussement M.

LG
VVHV

O
O

1
O

Aanwezigheden van de socio-culturele organisaties die belangen van consumenten en gezinnen vertegenwoordigen
Gezinsbond / Pasar
Effectieve leden
Vanheule A.
NN

GEZINSB
PASAR

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

GEZINSB
O&V

1
O

O
O

O
O

O
O

1
O

O
O

1
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

Gezinsbond / Ontspanning en Vakantie
Plaatsvervangende leden
Van Kalmthout D.
NN

Aanwezigheden van de organisaties van de Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse provincies
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Effectief lid
Verbanck S.

O

1

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Plaatsvervangend lid
Verhoeven A.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Effectief lid
Gorlé P.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Plaatsvervangend lid
Mercy J.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
1
1

O
O
O
1

O
O
O
1

O
O
O
1

O
O
1
O

O
O
O
1

O
O
O
1

O
O
O
O

O
O
O
1

Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)

Aanwezigheden van de onafhankelijke deskundigen milieu- en natuurbeleid
Effectieve leden
Larmuseau I.
De Clercq M.
De Pauw M.
Cuypers K.

O
1
O
1

1
O
1
1

O
O
1
1

