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Departement
Omgeving

partner van
lokale overheden
omgevingvlaanderen.be

Taken van het
Departement Omgeving
• De realisatie van een kwaliteitsvol
leefmilieu, waarin op een duurzame
wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare
ruimte.
• De ontwikkeling van een geïntegreerd
omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu,
natuur en energie) dat gericht is op de
beleidsvoorbereiding en -implementatie,
draagvlakverbreding, handhaving van de
regelgeving en beleidsevaluatie
• Samenwerking met steden, gemeenten
en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het
eerste aanspreekpunt voor de burger.
Het Departement Omgeving is op 1 april 2017
ontstaan uit een fusie van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte
Vlaanderen.

Gemeenschappelijke
thema’s afstemmen
Het departement bouwt een omgevingsbeleid uit met een sterke
betrokkenheid van de andere overheden en besturen, met respect voor
elkaars kerntaken. Subsidiair vullen
de gemeenten zelf hun beleid in binnen de thema’s.
Gemeenten zijn belangrijke partners
in vele processen zoals plannings-,
vergunnings- en gebiedsontwikkelingsprocessen die getrokken worden
door het departement. Anderzijds
kan het Departement Omgeving ook
een belangrijke gesprekspartner of
adviseur zijn in lokale processen.
De samenwerking tussen besturen
is cruciaal om maatschappelijk belangrijke thema’s af te stemmen,
zoals milieu, ruimte, energie, klimaat,
groene economie en dierenwelzijn.

Informatie uitwisselen
• Atrium Lerend Netwerk:
een informeel en ambtelijk netwerk,
waar ambtenaren ruimtelijke ordening over de bestuursniveaus heen
met elkaar in contact staan en van
elkaar leren. Deze atriavorm wordt
vanaf 2019 ook georganiseerd voor
de lokale beleidsmakers (ruimte-klimaat-milieu)
• Yammer:
virtueel netwerk voor kennisuitwisseling tussen de diverse bestuursniveaus
• Beleidsfora
• Toelichtingsessies
• Info- en studiedagen
• Nieuwsbrief Caplo:
informeert de lokale overheden
over diverse thema’s.

DIGITALE INFORMATIE
•
•
•
•
•

•

•

www.omgevingvlaanderen.be:
website van het Departement Omgeving
www.omgevingsvergunning.be:
alle informatie over de omgevingsvergunning
www.burgemeestersconvenant.be:
informatie en instrumenten om te voldoen
aan de klimaat- en energiedoelstellingen
www.mimolo.be: informatie en tools om een
milieuvriendelijk lokaal mobiliteitsbeleid uit
te bouwen
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/beleid
en www.ecoscore.be: informatie over o.m.
milieuvriendelijke voertuigen en gids elektrische rijden voor lokale overheden
www.omgevingvlaanderen.be/
ruimterapport: toestand van de ruimte/het
ruimtelijk weefsel in Vlaanderen op basis van
de laatst beschikbare cijfers
www.omgevingvlaanderen.be/dierenwelzijn:
wetgeving, informatie voor lokale besturen,
campagnemateriaal

DIGITALE TOOLS
•
•

•

•

Uitwisseling van digitale plannen op het
DSI-platform:
plannenportaal.omgeving@vlaanderen.be
Online-instrumenten die de lokale werking
vereenvoudigen:
-- RUP-adviestoets (bepalen adviesinstanties
MER bij opmaak van een RUP)
-- MER-toets (bepalen van de impact van eventuele bestemmingswijzigingen) (in opbouw)
-- RVR-toets (bepalen adviesinstanties veiligheidsrapportage bij de opmaak van een
RUP)
Databank ondergrond Vlaanderen (DOV):
www.dov.vlaanderen.be en app Virtuele Boring
(tool waarmee je tot 5 km diepte kan zien wat
er in de ondergrond zit)
Dataviewer leefkwaliteit Vlaanderen online
www.leefkwaliteitvlaanderen.be

VRAGEN EN ADVIES
•

Algemeen: omgeving@vlaanderen.be

•

Regionale aanspreekpunten voor lokale handhaving, planning en vergunningen

•

Team lokale overheden: caplo.omgeving@vlaanderen.be

•

Juridische en interpretatievragen rond beleid en regelgeving: bjo.omgeving@vlaanderen.be en rond de omgevingsvergunning in het bijzonder:
omgevingsvergunning@vlaanderen.be

•

Planningsprocessen: omgevingsplanning@vlaanderen.be

•

(interpretatie van) de VLAREM-regelgeving:
omgevingsprojecten@vlaanderen.be

•

Handhaving (o.a. assistentie en bevoegdheden lokale toezichthouders, gemeentelijk prioriteitenkader handhaving,
werkgroep ondersteuning handhaving lokale besturen):
handhaving.omgeving@vlaanderen.be

•

Informatie over dierenwelzijn: dierenwelzijn@vlaanderen.be

•

Aspecten rond gezondheid en omgeving:
gezondheid.omgeving@vlaanderen.be
-- blootstelling aan straling/hoogspanning
-- stralingsmeting zendmasten
-- moestuinieren in samen- en volkstuinen

CONTACT
Departement Omgeving
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
omgeving@vlaanderen.be
V.U.: Peter Cabus - Secretaris-generaal, Departement Omgeving,
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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