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Gemeentelijke  milieu-adviesraad 
OOSTERZELE 
 

Provincie  OOST- VLAANDEREN         Arrondissement  GENT 
_____________________________________________ 

23 juni 2011 
  

 
Advies aan het College van Burgemeester en Schepenen 
i.v.m. het witboek interne staatshervorming, in het 
bijzonder de stopzetting van de 
samenwerkingsovereenkomst milieu na 2013.   
 
De Raad neemt met verbijstering kennis van goedkeuring door de Vlaamse regering op 8 april  
van het witboek  Interne Staatshervorming waarbij beslist werd om na 2013 de 
samenwerkingsovereenkomst Milieu niet meer te vernieuwen.  De financiële middelen 
zouden enerzijds gaan naar de gemeentelijke rioleringen en anderzijds naar de overname van 
het gemeentelijk milieutoezicht door gewestelijke milieuhandhavers. 
 
“ Binnen de Samenwerkingsovereenkomst Leefmilieu, die loopt tot en met 2013, gaat jaarlijks 
ongeveer 25 miljoen euro naar gemeenten en provincies en worden vragen gesteld bij de 
beperkte meerwaarde in verhouding tot de als overmatig ervaren planlast . Gegeven de 
maturiteit die het totaal leefmilieubeleid ondertussen bereikt heeft en de nood aan 
investeringsmiddelen voor riolering en aan werkingsmiddelen voor handhaving wordt het 
gemeentelijk aandeel van de SO herbestemd naar riolering ten behoeve van gemeenten en het 
provinciaal aandeel van de SO, met inbegrip van de middelen van het addendum van de SO 
gemeenten naar handhaving vanuit het Vlaams gewest in plaats van de gemeenten 
respectievelijk provincies.” 
 
 
De raad verneemt via de website van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) dat er 
een overzicht van de milieumaatregelen die nog noodzakelijk worden geacht ter bestendiging 
van het gemeentelijk milieubeleid dient bezorgd te worden aan het kabinet van minister 
Schauvliege. 
De VVSG heeft hiertoe een enquête georganiseerd naar alle gemeenten die tegen 30 juni dient 
te worden ingevuld. 
 
De Raad wenst dan ook haar bezorgdheid te uiten over deze gang van zaken en de gemeente 
enkele bedenkingen en argumenten aan te reiken om te pleiten voor een verderzetting van de 
ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid. 
 
Enkele bedenkingen  
 
• In de beslissing van de Vlaamse regering wordt ondermeer de lage meerwaarde van de 25 

miljoen Euro extra voor de gemeenten in verhouding tot de als overmatig ervaren planlast 
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aangehaald als argument om de SO na 2013 te beëindigen. De Raad meent dat hier 
drogredenen worden aangehaald,  

• Ook de ondertussen bereikte maturiteit van het gemeentelijk milieubeleid wordt 
aangehaald, waaruit de Vlaamse regering afleidt dat extra middelen niet meer nodig zijn 
vermits het milieubeleid is ingebed in het gemeentelijk beleid en de financiële middelen 
voorzien zijn in de reguliere begroting. De staat van realisatie van het gemeentelijk 
milieubeleidsplan maakt alleen maar duidelijk dat deze maturiteit in Oosterzele (en 
vermoedelijk in vele andere gemeenten) niet bereikt wordt. 

• In haar antwoord op een aantal vragen in de commissie Leefmilieu van het Vlaamse 
Parlement stelt de minister dat de samenwerkingsovereenkomst vooral mikt op het 
invullen van een aantal wettelijke verplichtingen, dus dat deze sowieso via de reguliere 
begroting dienen gefinancierd te worden.  De Raad stelt zich de vraag of de gemeente bij 
het in voege treden van deze wettelijke verplichtingen ook extra middelen heeft gekregen 
om aan deze verplichtingen te voldoen. 

• In dezelfde commissie stelt de minister dat door de middelen te verschuiven naar de 
rioleringswerken er middelen vrijkomen voor het versterken van het milieubeleid. Er is 
echter nog geen zicht op hoe de middelen voor riolering zullen verdeeld worden 
(evenredig of na prioriteitsbepaling). 

• Ook over het wegtrekken van de milieuhandhaving van bij het gemeentelijk niveau 
(klasse 2 en 3) naar het gewestelijk niveau heeft de raad zijn bedenkingen . Vele 
gemeenten , waaronder Oosterzele investeerden in opleiding en instrumenten, deze 
investeringen worden nu waardeloos. De Raad meent dat de gemeente zeker nog een 
aantal basistaken inzake milieuhandhaving heeft te vervullen (zie verder). 

 
 
Enkele vragen 
 
De Raad wenst van het gemeentebestuur een antwoord te krijgen op volgende vragen: 
 
 
• Via de samenwerkingsovereenkomst ontvangt de gemeente een jaarlijks budget van om en 

bij de 80.000 €, waarmee zij onder andere haar duurzaamheidsambtenaar,  minawerkers, 
het project geboortebos, de subsidies voor groendaken, hemelwaterputten en 
hemelwaterinfiltratie (co-)financiert. Is de gemeente bereid voor deze elementen en voor 
een matuur milieubeleid in het algemeen ook na 2013 financiering te voorzien? De Raad 
pleit alvast voor de financiering van zulk matuur milieubeleid. 

 
• Zal het gemeentebestuur bij de voorziene stopzetting van de SO nog een milieuadviesraad 

installeren. De raad beseft dat dit afhankelijk is van de samenstelling van de volgende 
beleidsploeg, maar wenst de visie te kennen van het huidige bestuur. 

 
• Zal de gemeente ingaan op de enquête die georganiseerd wordt door de VVSG ? 

De raad wil in dit verband alvast volgende suggesties meegeven voor het invullen van 
deze enquête:  

 
Vraag 8 betreffende financiële ondersteuning : 
De raad zie volgende prioritaire onderwerpen: 

- Duurzaamheidsambtenaar  
- Minawerkers 
- Reductie pesticidengebruik 
- Vlaamse premie voor hergebruik en infiltratie hemelwater 
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- Vlaamse premie aan burger voor scheiden/afkoppelen bij rioolproject 
- Energiebesparende maatregelen in de eigen gebouwen 
- Aankopen van gronden (projecten) 
- Inrichting van domeinen (projecten) 
- Duurzaam bouwen (o.a. planadvies voor burgers) 
- Maatschappelijk ondernemen (Oosterzele is een Fair-trade gemeente en de Raad 

adviseert om dit label met verve te behouden!) 
 

Vraag 9: Hier kunnen eventueel de onderwerpen aan toegevoegd worden die nu met de 
middelen van de SO worden gefinancierd (groendaken, …) . 
 
Vraag 10: De ondersteuning gebeurt best via een gesloten menu 
aan welomschreven acties waaruit de gemeenten kunnen kiezen 
 
Vraag 11: de raad beveelt aan dat het budget verdeeld wordt over de gemeenten zodat 
Oosterzele weet op hoeveel subsidies ze een beroep kan doen , de verkregen subsidies kunnen 
gekoppeld worden aan de globale doelstellingen.  
 
Vraag 12: De raad bepleit de verdere tewerkstelling van de duurzaamheidsambtenaar, mede in 
het licht van het label Fair Trade gemeente. 
 
Vraag 13: behoeft geen advies van de raad 
 
Vraag 14 en 15: de Raad  adviseert om toch enkele aspecten van de milieuhandhaving op het 
gemeentelijk niveau te behouden zoals de klachtenbehandeling, toezicht en vaststellingen op 
eigen initiatief.  
Het toezicht en de vaststelling n.a.v. klachten en incidenten kan eventueel samen met de 
Vlaamse overheid gebeuren. 
  
Met hoogachting, 
 
Opgemaakt te Oosterzele, 23 juni 2011 
 
 
 
Dit advies werd eenparig goedgekeurd door de gemeentelijke milieuadviesraad op 23 juni 
2011. 
 

 
Jos Van Slycken 
Voorzitter 


