milieu
contract

2019

stevige steun voor jouw
milieu- en klimaatbeleid

#klimaatgezond

geactualiseerde versie september 2019

milieu
contract

2019

stevige steun voor jouw milieu- en klimaatbeleid

#klimaatgezond

2
stevige steun voor de uitvoering van jouw klimaatplan

stevige steun

voor jouw milieu- en klimaatbeleid

Hoe kan ik een klimaatgezonde wijk realiseren? Hoe pak ik een plotse bodemverontreiniging
aan en beperk ik de schade? Is autodelen haalbaar in mijn gemeente? Welke maatregelen kan
de gemeente nemen om verdroging tegen te gaan? … Over deze en tal van andere thema’s
heeft de Provincie een pak expertise in huis. Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen van
deze expertise gebruik maken via het milieucontract. Het vertrouwde aanbod werd gevoelig
uitgebreid! In deze brochure vind je een overzicht van wat allemaal mogelijk is.
De Provincie wil een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2040. Uiteraard kunnen we dit
niet alleen. Steden en gemeenten zijn onze bevoorrechte partners. Meer dan drie kwart van de
Oost-Vlaamse gemeenten heeft het Burgemeestersconvenant ondertekend. Daarmee engageren ze zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied drastisch terug te dringen en maatregelen
uit te werken om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Heel wat
steden en gemeenten maakten ondertussen een energie- en klimaatactieplan, al dan niet met
begeleiding van de Provincie. Met hapklare projecten over bijvoorbeeld hernieuwbare energie,
duurzame mobiliteit en lokale economie willen we de uitvoering van deze klimaatplannen
makkelijker maken. Om dit nieuwe aanbod zo breed en kwaliteitsvol mogelijk te maken, werkt
de Provincie samen met sterke partners. De Bond Beter Leefmilieu (BBL) en haar partnerorganisaties en Oost-Vlaanderen Energielandschap hebben een uitgebreide expertise en heel wat
ervaring op het terrein.
Daarnaast vind je in deze brochure de gevestigde waarden. Het Provinciaal Centrum voor Milieu
onderzoek (PCM) kan bogen op een jarenlange ervaring en verschillende kwaliteitslabels. Ze
helpen je meten, interpreteren en maatregelen concretiseren. Onze deskundigen helpen je om
concrete problemen op vlak van erosie, verdroging, geluid, geurhinder of natuur aan te pakken,
maar ook voor toekomstgerichte projecten vind je bij de Provincie een expert die mee nadenkt
over een plan op maat van jouw stad of gemeente.
Alle Oost-Vlaamse gemeenten hebben een milieucontract afgesloten. Wij zijn blij op een dergelijk
vertrouwen te kunnen rekenen en garanderen je onze voortdurende, enthousiaste inzet.
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het milieucontract
Alle Oost-Vlaamse gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning en advies van de Provincie
voor hun klimaat- en milieubeleid. Voor wie extra steun op maat wil, is er het milieucontract.

Wat houdt het in?
In ruil voor een bijdrage, biedt een team van provinciale milieu- en klimaatdeskundigen ondersteuning en advies op technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig of educatief vlak.
Mogelijke diensten binnen het milieucontract zijn:
■ metingen of analyses uitgevoerd door het Provinciaal Centrum
voor Milieuonderzoek,
■ bijstand in het kader van de handhaving, klachten of calamiteiten,
■ interpretatie van resultaten van onderzoeken,
■ advies op maat op basis van onderzoeksresultaten,
■ de opmaak van een rapport of specifiek kaartmateriaal,
■ het aanleveren van sprekers voor bepaalde milieuthema’s, het geven
van een toelichting of het opvolgen van werkvergaderingen,
■ praktijkgerichte opleiding op maat en ter plaatse in de gemeente,
■ ...
Specifieke projecten zijn ook mogelijk. Dit gebeurt altijd in nauw
overleg tussen de gemeente en de Provincie. In deze brochure vind je
een niet-limitatief overzicht van mogelijke projecten. Ook projecten
op maat zijn mogelijk en maken dan deel uit van individuele onderhandeling tussen één of
meerdere gemeenten en de Provincie.
Verder krijgen gemeenten met een milieucontract 50 % korting op het aanbod van het laboratorium (zie verder) en op vormingen of opleidingen over klimaat, milieu en natuur, georganiseerd
door de Provincie.

Wat kost het?
Naargelang de grootte van de gemeente en het aantal inwoners wordt een basisbedrag van
1 500, 2 000, 2 500 of 3 000 euro per jaar gevraagd. Dit zijn de zogenaamde trekkings
rechten waarvan alle geleverde prestaties (werkuren adviesverlening, projecten, metingen,
staalnames en analyses, vormingen …) worden afgetrokken. Op elk moment kan een extra
pakket van 1 500 euro worden bijgekocht.
In 2018 worden alle diensten aan de gemeente in het kader van het milieucontract verrekend
aan 55,75 euro per uur, tenzij een specifieke prijs is afgesproken voor een project. De kosten
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Op vraag van de gemeente kan voor bepaalde diensten of projecten een factuur worden opgemaakt in plaats van een verrekening via de trekkingsrechten. Dit kan niet voor de betaling van
opleidingen.

Hoe werkt het?
Heeft je gemeente interesse voor een bepaald project of een andere dienst? Contacteer dan
de betreffende provinciale deskundige. In onderling overleg wordt dan een prijs afgesproken.
Indien nodig koopt de gemeente bijkomende trekkingsrechten aan. Dat kan door een brief,
bestelbon of een collegebeslissing over te maken aan de dienst Milieubeleidsplanning, met
de vermelding van het gewenste aantal pakketten trekkingsrechten. Het afgesproken bedrag
wordt gereserveerd en is dus niet meer beschikbaar voor andere projecten. De gemeente kan
op elk moment een stand van zaken van de trekkingsrechten opvragen.
Niet opgebruikte bedragen (zowel het instapbedrag als eventueel extra aangekochte trekkingsrechten) kunnen worden overgedragen naar het daaropvolgende jaar, met een maximum van
2 overdrachten van hetzelfde bedrag. De trekkingsrechten van 1 bepaald jaar zijn dus 3 jaar
geldig.
In deze brochure worden per thema mogelijke diensten en projecten van het milieucontract
opgesomd. Deze lijsten zijn echter niet limitatief. Maatwerk is altijd mogelijk. De vermelde
prijzen per project zijn richtprijzen, de werkelijke prijs wordt in overleg met de gemeente vastgelegd vóór de start van een project.

het milieucontract

voor metingen en analyses door het PCM (volgens prijslijst laboratorium) en voor opleidingen
worden afgetrokken van de trekkingsrechten, aan 50 % van de effectieve kostprijs. De uurprijs
wordt jaarlijks geïndexeerd.
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wie is wie
Met vragen over een project of dienst kan je steeds terecht bij de provinciale milieu- en
klimaatdeskundigen. Heb je algemene vragen over het milieucontract of weet je niet bij welke
medewerker je met een specifieke vraag terecht kan? Neem dan contact op met de volgende
personen:

algemene vragen over het milieucontract
Kim Rienckens
tel: 09 267 78 15
milieucontract@oost-vlaanderen.be

milieulaboratorium PCM
Günther De Wannemacker
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 07
pcm@oost-vlaanderen.be

Postadres: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning
en Natuurontwikkeling, PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
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KLIMAAT

Kim Rienckens, Anneleen Demey,
Frederika Torfs en Naïma Lafkioui
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning
en Natuurontwikkeling
tel: 09 267 78 15, 267 78 47, 267 78 36 of
267 75 44
klimaat@oost-vlaanderen.be

ENERGIE

Simon Verpoest
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning
en Natuurontwikkeling
tel: 09 267 78 09
simon.verpoest@oost-vlaanderen.be
Moira Callens
Oost-Vlaanderen Energielandschap
tel: 09 267 75 65
moira.callens@oost-vlaanderen.be

LUCHT, GELUID EN HINDER

geluid
Liesbeth De Vetter, Lot Hebbelinck en
Kris De Beleir
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 04, 03 of 05
geluid@oost-vlaanderen.be
lucht en hinder
Leen Meheus
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 16
leen.meheus@oost-vlaanderen.be

BODEM

Frederik Seghers en Caroline Vercoutere
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 15 of 20
frederik.seghers@oost-vlaanderen.be
caroline.vercoutere@oost-vlaanderen.be

NATUUR

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
tel: 09 267 78 38
dubo@oost-vlaanderen.be

Mark Alderweireldt en Didier Van Brussel
dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning
en Natuurontwikkeling
tel: 09 267 78 30 of 31
mark.alderweireldt@oost-vlaanderen.be
didier.van.brussel@oost-vlaanderen.be

MOBILITEIT

NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE

Jan Lescrauwaet
dienst Mobiliteit
tel: 09 267 75 09
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Tom Gorré
PNEC De Kaaihoeve
tel: 055 23 71 52
tom.gorre@oost-vlaanderen.be

WATER

LOKALE ECONOMIE

DUURZAAM WONEN EN BOUWEN

grondwater
Caroline Vercoutere en Frederik Seghers
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 20 of 15
caroline.vercoutere@oost-vlaanderen.be
frederik.seghers@oost-vlaanderen.be
oppervlaktewater
Pieter Boets
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 18
pieter.boets@oost-vlaanderen.be
waterbodem
Annemie De Kocker en Sofie Hemelaer
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
tel: 09 267 89 26 of 32
annemie.de.kocker@oost-vlaanderen.be
sofie.hemelaer@oost-vlaanderen.be

detailhandel
Kathy Gillis en Pieter-Jan Fieremans
dienst Economie, Europese en Internationale
samenwerking
tel: 09 267 86 18 of 44
kathy.gillis@oost-vlaanderen.be
pieter-jan.fieremans@oost-vlaanderen.be
lokaal voedsel
Hadewych Georges en Katrien Baetens
dienst Landbouw & Platteland
tel: 09 267 86 81 of 87 27
hadewych.georges@oost-vlaanderen.be
katrien.baetens@oost-vlaanderen.be

VERGUNNINGEN

Charlotte Vancoillie
dienst Milieu- en natuurvergunningen
Tel: 09 267 78 66
charlotte.vancoillie@oost-vlaanderen.be

wie is wie

Met specifieke vragen kan je terecht bij
de provinciale deskundigen:
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metingen en analyses
door het Provinciaal Centrum
voor Milieuonderzoek

Het laboratorium van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) beschikt over verschillende officiële erkenningen om staalnames en analyses uit te voeren van water, water
bodem en bodem. Sinds 1995 heeft het PCM ook een BELAC-accreditatie. Dergelijk certificaat
getuigt van een integraal kwaliteitssysteem dat beantwoordt aan de norm NBN ISO/IEC 17025.
Dit betekent dat analyses, monsternames en ook geluidsmetingen worden uitgevoerd met een
kwaliteitslabel. Kwaliteit is immers een prioriteit voor het PCM.
Staalnames, analyses en metingen zijn inclusief standaardrapportering. Een eventueel
bijkomend deskundig advies kan voorzien worden (aan uurtarief). De geldende prijslijst van
het laboratorium is op aanvraag te verkrijgen via 09 267 89 00 of via pcm@oost-vlaanderen.be.

ogenblikkelijke staalnames
■■
■■

afvalwater
in- en effluenten van water
zuiveringsinstallaties (bv. IBA’s)

■■
■■
■■

oppervlaktewater
drinkwater
zwem(bad)water

■■
■■
■■

grondwater
bodem
waterbodem

tijd- en debietgeboden staalnames van afvalwater
en bijhorende debietmetingen
Analyses
■■

■■

■■

■■

■■

veldmetingen: doorzichtigheid, pH, geleidbaarheid, zuurstofgehalte, temperatuur, vrij
en/of gebonden chloor.
fysisch-anorganische parameters: bezinkbare stoffen, zwevende stoffen, droge stof,
ammoniakale stikstof, nitraat, nitriet, Kjeldahl stikstof, totaal stikstof, orthofosfaat, totaal
fosfor, chloriden, fluoriden, sulfaten, sulfiden, sulfieten, vrije en totale cyaniden, chloor
oxydeerbare en niet-chlooroxydeerbare cyaniden, hardheid, ureum, oxydeerbaarheid.
metalen (totaal en opgelost): onder andere cadmium, chroom, chroom 6+, koper, lood,
nikkel, zink, arseen, kwik, zilver, selenium, antimoon, titaan, tin, aluminium, barium, kobalt,
ijzer, mangaan, molybdeen, vanadium, boor, …
organische groepsparameters: chemische zuurstofvraag (CZV), biologische zuurstofvraag
(BOD), apolaire koolwaterstoffen via infraroodmeting, oliën en vetten via gravimetrische bepaling, detergenten, organohalogeenverbindingen (AOX, EOX, POX).
specifieke organische parameters: vluchtige en minder vluchtige koolwaterstoffen,
mono-aromatische koolwaterstoffen (MAK’s), organochloorpesticiden (OCP’s), poly
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie
(kwantificering/identificatie), glyfosaat/AMPA, screening en/of kwantitatieve bepaling
van allerlei organische verbindingen.

11

■■

bacteriologische parameters: kiemgetal
bij 22 °C en 37 °C, coliformen, E. coli, thermo
tolerante coliformen, fecale streptococcen,
pathogene staphylococcen, pseudomonas aeruginosa, legionella, salmonella, gisten
en schimmels.
andere: biotische index, visstand, chlorofyl.

Metingen

■

Eventuele andere parameters altijd op aanvraag.

■

  geluid:
– geluidsmetingen ingedeelde inrichtingen
volgens VLAREM
– overdrachtsmetingen van (feest)zalen
– vaststelling hinder door elektronisch
versterkte muziek via metingen
– beheersing van geluidshinder bij groot
schalige muziekevenementen
– onderzoek geluidshinder via akoestisch
modelleren en ondersteunende geluids
metingen
– onderzoek stiltepunten of stiltegebieden
conform methodiek Vlaamse Overheid
– trillingsmetingen
– nagalmtijdmetingen van ruimtes
– ijken van sonometers, zowel klasse 1 als
klasse 2
  lucht:
– inhaleerbaar stof in de werkplaatsatmosfeer
zoals lasrook, houtstof, …
– metalen in inhaleerbaar stof in de werkplaats
atmosfeer
– aromatische, polaire en chloorkoolwater
stoffen in werkplaatsatmosfeer
– ethyleenoxidemetingen in bv. sterilisatie
afdelingen
– ammoniak in buitenlucht (bv. in buurt van
landbouwbedrijven)
– overige parameters op aanvraag

Andere

  plaatsen van peilputten en bijhorende
waterkwaliteitsmetingen en/of metingen van
oppervlaktewater- en grondwaterstanden (eventueel met automatische dataloggers of “divers”)
■  infiltratiemetingen (d.m.v. een dubbele ring infiltrometer of d.m.v. de omgekeerde boorgat
methode / Hooghoudt-methode)
■  
GPS-metingen met hoge nauwkeurigheid (cm)
■  
bepaling verdichting van de bodem d.m.v. een
penetrologger
■  
bepaling structuurkenmerken van waterlopen
■

Contactpersoon
Günther De Wannemacker

metingen en analyses

■■
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ondersteuning
bij handhaving en
toezicht

Het handhavingsdecreet (dd. 21 december 2007) geeft aan
de gemeenten belangrijke taken en bevoegdheden op het
gebied van handhaving en toezicht. Gemeentelijke toezichthouders mogen zich bij de uitoefening van hun toezichts
taken laten bijstaan door personen die zij daartoe hebben
aangewezen op grond van hun deskundigheid. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
(PCM) beschikt over een laboratorium en verschillende milieudeskundigen die deze bijstand
kunnen bieden.

geluid
Het PCM ondersteunt gemeenten enerzijds met algemeen of concreet ondersteunend advies,
en anderzijds via opleiding op maat. Indien de gemeentelijke ambtenaren of politiediensten
de metingen zelf niet kunnen uitvoeren, kunnen de geluidsdeskundigen van het PCM de lokale
toezichthouder bijstaan als erkend deskundige.

lucht
Ook bij luchtverontreiniging of hinder kan een provinciale milieudeskundige bijstand bieden.
De gemeente kan onder meer bij het PCM terecht voor het uitvoeren van oriënterende metingen
(bv. bepalen diffuse emissies solventen), het uitwerken van een meetstrategie, ondersteuning
bij het onderzoeken van geurklachten (reactief toezicht) of bij de handhaving van de bepalingen
in de solventrichtlijn. Ook de toetsing van resultaten van emissiemetingen (van erkende laboratoria) aan de van toepassing zijnde normen behoort tot de mogelijkheden.
Er kan eveneens ondersteuning geboden worden bij het toezicht op niet-ingedeelde inrichtingen
en installaties van particulieren in het kader van een eigen politiereglement.

laboratorium
Het handhavingsdecreet stelt dat gemeentelijke toezichthouders zaken mogen onderzoeken
(monstername, metingen, analyses) of laten onderzoeken door daartoe erkende laboratoria
of milieudeskundigen. Het laboratorium van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
beschikt over verschillende officiële erkenningen om staalnames en analyses uit te voeren
van water en bodem en ook om geluidsmetingen uit te voeren. In het gedeelte “Metingen en
analyses” wordt een overzicht gegeven van het aanbod van het laboratorium.
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ondersteuning
bij het adviseren
van vergunningen

De omgevingsvergunning werd in februari 2017 van kracht. Het behandelen van een vergunningsaanvraag brengt heel wat werk met zich mee voor de gemeenten en vraagt deskundigheid
op diverse terreinen. De provinciale diensten Milieu- en natuurvergunningen en Ruimtelijke
Vergunningen stellen hun juridische en technische expertise graag ter beschikking van de
gemeenten. Bij complexe dossiers kan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek bijkomend advies geven of technische onderzoeken uitvoeren.

een mobiele ploeg deskundigen
Een mobiele ploeg van ervaren deskundigen kan in de gemeenten ingezet
worden om de aanvragen voor omgevingsvergunningen te adviseren.
De provinciale deskundigen formuleren een advies over de planologische bestaanbaarheid,
de planologische verenigbaarheid en de milieuhygiënische verenigbaarheid. Indien nodig voor
de adviesverlening wordt een plaatsbezoek uitgevoerd.
De gemeente staat zelf in voor:
■■ de ontvangst en het kritisch volledig en ontvankelijk verklaren van de aanvraagdossiers;
■■ het opvragen van de adviezen aan de diverse instanties;
■■ het organiseren van het openbaar onderzoek;
■■ het opmaken van het besluit;
■■ het behandelen van het dossier door het college van burgemeester en schepenen;
■■ de verdere administratieve afhandeling.
De gepresteerde uren worden verrekend aan uurtarief. De tijd nodig voor het formuleren van een advies
is sterk afhankelijk van het dossier en de eventuele
noodzaak van een plaatsbezoek.
Contactpersoon
Charlotte Vancoillie

De voorbije jaren hebben meerdere
steden en gemeenten gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid,
waaronder Wetteren, Sint-Niklaas,
Aalter, Deinze, Berlare, Sint-Martens-
Latem en Laarne. De gemeenten
blijven zelf verantwoordelijk voor
de administratieve opvolging en
het organiseren van het openbaar
onderzoek. Dankzij deze vlotte
samenwerking worden tijdig goed
onderbouwde technische adviezen
afgeleverd aan de colleges.
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thema

klimaat
algemeen aanbod
De Provincie gaat voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2050 en wil dit realiseren
in nauwe samenwerking met de Oost-Vlaamse steden en gemeenten.
Meer dan driekwart van de Oost-Vlaamse gemeenten ondertekende het Europese
Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Recente ondertekenaars engageren
zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun grondgebied te reduceren met minstens 40%.
Daarnaast moet de gemeente een adaptatiebeleid uitwerken. De gemeente kan
ondersteuning krijgen bij elke stap:
■■ een toelichting over het Burgemeestersconvenant voor adviesraden, commissies e.d.
■■ de broeikasgasuitstoot in kaart brengen (zie project K1)
■■ een duurzaam energie –en klimaatactieplan (SECAP)
opmaken (zie projecten K2 en K3)
■■ acties uitvoeren

ik?
ik ben
samen met jou!

Oost-Vlaanderen Klimaatgezond
Kies voor klimaatgezonde en aangename woonomgevingen.

www.ikbenklimaatgezond.be

De Provincie stelt aan alle gemeenten voorbeelden
ter beschikking en organiseert vorming en uitwisseling. Aansluitend bij de campagne ‘Oost-Vlaanderen
klimaatgezond’ worden communicatiematerialen op
maat van elke gemeente uitgewerkt. De Provincie
heeft daarnaast een ruim aanbod om de uitvoering
van het klimaatbeleid in de gemeenten te onder
steunen. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor
energieambassadeurs, duurzame mobiliteitspro
jecten, innovatieve woonprojecten en duurzame
detailhandel. We lanceren ook regelmatig projecten
en campagnes waar gemeenten gemakkelijk bij
kunnen aansluiten, zoals de groepsaankopen
groene stroom en zonnepanelen.
Contactpersoon
Kim Rienckens, Anneleen Demey, Frederika Torfs en
Naïma Lafkioui
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K1

Opmaak of actualisatie
van een CO₂-inventaris
Situering

Een CO2-inventaris geeft een beeld van de uitstoot van CO2 op het grondgebied van de gemeente
en geeft aan waar de grootste bronnen zich situeren. CO2 is het belangrijkste broeikasgas en
is afkomstig van woningen, transport, industrie, de tertiaire en de landbouwsector en het
gemeentebestuur zelf. Een eerste nulmeting is de basis voor de opmaak van een duurzaam
energie –en klimaatactieplan in het kader van het Europese Burgemeestersconvenant. Om
de vier jaar vraagt Europa een actualisatie van deze meting. Een regelmatige actualisatie
van de CO2 inventaris is nodig om een evolutie te kunnen vaststellen en mogelijke effecten van
het lokaal klimaatbeleid te meten.
De Vlaamse Overheid liet een rekentool ontwerpen door het VITO waarmee gemeenten een nulmeting voor hun grondgebied kunnen uitvoeren. De rekentool is zo ontworpen dat gemeenten
er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Voor het verfijnen en aanvullen van de nodige gegevens,
maar ook voor de interpretatie van de resultaten, kan de gemeente ondersteuning krijgen van
de Provincie.

Projectinhoud en -verloop

De gemeente bepaalt zelf welke begeleiding zij wenst, bijvoorbeeld:
■■ het ingeven/verfijnen van de gegevens in de rekentool over alle jaren
■■ de interpretatie van de resultaten
■■ de opmaak van een rapport op basis van de resultaten van de rekentool
■■ een mondelinge bespreking van en toelichting bij de resultaten
Het rapport bevat veel meer dan enkel de globale uitstoot per sector. Via grafieken en
tabellen worden de achterliggende oorzaken bloot gelegd (bijvoorbeeld details over de brandstoffen gebruikt voor hoofdverwarming va, woningen, de uitstoot door transport opgesplitst
volgens het wegtype en de aard van het voertuig, de lokaal geproduceerde energie …). Ook de
evolutie over de verschillende jaren (2011 – 2015) wordt in beeld gebracht.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige gegevens. Dit is
beperkt en gaat voornamelijk over eigen energieverbruik en -productie (gebouwen-vloot-openbare verlichting).

Richtprijs

De richtprijs voor de opmaak van een rapport van de CO2-nulmeting (zonder toelichting) is
600 à 800 euro. De richtprijs voor een toelichting is 150 euro.

Contactpersoon

Kim Rienckens

thema klimaat

projecten
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K2

Opmaak van een energie- en
klimaatplan – deel mitigatie
Situering

Gemeenten die het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) ondertekenen, moeten
binnen de twee jaren een actieplan voorleggen aan Europa. Dit plan bevat een mitigatie- en een
adaptatieluik. Het mitigatieplan beschrijft, op basis van een grondige analyse, de maatregelen
die de gemeente zal nemen om tegen 2030 de CO2-uitstoot op het grondgebied te reduceren
met minstens 40%. Het bevat acties rond transport, wonen, industrie, landbouw en tertiaire
sector en de eigen voorbeeldfunctie. Een sectoroverschrijdende en participatieve aanpak is
daarbij zeer belangrijk.
De Provincie kan de opmaak van een duurzaam energie- en klimaatactieplan – deel mitigatie
op maat van de gemeente begeleiden. De Provincie werkt daarvoor samen met externe dienstverleners.

Projectinhoud en -verloop

De opmaak van een mitigatieplan duurt ongeveer 6 maanden en omvat minstens de volgende
onderdelen:
■■ Startvergadering en een tweede bijeenkomst van het projectteam
■■ Inventarisatie en deskresearch
■■ Opmaak en interpretatie van een CO nulmeting voor het referentiejaar 2011 (op basis van
2
tool Vlaamse Overheid)
■■ Analyse van het potentieel aan hernieuwbare energie en het potentieel voor energie-efficiëntie
■■ Uitwerken van mogelijke maatregelen en acties op maat van de gemeente (waar mogelijk
met CO2 impact en kostprijs)
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■■

Intern participatietraject: 2 bijeenkomsten van een gemeentelijk klimaatteam en 1 thematische
werkgroep (met bevoegde schepenen en diensten, aangevuld met externe actoren)
Extern participatiemoment (klimaattafel) om inwoners en/of het maatschappelijk middenveld
actief te betrekken

De gemeente kan dit basistraject uitbreiden met extra overleg- of participatiemomenten, zoals
thematische werkgroepen, toelichtingen (bv aan de adviesraden) of externe participatie
momenten. De Provincie voorziet de nodige voorbeeldteksten en communicatiematerialen,
kaderend in de campagne ‘Oost-Vlaanderen klimaatgezond’.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
het samenstellen en samenbrengen van een gemeentelijke klimaatteam met minstens
verantwoordelijken van alle relevante diensten;
■■ regelmatige terugkoppeling door het aanspreekpunt van de gemeente met het bestuur,
de relevante diensten en collega’s;
■■ het aanleveren gemeentespecifieke gegevens, plannen, audits, … voor verfijning nulmeting
en uitwerken van acties;
■■ de praktische en algemene organisatie van de interne en externe participatie en communicatie.
■■

De Provincie heeft sinds 2015 al
meer dan 20 gemeenten begeleid
bij de opmaak van een mitigatieactieplan in het kader van het
Burgemeestersconvenant. Hiervoor
werkten we samen met Zero Emission
Solutions. Soms kiezen gemeenten
om samen het traject te doorlopen,
zoals Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke. De gemeenten
Lovendegem, Waarschoot en Zomergem gaan nog een stapje verder en
kiezen (in het licht van hun fusie)
voor één gezamenlijke doelstelling
en aanpak.
Participatie is belangrijk om te komen
tot een gedragen plan. Daarom worden
diverse inspraakmomenten voorzien
zoals klimaattafels met inwoners en
themawerkgroepen mobiliteit,
hernieuwbare energie en wonen met
de gemeentelijke diensten en (ervarings)deskundigen uit de gemeente.
Sommige gemeenten kiezen voor
extra themawerkgroepen rond landbouw of industrie.

Richtprijs

5 000 à 6 500 euro (50% korting inclusief)
afhankelijk van het aantal overleg- en participatie
momenten dat de gemeente wil organiseren.

Contactpersoon

Kim Rienckens, Anneleen Demey,
Frederika Torfs en Naïma Lafkioui

thema klimaat

■■
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K3

Opmaak van een energie- en
klimaatplan – deel adaptatie
Situering

Gemeenten die het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) ondertekenen, moeten
binnen de twee jaren een actieplan voorleggen aan Europa. Dit plan bevat een mitigatie- en
een adaptatieluik. Het adaptatieplan beschrijft op basis van een risico- en kwetsbaarheids
analyse, de maatregelen die de gemeente zal nemen om zich tegen 2030 voor te bereiden op
de gevolgen van de klimaatverandering. Het bevat acties rond het tegengaan van wateroverlast
uit riolering en waterlopen, hittebestrijding, droogte en indien relevant erosie. Een sector
overschrijdende en participatieve aanpak is daarbij zeer belangrijk. De Provincie kan de opmaak
van een duurzaam energie- en klimaatactieplan – deel adaptatie op maat van de gemeente
begeleiden. De Provincie werkt daarvoor samen met haar eigen interne deskundigen.

Projectinhoud en -verloop

De opmaak van een adaptatieplan duurt ongeveer 6 maanden en omvat minstens de volgende
onderdelen:
■■ Startvergadering met het projectteam (cfr aanpak opmaak mitigatieplan)
■■ Inventarisatie en deskresearch van het huidig gemeentelijke beleid en van de risico’s en
kwetsbaarheden van het grondgebied op basis van beschikbare kaarten:
–– Analyse van de huidige situatie
–– Analyse van de toekomstige situatie door vertaling van de klimaatscenario’s op kaart
(enkel van zodra beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid, vermoedelijk maart 2018)
■■ Uitwerken van mogelijke maatregelen en acties op maat van de gemeente
■■ Intern participatietraject: minstens één thematische werkgroep (met bevoegde schepenen en
diensten, aangevuld met provinciale deskundigen en externe actoren)
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De Provincie voorziet de nodige voorbeeldteksten en communicatiematerialen, kaderend in
de campagne ‘Oost-Vlaanderen klimaatgezond’.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ het samenstellen en samenbrengen van de verantwoordelijken van alle relevante diensten;
■■ regelmatige terugkoppeling door het aanspreekpunt van de gemeente met het bestuur,
de relevante diensten en collega’s;
■■ het aanleveren gemeentespecifieke gegevens, plannen, audits, … voor verfijning risicoen kwetsbaarheden en uitwerken van acties;
■■ de praktische en algemene organisatie van de bijeenkomsten en communicatie.

Richtprijs

2 500 euro à 5 000 (50% korting inclusief) afhankelijk van het aantal overleg- en participatie
momenten dat de gemeente wil organiseren.

Contactpersoon

Frederika Torfs
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K4
NIEUW

Generatietuinen: verschillende generaties
samen in het groen
Situering

Natuur in de buurt zorgt voor een aangename, leefbare gemeente, en doet tegelijk dienst als
klimaatbuffer tegen overstromingen en hittestress. In een generatietuin worden verschillende
generaties samengebracht in een kwalitatieve groene buitenruimte, waar ze samen de natuur
(her)beleven. Kinderen reageren onbevangen, creëren een dynamische sfeer en leren de
oudere generatie beter kennen. De senioren krijgen een leuke en deugddoende afwisseling in
hun dagelijkse routine. Ook kleinkinderen, familie, vrienden en buurtbewoners kunnen mee
genieten van de nieuwe gedeelde buitenruimte.

Projectinhoud en -verloop

Via een participatief traject ondersteunt GoodPlanet de gemeente in het realiseren van een
kwalitatieve groene buitenruimte voor verschillende generaties.
■■ Startvergadering: GoodPlanet kijkt uit naar ouderenwerkingen (woonzorgcentra, lokaal
dienstencentra) die over een buitenruimte beschikken en naar scholen uit de buurt.
GoodPlanet werkt hiervoor samen met de gemeente en lokale organisaties.
■■ Trajectbegeleiding op maat: Onderzoek naar het netwerk en draagkracht, zorgen en noden,
en mogelijkheden in de ruimte. We zoeken samen uit wat de (toekomstige) gebruikers wensen en hoe we deze ruimte kunnen omvormen tot een interessante plek die aanleiding geeft
tot kwalitatief spel en gebruik voor ouderen én kinderen.
■■ Opmaak plan op basis van voorgaande informatie. Na de nodige feedback en aanpassingen
gaan we aan de slag: we stellen een plantenlijst, meetstaat en haalbaar tijdsplan voor aanleg
op. Er wordt ook een communicatieplan opgesteld.
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■■

Evaluatiemomenten gedurende en op het einde van het project: trekken van
lessen uit wat vooraf ging en kijken naar de toekomst. Door samen een
beheersplan en afspraken op te stellen rond de verdere samenwerking tussen
de kinder- en seniorenorganisatie, willen we ervoor zorgen dat het gebruik van
de ruimte en het contact tussen beide generaties blijft duren.
Participatief: Het doel is om tot een gedragen project te komen van en voor
gebruikers en het personeel. Dit maakt het een vrij intensief traject met verschillende vergaderingen en workshops.

Het doorlopen van het traject duurt 6 tot 12 maanden.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
Aangeven en faciliteren van mogelijke lokale samenwerkingen tussen kinderen seniorenorganisaties, of contact faciliteren met lokale organisaties die een
goed overzicht en netwerk binnen de sector hebben.
■■ De nodige vergunningen bij aanleg.
■■

De tuin van het Brusselse OCMW-rusthuis
Anne-Sylvie MOUZON werd, in samenwerking met
GoodPlanet Belgium, omgetoverd tot ‘Het Kleine
Paradijs’. Een groen plekje om in te werken, te
wandelen en van te genieten. Senioren en kinderen
komen samen tuinieren en spelen. Mensen uit de
buurt steken een handje toe. Vogels, kevers,
vlinders en ander klein grut uit de natuur voelen
zich er ook thuis.

Richtprijs

Ongeveer 4 000 euro (50% korting ingerekend), afhankelijk van de wensen van
de opdrachtgever.
De kosten van het inrichtingsmateriaal
zijn volledig op kosten van de
gemeente.

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema klimaat

■■
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K5

Co-creatie voor een
gesmaakt participatietraject
Situering

Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor het
klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject op poten zetten en ‘de burger’
daarbij betrekken, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Ecolife, Bond Beter Leefmilieu
of Oost-Vlaanderen Energielandschap ondersteunen op maat van het project en in co-creatie
met de gemeente. Samen zetten we een participatietraject op om de input van en het draagvlak
bij burgers, verenigingen en andere stakeholders te verzekeren.

Projectinhoud en -verloop
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Startoverleg: bespreken van de scope van de begeleiding, inhoud en vorm van het traject
(bv. specifieke doelgroepen, personeelsinzet, timing en budget), bepalen van het gewenste
niveau van participatie, samenstelling van ‘kernteam’.
Ontwerpworkshop: we ontwerpen het participatietraject samen met het kernteam en de
ondersteunende medewerkers. Met aandacht voor prioritaire participatiedoelstellingen
(“waarom?”), de geschikte participatiemethodiek (“wat?”) en praktische organisatie (“hoe?”).
De resultaten van deze workshop worden verwerkt tot een verslag met een draaiboek voor
het participatiemoment.
Communicatie: met de lokale trekker en de communicatieambtenaar schrijven we wervende
content voor de gemeentelijke communicatiekanalen.
Begeleiding van het participatiemoment:
–– voorbereiding, afhankelijk van de geselecteerde methodiek
–– lead facilitatie: Ecolife, Bond Beter Leefmilieu of Oost-Vlaanderen Energielandschap nemen
de leiding tijdens het participatiemoment
–– aanvullende inhoudelijke ondersteuning – waar nodig – door de partnerorganisaties
van BBL
Evaluatie van het participatietraject met het kernteam.
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De gemeente kan ook kiezen voor een uitgebreider participatietraject met meerdere participatiemomenten.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ het aanleveren van een geschikt klimaatproject om participatief rond te werken
■■ de selectie en werving van de relevante medewerkers en eventueel ook
externe organisaties voor de ontwerpworkshop
■■ de logistieke ondersteuning van overleg- en participatiemomenten
■■ grafische vormgeving, productie en verspreiding van communicatiematerialen.

Tijdens de jaarlijkse braderie in Diest maakte een
lokale kunstenaar met input van voorbijgangers een
groot kunstwerk over hun toekomstvisie op de stad.
Het schilderij leverde originele ideeën op en vormde
dankbaar communicatiemateriaal om het klimaat
beleid mee te illustreren.
Tijdens de opmaak van het klimaatplan organiseerden de stad Eeklo en Oost-Vlaanderen Energielandschap een reeks klimaatcafés. Lokale klimaat
ambassadeurs werden opgeleid om als ‘stamgast’
de gesprekstafels te begeleiden. Om kwetsbare
groepen te betrekken, werd samen met wijkcentrum
De Kring een coachend traject doorlopen. Dit leverde
enthousiaste deelnemers en waardevolle input op.
Samen met de 3 secundaire scholen konden maar
liefst 650 scholieren hun creatieve ideeën en
bezorgdheden kwijt in een klimaatcafé XL in de
lokale sporthal.

We werken hierbij co-creatief en volgens het
‘train the trainer’-principe. We ondersteunen
zoveel mogelijk achter de schermen en
versterken hierdoor het eigenaarschap
van de gemeente.

Richtprijs

2 500 euro voor de begeleiding van een participatietraject met één participatiemoment
(50% korting ingerekend).
In overleg kan dit traject uitgebreid worden
met meerdere participatiemomenten (tegen
uurprijs, maximum totaal bedrag van
5 000 euro).

Contactpersoon

Anneleen Demey
Moira Callens

thema klimaat

Uitvoeringstermijn: ± 12 maanden, afhankelijk van het geselecteerde klimaatproject.
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K6

Klimaatvriendelijke
lokale evenementen

Situering

Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen evenementen. Een conferentie, een tentoonstelling, een festival, ... er zijn heel wat mogelijkheden
om deze evenementen klimaatgezond en duurzaam te organiseren. Duurzame maatregelen
verhogen de kwaliteit van het evenement, zowel voor de bezoekers als voor omwonenden.
Evenementorganisatoren staan hierbij voor allerlei uitdagingen. Wat betekent duurzaamheid
voor een evenement? Hoe begin je eraan? Waar moet je als organisator op letten? Ecolife heeft,
o.a. via haar samenwerking met de OVAM rond duurzaam evenementenbeleid, uitgebreide
expertise rond het verduurzamen van kleine en grote evenementen.

Projectinhoud en -verloop

Ecolife begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een actieplan en de uitvoering van
concrete maatregelen op de locatie van het evenement. Dit is maatwerk en houdt rekening met
de gemeentelijke context en prioriteiten.
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Uitvoeringstermijn: 6 à 12 maanden
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
de logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter beschikking stellen van
een vergaderruimte
■■ de selectie en werving van medewerkers van de gemeente
■■ interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken
■■ bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten
en het politieke niveau
■■

Richtprijs

Gemeente Kaprijke nam
samen met Ecolife
verschillende evenementen
onder de loep. Zowel bij
grote evenementen zoals
bijvoorbeeld de
Speculoosfeesten, als bij
kleinere bijeenkomsten zoals
gemeentelijke recepties,
worden nu nog meer
‘klimaatvriendelijke’ accenten
gelegd. De gemeente werkt
zoveel mogelijk met lokale
leveranciers, voorziet
herbruikbare bekers,
vegetarische alternatieven en
drinkwater uit de kraan. Afval
wordt gescheiden
ingezameld, er wordt groene
stroom verbruikt en ingezet
op fietspromotie.

1 250 of 2 500 euro (50% korting ingerekend),
naargelang de grootte van het evenement

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema klimaat

Op vraag van de gemeente kunnen volgende aspecten aan bod komen:
analyse van de bestaande situatie op en rond het evenement (nulmeting)
■■ inventariseren van mogelijke ingrepen, maatregelen en duurzame
alternatieven
■■ voorbereiding en implementatie van de nodige maatregelen
■■ draagvlak creëren bij betrokken actoren: standhouders, cateraars,
onderhoudsploeg, vrijwillige medewerkers, …
■■ advies rond communicatie naar personeel, vrijwilligers, leveranciers en publiek
■■ bundelen van de opgedane inzichten na afloop van de editie
■■ opstellen van actieplan voor volgende edities
■■
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K7
NIEUW

Roadmap voor een lagere voetafdruk
van de gemeentediensten
Situering

Gemeenten zijn bezig met allerlei acties en maatregelen om een klimaatneutrale organisatie te
worden (bv. rond afval, aankopen, energie, materialen, mobiliteit, voeding en water); zo willen
ze zelf het goede voorbeeld geven. Een sterke hefboom hierbij is om via gepaste methodieken
het gemeentelijk personeel beter te betrekken. Ecolife ondersteunt gemeenten bij dit proces.

Projectinhoud en -verloop

Onder professionele begeleiding van Ecolife gaat een groep gemotiveerde medewerkers, het
Ecoteam, aan de slag om concrete werkpunten rond interne milieuzorg te detecteren en aan te
pakken. Het traject resulteert in een roadmap voor milieuzorg op maat van de gemeente.
De begeleiding omvat drie contactmomenten ter plaatse bij de gemeente:
■■ Startvergadering:
–– Uitleg over het project en draaiboek
–– Bekijken van de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke organisatie, en de belangrijkste impacten van de organisatie op basis van het klimaatplan
–– Legitimiteit en samenstelling van het Ecoteam: criteria, selectie, werving
–– Uitleg over het verloop van de ondersteuning, timing, taakverdeling, en budget van het
Ecoteam
■■ Workshop 1: Inventariseren en evalueren van huidige maatregelen samen met het
Ecoteam.
Insteek: de gemeente begint niet van nul: er is de voorbije jaren reeds actie rond milieu en
klimaat ondernomen. Hierop kan verder gebouwd worden.
–– Overlopen van de interne milieuzorgscan.
–– Welke maatregelen en interventies op vlak van milieu en klimaat gebeuren nu al?
Thema’s als aankopen, afval, energie, materialen, mobiliteit, voeding en water kunnen aan
bod komen.
–– Evaluatie van deze maatregelen en interventies. Verder aanvullen via ‘huiswerk’.
–– Eerste verbeteropties worden in kaart gebracht.
■■ Ecolife zorgt voor een overzichtelijke visuele voorstelling van de waaier van huidige
maatregelen en interventies.
■■ Workshop 2: Formuleren van verbetermaatregelen en communicatie samen met het
Ecoteam.
Insteek: Het Ecoteam ontwikkelt mogelijke acties die afgestemd zijn op de dynamiek en
organisatiecultuur en die aansluiten bij de prioriteiten van het bestuur. Dit maakt de
implementatie gemakkelijker.
–– Bespreking van de visuele voorstelling.
–– Wat zijn verbeteropties op vlak van organisatie, processen en gedrag?
–– Wat is nodig om die te realiseren? Verdere rol van het Ecoteam.
–– Afspraken over communicatie en opvolging van de roadmap.
■■ Opmaak van een roadmap:
De roadmap geeft op hoofdlijnen de ambitie van de gemeenten als organisatie en de
thema’s waar de volgende jaren op ingezet wordt.
–– Ecolife werkt de roadmap uit op basis van de huidige interventies en de verbeteropties.
–– Terugkoppeling van draft met de gemeente.
–– Finalisering van de roadmap.
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Richtprijs

2 500 euro (50% korting ingerekend) voor de trajectbegeleiding
van ongeveer 6 maanden.

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema klimaat

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
Eén aanspreekpunt voor Ecolife.
■■ Samenstelling (selectie en werving) van het Ecoteam.
■■ Interne communicatie naar het administratieve en politieke niveau,
en bewaken van het interne draagvlak.
■■ Actieve interne opvolging van het traject en de werkafspraken.
■■ Logistieke ondersteuning van de workshops.
■■
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duurzaam

wonen en bouwen
algemeen aanbod
Het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een samenwerkingsverband van
organisaties uit de bouwsector, de woonsector en de milieusector. Alle gemeenten kunnen
bij het Steunpunt terecht voor:
■■ duurzaam renovatieadvies voor hun inwoners (zie project DW1)
■■ informatie en advies bij gemeentelijke bouw- of wijkprojecten (zie project DW2)
■■ inhoudelijke ondersteuning van gemeentelijke initiatieven of campagnes over duurzaam
wonen en bouwen
■■ infoavonden, workshops en opleidingen zowel voor particulieren als voor gemeentepersoneel
■■ ontlening van een infostand of andere communicatiematerialen
Daarnaast heeft het Steunpunt in samenwerking met enkele gemeenten pilootprojecten
opgezet rond collectieve renovatie. Steden en gemeenten die hiervoor interesse hebben,
kunnen een aanvraag doen bij het Steunpunt.
Contact
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
dubo@oost-vlaanderen.be
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projecten

DW1

Bouw- en renovatieadvies
voor de inwoners van
jouw gemeente
Situering

Een duurzaam bouw- of renovatieadvies is een 1,5 durend gesprek waar particulieren concrete
tips krijgen om hun (ver)bouwproject duurzaam aan te pakken. Het is een onafhankelijk advies
op maat en kan diverse aspecten behandelen: isolatie, vermijden van koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze van verwarming en sanitair warm water, waterbesparing, duurzame
materiaalkeuze, … De Vlaamse Maatstaf Duurzaam Wonen en Bouwen wordt daarbij als
leidraad gebruikt. Ook mogelijke premies of leningen komen aan bod.
Het ‘renovatieadvies aan huis’ vindt plaats op het werfadres. Deze persoonlijke begeleiding
heeft als doel om nog gerichter en concreter te adviseren over de renovatieplannen. Bovendien
verlaagt een advies aan huis de drempel om advies aan te vragen. Mensen die een nieuwbouw
plannen, kunnen voor bouwadvies terecht op kantoor in Gent.
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen wil het bouw- en renovatieadvies toegankelijk
maken voor alle Oost-Vlamingen. De stad of gemeente kan een deel meefinancieren en zo
het bouw- en renovatieadvies gratis maken voor haar inwoners. De stad of gemeente zal dan
als actieve partner mee opgenomen worden in alle communicatie over dit initiatief.

Projectinhoud en -verloop

Uw droomhuis?
Onze renovatieadviseur
komt aan huis.
www.bouwwijs.be

V.U. J. Dauwe, gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1 – 9000 Gent

Het project verloopt als volgt:
■■ de gemeente dient een engagementsverklaring in bij het Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen
■■ de gemeente ontvangt communicatiematerialen: een rolpaneel, folders,
posters, voorbeeldartikels, informatiemappen voor de adviesvragers
■■ het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen maakt het aanbod en de participerende gemeenten bekend via haar
kanalen en partners (o.a. bisbeurs,
website, TV-provincie, artikels, pers, ….)
■■ inwoners kunnen inschrijven via
www.bouwwijs.be

De cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde
Oost-Vlaamse verbruiken en besparingen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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De rol van de gemeente/stad is
■■ zorgen voor actieve promotie op een continue basis, met logo van en vermelding van
de samenwerking met het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
■■ het mee bekend maken van de resultaten van het bouw- en renovatieadvies

Richtprijs

De kostprijs voor 1,5 uur bouwadvies (op
kantoor) bedraagt € 136, de kostprijs per
renovatieadvies aan huis bedraagt € 280.
De gemeente betaalt hiervan slechts € 68.
Enkel de adviezen die effectief plaatsvinden
(of die laattijdig geannuleerd worden),
moeten betaald worden.

Contact

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
dubo@oost-vlaanderen.be

In het eerste jaar na de lancering in mei
2016, kregen 605 Oost-Vlamingen een
renovatieadvies aan huis. In 51 gemeenten
was dit advies gratis. Uit een bevraging blijkt
dat mensen wel degelijk in een vroege fase
advies aanvragen en zeer tevreden zijn over
de kwaliteit van het advies. Een continue en
actieve bekendmaking door de gemeenten is
cruciaal voor het blijvend succes van het
renovatieadvies.
Het renovatieadvies aan huis wordt mee gefinancierd binnen het Interreg V programma
Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling.
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Duurzaam advies voor gemeentelijke
bouw- en wijkprojecten

© THV BRUT/ABT ism LAND

DW2

Situering

Het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen kan steden en gemeenten bege
leiden en adviseren, zowel bij eigen (ver)bouwprojecten als in het kader van een wijkproject.
Gemeenten kunnen gratis hun plannen of bestekken laten screenen.
Steden en gemeenten beheren immers heel wat kantoorgebouwen, scholen, zwembaden, …
en hebben zo een belangrijke voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaam bouwen. Ook bij
wijkprojecten of nieuwe verkavelingen hebben gemeenten heel wat instrumenten in handen
om impact te hebben op bijvoorbeeld het energieverbruik, het ruimtegebruik en de mobiliteit
in en rond de wijk.

Projectinhoud en -verloop

De projecten kunnen zeer verschillend van aard zijn. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
komen in aanmerking, maar ook stedenbouwkundige projecten zoals masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, inrichtingsplannen, verkavelingen of ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen
bekeken worden. Je krijgt hulp bij de opmaak of screening van bestekken en eisenprogramma
en bij de projectdefinitie. Onze adviseurs helpen je ambitieniveau op punt te stellen. Rekening
houdend met budget en ambitieniveau helpen we je om prioriteiten vast te leggen.
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Om in aanmerking te komen voor advies, is het wel van belang dat de gemeente de ambitie
heeft om een duurzaam resultaat af te leveren.
■■ het bestuur streeft een hoog ambitieniveau na op het gebied van duurzaam bouwen en/of
duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
■■ er wordt gestreefd – indien van toepassing – naar een bijna energieneutraal project
(BEN-gebouw);
■■ het project wil een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen.
Het steunpunt wordt graag zo vroeg mogelijk in het proces betrokken, zelfs voordat het bouwteam samengesteld is of een geschikte locatie gevonden is. Zo kunnen we samen met de
gemeente vanaf het begin de contouren en de projectdefinitie vastleggen.
Projecten worden ingediend via een aanvraagformulier, dat je hier kan vinden:
www.bouwwijs.be > projecten en voorbeelden.

Richtprijs
■■

■■

■■

Het advies is gratis, maar wordt beperkt tot één project per gemeente en per jaar en maximum 30 uren (dit komt neer op een kostprijs van ongeveer 2 700 euro).
Voor bijkomende projecten en voor gemeenten zonder milieucontact kan een prijsvoorstel
aangevraagd worden.
Enkel de door het Steunpunt geselecteerde projecten komen in aanmerking.

Contact

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
dubo@oost-vlaanderen.be

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
adviseerde de gemeente Lovendegem bij
de bouw van een nieuw administratief en
cultureel centrum, dit vanaf de opmaak
conceptnota tot de gunningsfase van het
ontwerp. De gemeente streefde naar een
energiezuinig, duurzaam en multifunctioneel
gebouw, maar de exacte ambitie was nog
niet bepaald. Dankzij de samenwerking werd
in de zomer 2017 een ambitieus ontwerp
gegund waarbij de ontwerper streeft naar
een score van 80% op de Vlaamse duurzaamheidsmeter. De compacte bouwstijl met
hoge flexibiliteit, recuperatie van warmte en
de prominente aanwezigheid van groen zijn
enkele van de vooropgestelde aspecten.
Bekijk de projectfiche op de website
www.bouwwijs.be.

33

Trajectbegeleiding gemeenschappelijk
eco-wonen
Situering

Hedendaagse vormen van gemeenschappelijk wonen kennen meer en meer succes: van
kangoeroewonen tot cohousing. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen in beheer van de
bewoners, maar toch hebben de bewoners de nodige privacy. Collectief kunnen we onze woonomgeving efficiënter, bewuster en met meer respect voor mens en milieu aanpakken. Het vinden
van een site, stedenbouwkundige en ecologische voorschriften en andere regelgeving zijn
enkele van de drempels waar initiatiefgroepen tegenaan lopen. Lokale besturen kunnen een
belangrijke faciliterende en stimulerende rol spelen, vooral in de opstartfase van dergelijke
projecten. Zij hebben stedenbouwkundig veel touwtjes in handen en zijn verantwoordelijk voor
het lokale woonbeleid.
Omdat de ervaring van de gemeenten met gemeenschappelijk wonen echter vaak beperkt is,
biedt Samenhuizen vzw advies en begeleiding aan.

Projectinhoud en -verloop

Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen
stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Een gemeente lanceert een project
oproep om kandidaatgroepen te vinden. Samenhuizen vzw biedt intensieve begeleiding bij de
voorbereiding van deze oproep, de opmaak van het stappenplan en de timing van het volledige
traject, de nodige communicatie en de opmaak van officiële documenten zoals een verkoopsdossier.

thema duurzaam wonen en bouwen

DW3
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Gemeenten krijgen advies over de diverse aspecten van gemeenschappelijk eco-wonen in het
algemeen en specifiek over de praktijk van een projectoproep. In alle fases van het traject biedt
Samenhuizen vzw ondersteuning, zoals bij:
■■ het in kaart brengen van mogelijkheden en ambities omtrent samenhuizen voor deze
specifieke site, in overleg met diverse actoren binnen en buiten het gemeentebestuur
(a.d.h.v. vergaderingen met de projectverantwoordelijken van de betrokken partijen)
■■ de opmaak van een projectoproep in samenwerking met de gemeente, met duidelijk
gedefinieerde randvoorwaarden voor de invulling van de site (bijvoobeeld stedenbouw
kundige voorwaarden, behoud historische elementen, welke ecologische aspecten, welke
woonvorm, prijszetting, …), criteria voor de selectie van een groep bewoners (achtergrond
groep, projectnota, …) en een stappenplan en timing van het verdere verloop; dit alles wordt
gebundeld in een verkoopsdossier
■■ het voorbereiden van de communicatie voor de lancering van projectoproep, het uitwerken en
uitrollen van een communicatieplan met publieke infoavonden ter lancering van het project
■■ de beoordeling van en selectie uit de kandidaatgroepen
Dit basistraject tot en met een eerste selectie van een groep duurt 6 à 9 maanden.
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De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige beslissingen omtrent
de uitvoering van het project:
■■ vastleggen bestemming site en doelstellingen van het project
■■ lanceren van de projectoproep en de communicatie over het project
■■ selecteren van een groep toekomstige bewoners

Richtprijs

De richtprijs voor bovenstaand minimaal begeleidingstraject is 3 000 euro (50% korting inge
rekend).
Een uitgebreider begeleidingspakket kan in overleg worden aangeboden. Het basistarief
hiervoor bedraagt 150 euro per dagdeel voor 1 begeleider (50% korting ingerekend).

Contact

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
dubo@oost-vlaanderen.be
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DW4

Gebouwen en wijken circulair ontwerpen

NIEUW

Situering

Circulair ontwerpen gaat uit van het principe dat gebouwen tijdens hun levensduur gemakkelijk
aanpasbaar zijn en eenvoudig te demonteren, zodat we de onderdelen kunnen hergebruiken.
Hierdoor kunnen we niet alleen op energie, maar ook op kostbare materialen en grondstoffen flink
besparen. Als gemeentebestuur sta je vandaag voor de loodzware opdracht om je gemeente op tal
van gebieden te verduurzamen, zeker op het gebouw- en omgevingsniveau. Bouwprojecten van een
dergelijke omvang vereisen een holistische en multidisciplinaire aanpak. Door de jarenlange ervaring
helpt VIBE je bij het opmaken van een goede situatieanalyse, het bepalen van de juiste aanpak en het
vinden van de juiste bouwpartners. Op deze manier ben je zeker van een goed verloop van je traject
naar een circulaire en mens- en milieuvriendelijke woonkern.
Voor dit project toetst het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen eerst af of DW2 -Duurzaam advies
voor gemeentelijke bouw- en wijkprojecten- voldoende is om aan de gemeentelijke vraag te
beantwoorden.

Projectinhoud en -verloop

Stap 1 – Het intakegesprek (werksessie)
■■ Eerste inleidende gesprek met de opdrachtgever
■■ Sitebezoek om de behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen
■■ Opstellen van een plan van aanpak voor de opdrachtgever
■■ Afspreken van het aantal werksessies (standaard zijn drie werksessies en 1 presentatie voorzien)
Stap 2 – Opstellen van een situatieanalyse
Vertaling van de situatieanalyse naar een gewenste aanpak en de nodige competenties

■■

Stap 3 – Bepaling van de selectie- en gunningscriteria in functie van de focus (werksessie)
Vereiste competenties van de potentiële leveranciers
■■ Functionele of prestatie-eisen zoals bijvoorbeeld levenscycluskosten
■■ Verwijzing naar Europese of nationale standaarden, en keurmerken
■■ Gebruik van keurmerkspecificaties
■■

Stap 4 – Opstellen van de finale bestektekst (werksessie)
Ondersteuning bij het specificeren van het voorwerp van de opdracht in de bestektekst
■■ Ondersteuning bij de opname van de technische specificaties van de opdracht met verwijzing
naar de standaarden
■■

Stap 5 - Presentatie
Presentatie van de bestektekst
■■ 1 correctieronde
■■

Stap 6 - Nazorg
Tot een maand na de presentatie kan tot 4 uur nazorg geleverd worden

■■
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OCMW Wichelen verduurzaamde
het nieuwe Woonzorgcentrum
Molenkouter. Door een situatieanalyse en interactieve sessies (onder
meer over de duurzaamheidsambities)
zocht VIBE samen met de opdrachtgevers en bouwpartners (architecten,
ontwerpers…) naar een concrete strategie om een circulaire visie en mindset uit te werken. Daarnaast focusten
ze ook op de verbinding van het WZC
met de bredere omgeving en de
natuurlijke elementen. Dit bekrachtigde de ambitie van het OCMW
Wichelen om de levenskwaliteit van
de bewoners te bevorderen.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ het voorzien van voldoende tijd voor input en feedback
■■ de communicatie met de betrokken diensten
■■ de logistieke organisatie van de werksessies

Richtprijs

3 025 euro (50% korting ingerekend) voor het basistraject van
ongeveer 6 maanden.
Een gemeente kan optioneel extra werksessies of nazorg
aanvragen. Per extra werksessie: 726 euro (50% korting
ingerekend), extra expert per werksessie: 272,25 euro (50%
korting ingerekend).

Contact

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
dubo@oost-vlaanderen.be
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energie

algemeen aanbod
De Provincie geeft heel wat impulsen aan het lokale energiebeleid, via onder meer:
groepsaankopen zonnepanelen en groene stroom
■■ subsidies voor energieambassadeurs (verenigingen, scholen, steden en gemeenten en
ondernemingen)
■■ het faciliteren van zonne-energieprojecten in scholen (zie kader)
■■ energiecampagnes zoals ‘Word energieke school’
■■ infoavonden en workshops, bijvoorbeeld naar verhuurders
■■ via Oost-Vlaanderen Energielandschap werd in de voorbije jaren ingezet op het realiseren
van hernieuwbare energieprojecten op het terrein, met veel aandacht voor participatie en
draagvlak; binnen dit project is heel wat expertise opgebouwd rond windprojecten, warmtenetten en het inzetten van lokale biomassa voor warmteproductie.
■■
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Contactpersoon
Simon Verpoest

Onze Oost-Vlaamse scholen kunnen enorm veel groene energie opwekken. Aan daken geen
gebrek, alleen hebben scholen vaak geen tijd, expertise of het geld om daadwerkelijk ook
zonnepanelen te plaatsen. Daarom zet Provincie Oost-Vlaanderen in op het faciliteren van
PV-projecten voor scholen. In 2017 gingen we aan de slag met drie pioniersscholen.
Dit mondde uit in een menukaart van de verschillende types zonneprojecten op schooldaken.
Elk ‘gerecht’ van de menukaart – of elk type zonneproject – met een eigen stappenplan en
de nodige aandacht voor financiering, educatie en participatie van de scholengemeenschap,
ouders en omwonenden. Scholen kunnen hier zelf mee aan de slag. Voor de scholen die ondersteuning op maat willen, werkt de Provincie een aanbod uit.

thema energie

Steden en gemeenten worden bij deze initiatieven betrokken en kunnen rekenen op bijkomende begeleiding waar nodig.
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projecten

E1

Quick scan ‘energie
uit lokale houtige biomassa’
Situering

Gemeenten kunnen een deel van hun warmtevraag invullen met behulp van lokale houtige biomassa. Dit biedt kansen, zowel voor duurzame energieproductie en een vermindering van de
CO2-uitstoot als voor een kwaliteitsvol landschapsbeheer. Om lokaal houtige biomassa in te
zetten als energiebron zijn er diverse uitdagingen (oogst, beschikbaarheid, transport/opslag,
aanwezigheid van verbrandingsinstallaties, wetgeving, …). Oost-Vlaanderen Energielandschap
en de dienst Landbouw en Platteland begeleiden jouw gemeente om het potentieel en de uitdagingen in beeld te brengen.
Samen met de gemeente wordt nagegaan hoe (een deel van) het gemeentelijk patrimonium
kan verwarmd worden met een biomassaketel. Via een ‘quick scan’ beantwoorden we o.m. volgende vragen:
■■ In welke gebouwen zou een nieuwe installatie moeten komen en waar kan dat met een kleinschalige biomassaketel?
■■ Welke middelen vraagt dit?
■■ Welke houtige biomassa is er nu al beschikbaar en hoeveel kan men nog creëren?
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Dit resulteert in een ‘quick scan’-rapport. Indien de beoordeling positief is, kan de installatie
van een biomassaketel technisch, energetisch en financieel verder uitgewerkt worden.
Oost-Vlaanderen Energielandschap kan de gemeente begeleiden om hiervoor een geschikte
partner aan te stellen.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ overleg en interne terugkoppeling naar het bestuur en de relevante diensten
■■ aanreiken van (technische) informatie over:
–– enerzijds te verwarmen patrimonium, energieverbruik en profiel
–– anderzijds inschatting van oppervlaktes (of volumes) en de huidige verwerking van
beheerresten van houtkanten- en groenareaal van de gemeente, andere instanties, landbouw en particulieren
–– het sensibiliseren van gemeentelijke diensten en andere (private) stakeholders over de
mogelijkheden van het inzetten van een kleinschalige biomassaketel.

Richtprijs

1 000 euro (50% korting ingerekend)
voor een ‘quick scan’, zoals hierboven
beschreven.
Op vraag kan bijkomende ondersteuning
geboden worden volgens uurtarief of kan
het traject (beperkt) worden bijgestuurd.

Contactpersoon

Moira Callens

thema energie

Projectinhoud en -verloop

De volgende begeleiding wordt voorzien:
■■ de opmaak van een stappenplan, samen met de gemeente
■■ een plaatsbezoek van het gemeentelijk patrimonium
■■ het verwerken van de informatie over het patrimonium, huidig verbruik, profiel van
de warmtevraag
■■ de beoordeling van de mogelijkheden en potentiële CO -besparing
2
■■ een inschatting van nodige investeringen
■■ ondersteuning bij het in kaart brengen van het huidig aanbod van houtsnippers en de nodige
bijkomende eigen duurzame productie en verwerking
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E2

Procesbegeleiding en een participatietraject
voor de gedragen ontwikkeling van
lokale windprojecten
Situering

De ontwikkeling van grootschalige windturbines staat hoog op de beleidsagenda: 280 extra
turbines in Vlaanderen tegen 2020 (Windkracht 2020), waarvan 80 turbines in de Provincie
Oost-Vlaanderen. Goedgeplaatste turbines dragen immers substantieel bij aan de noodzakelijke reductie van de lokale CO2-uitstoot. Naast ambitie is echter ook een lokaal draagvlak noodzakelijk om windprojecten van de grond te krijgen. Regelmatig worden de ambities gefnuikt
door verontruste burgers, actiecomités, negatieve persaandacht en bezwaarschriften.
Volgens de visie van Provincie Oost-Vlaanderen kunnen windmolens niet overal. Enkel op
weloverwogen plaatsen in het landschap, mét rechtstreekse financiële participatie door de
burger en mét omgevingsfonds voor de directe omwonenden. Met dit proces ondersteunt
Oost-Vlaanderen Energielandschap jouw gemeente bij de gedragen ontwikkeling van het lokale
potentieel aan windenergie.

Projectinhoud en -verloop
■■

■■

■■

■■

Startoverleg kerngroep: we vertrekken vanuit de lokale klimaatambities, eventuele lopende
windprojecten of een gemeentelijke visie rond wind en zoeken naar de overeenkomsten met
het Provinciale windbeleid.
Lokaal windpotentieel screenen: we brengen in kaart hoeveel turbines er mét lokaal
draagvlak in de gemeente geplaatst kunnen worden, wie de actieve projectontwikkelaars en
actieve coöperatieven zijn, wat de voorgeschiedenis van eerdere vergunningsaanvragen is.
Doelstellingen bepalen (beleidsbeslissing): gemeente en Provincie bepalen samen voor
welke winddoelstellingen ze gaan en klikken vast welke onderdelen in het verdere traject niet
meer ter discussie zullen staan (bv.
locaties, aantallen, flankerend klimaat- en windbeleid, participatiedoelstellingen).
Participatietraject met een
‘omgevingsfonds’ als kapstok om
burgers, bedrijven, verenigingen uit
de gemeente te betrekken en het
lokale draagvlak te versterken.
–– ontwerp van het traject met een
lokaal kernteam (waarom, wie,
wat, hoe): van informatie tot
co-creatie via het omgevingsfonds
(zie kader)
–– begeleiding en lead-facilitatie
van participatie-evenementen en
verwerking achteraf
–– uitwerken van de inhoud van de
communicatie in elke stap van
het traject
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Richttermijn van 18 maanden, afhankelijk van de omvang van het lokale windpotentieel
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
personeelsinzet van het kernteam: bevoegde schepen, omgevings- of duurzaamheids
ambtenaar, communicatiemedewerker
■■ selectie en werving van het ontwerpteam: relevante medewerkers en lokale stakeholders
■■ logistieke ondersteuning van de overleg- en participatiemomenten
■■ vormgeving, productie en verspreiding
van communicatiematerialen.
■■

Richtprijs

8 000 euro voor de begeleiding tot aan het
indienen van de vergunningen (50% korting
ingerekend).

Contactpersoon

Moira Callens

Via het project ‘Milde Meetjes’ werd in
2016 het allereerste omgevingsfonds
opgericht voor het ‘Windlandschap
Eeklo-Maldegem’. Dit instrument vormt de
kapstok voor het participatietraject: de lokale
gemeenschap kan bepalen hoe het fonds
ingezet wordt om de directe omgeving rond
de turbines (bv. 800 meter) te verbeteren.
Dat kan bijvoorbeeld door de aanplanting
van houtkanten of de aanleg van een fietspad. Het fonds zorgt ook voor meer sociale
cohesie en draagvlak voor duurzame energie.

thema energie

–– Samenbrengen van een lokaal projectteam wind met de relevante windontwikkelaars,
burgerverenigingen en energiecoöperatieven. Dit projectteam zorgt voor (onderlinge)
afstemming en lost administratieve en technische problemen op vóór de uiteindelijke vergunningsaanvraag.
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E3

Opmaak van
een warmtezoneringsplan
Situering

60% van onze energiebehoefte gaat naar warmte. Bij de huishoudens loopt dat op tot 80%. Die
warmtebehoefte wordt op vandaag vooral ingevuld met fossiele brandstoffen. Tegen 2050 willen we onze warmte duurzaam en hernieuwbaar produceren. Maar hoe? Waar gebruiken we
zonnewarmte, waar restwarmte, waar groene elektriciteit, …? En welke warmtedistributie-infrastructuur hebben we dan nodig? Kortom, welke raad geef je als gemeente aan je burgers,
bedrijven en organisaties om op 30 jaar tijd, op een kostenefficiënte manier, te evolueren naar
een duurzame warmtevoorziening?
Een warmtezoneringsplan is een noodzakelijke eerste stap. Dit is een plan dat, op basis van
specifieke lokale, sociale, economische e.a. aspecten, aangeeft waar het meest efficiënt kan
ingezet worden op welke duurzame warmtebron en waar nieuwe, collectieve warmte-infrastructuur moet aangelegd worden, of bestaande aangepast of afgebouwd. Uitgangspunt en bepalend hierbij is de ruimtelijke structuur: de bestaande maar vooral de gewenste toekomstige
structuur. Eens duidelijk wordt welke technieken waar te verkiezen zijn, kan men stapsgewijs de
nodig maatregelen treffen om ze gerealiseerd te krijgen.

Projectinhoud en -verloop

Samen met de Provincie en een externe dienstverlener maken we de aanzet van een warmtezoneringsplan op voor een afgesproken deel van het grondgebied. Dit plan toont de locatie-afhankelijke, duurzame alternatieven qua productie en infrastructuur. De gemeente krijgt de
methodiek mee om het plan verder uit te werken.
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■■

■■

■■

■■

Afbakening van het werkgebied. We focussen op zones waar een collectieve warmte infrastructuur aangewezen lijkt.
Gemeente/stad en Provincie verzamelen de nodige informatie die als input dient voor de
warmtekartering. Dit gebeurt via deskresearch en bevraging van bedrijven en instellingen
over hun energieverbruik.
De Provincie neemt een extern bureau onder de arm, met als taken:
–– GIS-analyse en data mining
–– warmtekartering (warmtevraag- en aanbodkaarten)
–– toepassen van technische mogelijkheden voor een wijk- of stadsdeel in combinatie
met beoordeling van de haalbaarheid van diverse warmtebronnen
In een workshop met een energiedeskundige van de Provincie, experten van de gemeente/
stad en technische experten van het studiebureau worden de voorlopige resultaten verder
uitgediept.
Als laatste stap wordt het kaartmateriaal, aangevuld met de nodige interpretatie, mogelijke
keuzes en aanpak, opgeleverd en toegelicht. Er worden ook een methodiek en tools aangereikt om te komen tot een volledig en gebiedsdekkend warmtezoneringsplan.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
actieve deelname van relevante ambtenaren en beleidsverantwoordelijken
■■ overleg en interne terugkoppeling naar het bestuur en de relevante diensten
■■ bevragen (via persoonlijk contact) van bedrijven of instellingen binnen het gekozen gebied
over hun energieverbruik, profiel en gebruikte machinerie; dit aanvullen met NACE en kadaster gegevens en met informatie over geïnstalleerde drijfkracht, hefkracht en motoren, enz.
■■ aanreiken van (technische) informatie over o.m. het eigen te verwarmen patrimonium, energieverbruik en profiel
■■ aanreiken van informatie over de huidige en toekomstige, gewenste ruimtelijke situatie
■■

Richtprijs

7000 euro voor het basistraject zoals hierboven beschreven (50% korting ingerekend).
Extra workshops of toelichtingen kunnen op
vraag voorzien worden.

Contactpersoon

Moira Callens

thema energie

■■
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E4

Verenigd voor het klimaat:
energie besparen bij verenigingen

Situering

Het lokale verenigingsleven vormt via zijn groot ledenbereik een belangrijke partner om lokale
klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om via beter inzicht in verbruik en
doordachte actie energie te besparen, vaak zonder grote investeringen. Bovendien nemen de
leden dit verhaal mee naar hun familie en vriendenkring.
‘Verenigd voor het klimaat’ richt zich naar lokale besturen die hun verenigingen (jeugd,
socio-cultureel, sport, religieus, muziek, …) actief willen betrekken bij het klimaatverhaal.

Projectinhoud en -verloop
FASE I – Voorbereiding (1 maand)
■■ Intakegesprek en afstemming met de gemeente, concretiseren van het werkplan.
■■ Opstart communicatie naar de verenigingen.
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Individuele begeleiding van vier geselecteerde verenigingen:
Selectie van vier verenigingen die voor een individuele begeleiding in aanmerking komen.
■■ Individuele begeleiding en plaatsbezoek met analyse van het gebruik van de installaties en
van meters en invullen checklist energie, mobiliteit en voeding.
■■ Plan klimaatslimme vereniging: ondersteuning bij korte- en langere termijnplanning voor het
klimaatvriendelijker maken van lokalen en werking, met focus op CO2-reductie binnen de
projecttermijn van één jaar.
■■ Help desk: telefonisch ondersteuning en advies op maat voor monitoring, energiebeheer en
opmaak en uitvoering van het plan.
■■ Dashboard: opportuniteitenlijst voor de gemeente op basis van individuele begeleiding (bv.
aanpassingen van huurovereenkomsten en reglementen).
■■

FASE III – Evaluatie en verankering (1 maand)
Positieve ervaringen en leerpunten worden samen met de gemeente in kaart gebracht. Het is
de bedoeling dat zowel de verenigingen als de gemeente na afloop van de begeleiding op eenvoudige wijze verder kunnen op de ingeslagen weg.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
de logistieke ondersteuning
■■ het werven van en communicatie met de verenigingen
■■ communicatie over het project tussen de gemeentelijke diensten en draagvlak bewaken
■■ externe communicatie over het project.
We werken volgens het train-the-trainer principe: Ecolife en Energie-ID doen aan capaciteitsopbouw bij de gemeente en ondersteunen achter de schermen.
■■

Richtprijs

3 750 euro (50% korting ingerekend)

Contactpersoon

Anneleen Demey

Dankzij de subsidie voor
Energieambassadeur
Oost-Vlaanderen, lopen
momenteel Verenigd voor het
Klimaat-projecten in Merelbeke, Laarne en Sint-Niklaas.

thema energie

FASE II – Begeleiding van de verenigingen (10 maanden)
Collectief aanbod voor alle verenigingen:
■■ Gemeenschappelijke sessie: toelichting over het project, inleiding in gebouwbeheer en klimaatdoelstellingen, de rol van het gedrag van de gebruiker, basisopleiding opstart energiemonitoring via de groepsformule op www.energieID.be.
■■ Help desk: telefonische ondersteuning en advies op maat voor monitoring en energiebeheer.
■■ Dashboard: overzicht van de verbruiken voor de gemeente en betrokken verenigingen.

48

thema

mobiliteit
algemeen aanbod

Contactpersoon
Jan Lescrauwaet

Via het milieucontract kan de gemeente
enkele specifieke mobiliteitsprojecten
uitvoeren, gelinkt aan het gemeentelijk
klimaatplan.

De Testkaravaan is een campagne waarbij
werknemers gedurende 3 weken een duurzaam vervoermiddel voor hun woon-werkverplaatsing kunnen uittesten. Men kan elektrische fietsen, speed pedelecs, elektrische
bakfietsen en vouwfietsen uitproberen. Ook
De Lijn, NMBS, Bluebike en Trapido stellen
hun aanbod ter beschikking. Oost-Vlaamse
bedrijven, organisaties, scholengroepen,
gemeenten, … kunnen zich inschrijven.

© philippe.debeerst@photoeil.be

De provinciale dienst Mobiliteit heeft een breed aanbod ter ondersteuning van een duurzaam
gemeentelijk mobiliteitsbeleid, waaronder:
■■ advies bij de gemeentelijke mobiliteitsplannen door actieve deelname aan de gemeentelijke
begeleidingscommissie
■■ de aanleg van fietssnelwegen en subsidies voor de aanleg van lokale en bovenlokale functionele fietsroutes door gemeenten
■■ de campagne ‘De testkaravaan’ (zie kader)
■■ informatie en ondersteuning rond woon-werkverkeer via het Provinciaal Mobiliteitspunt,
onder meer door het uitvoeren van Mobiscans bij bedrijven.
■■ subsidie voor duurzame mobiliteitsprojecten
■■ ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van tragewegenplannen subsidies voor aanleg,
onderhoud en bewegwijzering van trage wegen
■■ ondersteuning van het project ‘wegspotters’ waarbij vrijwilligers knelpunten op en langs
trage wegen detecteren en doorgeven
■■ de opmaak van schoolroutekaarten
■■ ondersteunen van fietspoolen van en naar
school
■■ educatief lesmateriaal voor scholen
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M1

Opmaak van
een autodeelactieplan
Situering

Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat en een goed, duurzaam en flexibel alternatief
voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen grote milieu-, sociale
en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, de kilometers file, de CO2-uitstoot,
de parkeerdruk en de kost per persoon voor het gebruik van een wagen. Met een planmatige
aanpak kan een gemeente deze voordelen maximaliseren. Een autodeelactieplan omvat een
langetermijnvisie om autodelen sterk te laten toenemen. Dat betekent een flinke bijdrage aan
het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Projectinhoud en -verloop

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan. Dat plan
bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale
situatie voor de komende 5 jaar (bij voorkeur). Het omvat doelstellingen die meetbaar, ambitieus
en realistisch zijn, en concrete maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau (bv. maatregelen op vlak van stadsontwikkeling,
coördinatie, combi-mobiliteit, autodelen en bedrijven, delen van het gemeentelijk wagenpark, …)

thema mobiliteit

projecten
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Het opstellen van een autodeelactieplan is een traject van 6 à 12 maanden, met volgende stappen en begeleiding door autodelen.net:
■■ verkennend gesprek met een overzicht van autodelen (wat, mogelijke vormen, impact,
beginpunt in de gemeente, inhoud actieplan, mogelijke maatregelen, communicatietools);
■■ opmaak van een eerste algemeen autodeelactieplan met globale maatregelen;
■■ na intern overleg in de gemeente volgt een tweede bijeenkomst waarop het bovenstaand
plan besproken en verder geconcretiseerd wordt;
■■ de gemeente finaliseert het autodeelactieplan op eigen maat; Autodelen.net leest na,
adviseert en denkt actief mee tot de definitieve versie;
■■ Autodelen.net biedt inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van communicatieplan;
■■ optioneel: organisatie informatiemomenten autodelen;
■■ nazorg:
–– inhoudelijke input op vlak van communicatie
–– toelichting op een algemene infosessie bij de officiële start
–– advies en feedback per telefoon en per mail.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ De gemeente is eindverantwoordelijke voor het plan: ze maakt de keuzes, stelt de ambities
scherp en doet de eindredactie.
■■ De gemeente zorgt voor het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implemen
tatie in het lokaal beleid.
■■ De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het autodeelactieplan en het communicatieplan. Autodelen.net ondersteunt en faciliteert.

Richtprijs

In de voorbije jaren werden in het
kader van het Milieucontract autodeelactieplannen opgemaakt voor
Oudenaarde, Nazareth, Kruisem,
Evergem, Laarne, Hamme, Ninove,
Kaprijke en Aalst. Vaak werden ook
andere vormen van deelmobiliteit
meegenomen in het actieplan, zoals
deelfietsen en carpoolen. De plannen
bevatten ook maatregelen op het vlak
van parkeerbeleid en samenwerking
met bedrijven. Voor het Waasland
werd één regionaal actieplan opgemaakt voor 10 steden en gemeenten.

Het opstellen van een autodeelactieplan, inclusief nazorg,
kost 1.063 euro (50% korting ingerekend).
Optie: een gemeente kan extra informatiesessies/autodeelparty’s organiseren aansluitend bij dit project voor
150 euro per sessie (50% korting ingerekend).

Contactpersoon

Anneleen Demey
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Het gemeentelijk wagenpark delen
Situering

thema mobiliteit

M2

Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens de
kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze wagens met de inwoners is een inventieve oplossing
om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren.
Het is bovendien een laagdrempelige eerste kennismaking
met autodelen voor inwoners van niet-verstedelijkte gebieden.
Kruisem, fusiegemeente van Zingem
en Kruishoutem, lanceerde in 2018
Er zijn twee mogelijkheden om autodelen te integreren
onder begeleiding van Autodelen.net
binnen de gemeentelijke vloot. Ofwel deelt de gemeente één
een bestek voor elektrische deelwaof meer gemeentelijke wagens met de bevolking (al dan niet
gens. De gemeente ging uiteindelijk met
buiten de kantooruren), ofwel vervangt de gemeente haar
Cambio in zee. Wim Vanhuele (milieigen auto’s door deelwagens van autodeelaanbieders.
euambtenaar Kruisem): “Er rijdt sinds
februari 2019 één deelauto in Zingem, en
Projectinhoud en -verloop
één in Kruishoutem. Slaat het initiatief
Autodelen.net maakt in overleg met de gemeente een plan op
aan, dan hebben we al een optie op een
maat en geeft de gemeente een overzicht van de verschillende
derde deelauto. Het leuke is dat zowel
autodeelorganisaties waarmee ze kan samenwerken voor de
het gemeentepersoneel als de inwoners
praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem.
de auto’s mogen gebruiken, ook tijdens
Bovendien biedt ze inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak
de kantooruren. In veel andere gemeenvan communicatie- en promotiecampagnes.
ten kunnen burgers zo’n gemeentelijke
deelauto alleen ‘s avonds reserveren.”
Volgende stappen worden doorlopen:
■■ verkennend gesprek over de specifieke situatie en de mogelijkheden in de gemeente (inclusief opmaak verslag);
■■ Autodelen.net contacteert potentiële aanbieders om richtprijzen op te vragen;
■■ bijeenkomst om de wensen van de gemeente af te bakenen en het project te concretiseren;
■■ de gemeente onderhandelt persoonlijk met de autodeelaanbieders om een overeenkomst af te
sluiten (indien gewenst kan Autodelen.net hierbij aanwezig zijn);
■■ inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een communicatieplan;
■■ ondersteuning bij organisatie van een persmoment;
■■ evaluatie: na 6 maanden en na 1 jaar wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waaruit eventueel extra communicatieacties volgen.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
de implementatie en het draagvlak binnen het beleid en administratie
■■ het afsluiten van een contract met een autodeelaanbieder
■■ de communicatie over het project
■■ opvolging van de afspraken met de gekozen autodeelaanbieder.
■■

Richtprijs

De kostprijs voor de begeleiding bedraagt 1 063 euro
(50% korting ingerekend).
Indien er ook een autodeelactieplan wordt opgemaakt is
er een bijkomende korting van 250 euro.

Contactpersoon

Anneleen Demey
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M3

‘Sportief op weg’: concrete acties voor
duurzame sportverplaatsingen
Situering

Sportclubs, organisatoren van sportevenementen of -kampen en uitbaters van sportinfrastructuren hebben elk hun eigen mobiliteitsuitdagingen. Ecolife ondersteunt de gemeentelijke sportof andere bevoegde diensten bij het verduurzamen van verplaatsingen van en naar de lokale
sportinfrastructuur. Wij reiken methodieken en handvaten aan zodat de gemeente zelfstandig
gerichte verbeteracties kan opzetten. Deze methodieken worden afgestemd op de specifieke
vragen van de gemeente. Bedoeling is dat sportdiensten, na inventarisatie en formulering van
doelstellingen, concrete duurzame mobiliteitsacties opzetten. Deze acties zijn gericht op het
beleid (integratie, verankering) én op gedragsverandering bij sporters en andere relevante
actoren.

Projectinhoud en -verloop

Binnen dit project zorgt Ecolife voor de voorbereiding, begeleiding en opvolging van drie interactieve workshops met vertegenwoordigers van relevante diensten en andere actoren (bv uitbaters, organisatoren, gebruikers).
De begeleiding concentreert zich op volgende aspecten:
■■ visievorming aansluitend bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatplan
■■ diagnose: detectie van lokale mobiliteitsuitdagingen en knelpunten
■■ planning: inventarisatie van prioritaire acties op korte en lange termijn
■■ actie: concrete acties opzetten rond duurzame sportverplaatsingen
■■ communicatie: informeren en sensibiliseren van sporters en relevante actoren over mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen bij sporten
■■ verankering: integratie van duurzame mobiliteit in de gemeentelijke werking
Er worden instrumenten aangereikt om te communiceren en acties te realiseren.
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De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ de logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld
ter beschikking stellen van een vergaderruimte
■■ de selectie en werving van geschikte
medewerkers
■■ interne communicatie en opvolgen van
gemaakte afspraken
■■ het bewaken van het interne draagvlak
binnen de gemeentelijke diensten en het
politieke niveau

Richtprijs

2 500 euro (50% korting ingerekend)

Contactpersoon

Anneleen Demey

De gemeente Wichelen zette de eerste
concrete stappen richting duurzame
sportverplaatsingen van en naar vier
sportlocaties: het Sociaal Huis, de
polyvalente zaal, de Hoekstraat en de
Sportschuur. Onder begeleiding van Ecolife
startte de gemeente een participatief traject
op waar de sportraad actief bij betrokken
werd. Samen zochten ze naar antwoorden op
deze vragen: Hoe evolueren we naar minder
individuele autoverplaatsingen, meer
carpoolen en verplaatsingen per fiets of te
voet en hoe verkrijgen we een betere
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
sportlocaties? Ecolife verwerkte de input en
goot alles in een actieplan dat zowel naar de
gemeente als naar de sportverenigingen
gericht is.

thema mobiliteit

Uitvoeringstermijn: 6 tot 12 maanden
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Garage Swap: integratie van duurzame
mobiliteit in nieuwbouwprojecten
Situering

De kernidee van Garage Swap is om bij nieuwbouwprojecten (van minimaal 15 wooneenheden)
de kostprijs van een aantal ondergrondse parkeergarages “te ruilen” voor investeringen in
duurzame mobiliteit (volgens STOP-principe). Een projectontwikkelaar is vaak vragende partij
voor een lagere parkeernorm op een nieuwbouwproject wegens o.a. hoge bouwkost (gemiddeld 25.000 euro). Het Garage Swap Consortium – bestaande uit Autodelen.net, Bond beter
Leefmilieu, BUUR, Coopkracht, Ecopower, Impact Matters, Pajopower en Transport & Mobility
Leuven – analyseert voor de projectlocatie het modal shift-potentieel en becijfert de noodzakelijke maatregelen die zowel het aanbod als de vraag van duurzame mobiliteit versterken. Het
resultaat is een onderbouwde en gedragen mobiliteitsoplossing op maat van de lokale (ruimtelijke en mobiliteit) context.

Projectinhoud en -verloop

De Garage Swap dienstverlening loopt bij voorkeur doorheen de 3 fases van een nieuwbouwproject: pre-vergunning – realisatie – bewoning. Garage Swap consortium kan in elke fase
optreden als externe expert en facilitator. Via dit project bieden we ondersteuning bij de
cruciale eerste fase. In deze fase kan een afwijking op de parkeernorm worden toegestaan
door de lokale overheid, zodat deze de nodige middelen genereert in fase 2 en 3 voor verdere
uitrol van het duurzame mobiliteitsaanbod en bijbehorende acties om de lokale vraag te
stimuleren.
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De sleutelspelers (lokale overheid, projectontwikkelaar en bewoners) blijven bij elke tussenstap
betrokken. In totaal worden tussen de 20 à 30 werkdagen begeleiding voorzien over een looptijd van 3 tot 6 maanden.
De taken en de inspanningen worden in onderling overleg afgestemd op de concrete project
locatie. De rol van de gemeente kan o.a. zijn:
■■ het voorzien van relevante achtergrond en contacten op en rond de projectlocatie
■■ formuleren van beleidsprioriteiten, eventuele aanpassing van stedenbouwkundige kader
■■ operationele medewerking voor bijvoorbeeld inzet overleg- en communicatiekanalen,
samenbrengen lokale stakeholders, voorzien van vergaderzaal en eventuele catering, ...

Richtprijs

De kostprijs van fase 1 in het traject bedraagt tussen de 14 à 20 000 euro, in functie van
de grootteorde en complexiteit van de projectsite. Deze kost wordt als volgt verdeeld:
■■ 50% voor de projectontwikkelaar
■■ 25% wordt gedragen door de Provincie
■■ de gemeente betaalt via het milieucontract de resterende 25%, zijnde 3 500 à 5 000 euro
In geval van positieve uitkomst van fase 1, komt de financiering van de volgende fases uit
de herinvestering van de vermeden bouwkost van garages.

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema mobiliteit

We voorzien trajectbegeleiding via de volgende stappen van fase 1
■■ stap 1: bepalen samenwerkingsbereidheid en randvoorwaarden bij de 3 sleutelspelers
(lokale overheid, projectontwikkelaar en lokale stakeholders)
■■ stap 2: analyse van het stedenbouwkundig kader, de ruimtelijke ordening en kansen voor
duurzame mobiliteit en energie voor de site. Via een marktonderzoek wordt de parkeer- en
mobiliteitssituatie in kaart gebracht en het potentieel van de diverse duurzame vervoersmodi
becijferd in het Swap Ratio Model
■■ stap 3: via een gericht participatietraject worden de resultaten getoetst aan de barrières
van praktische, sociale en technologische aard bij de omwoners en (toekomstige) bewoners
van de projectlocatie
■■ stap 4: oplevering van een gedetailleerd motivatiedossier met actieplan en businesscase voor een herinvestering in een duurzame mobiliteitsoplossing en een aantal randvoorwaarden voor beheer en gebruik. Deze komt in bijlage van de bouwaanvraag die de projectontwikkelaar indient.
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Op Wielekes:
een bib voor kinderfietsen in jouw gemeente
Situering

Op Wielekes is een bibliotheek voor kinderfietsen. Via een abonnement systeem heeft ieder
kind toegang tot een goede en kwalitatieve kinderfiets op maat. Op Wielekes kan ingebed worden in een buurtgroep, ingericht worden door een gemeente of aangeboden worden door een
school. Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt de opstart van een kinderfietsbibliotheek in jouw
gemeente tot aan de opening zodat deze daarna een zelfstandige doorstart kan maken.

Projectinhoud en -verloop

Tijdens de begeleiding zoeken we naar een locatie, vrijwilligers, partners en fietsjes. Het zijn 2e
hands kinderfietsjes gecontroleerd door de fietsenmaker. De volgende stappen zijn voorzien:
■■ Opstartvergadering met uitleg over de principes van de fietsbib Op Wielekes en overlopen
van het draaiboek
■■ In kaart brengen van mogelijke partners, hersteldiensten en locaties met input van de
gemeente
■■ Communicatie voorbereiden samen met de gemeente
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■■
■■

Actieplan opstellen en voorbereiding implementatie: hierbij gaan we op zoek naar vrijwilligers, spreken we met mogelijke fietsenmakers, bekijken we de opties voor de locatie, …
Logistieke voorbereiding: inrichting van de ruimte, opvolgsysteem instellen, fietsjes leveren…
Lancering van de fietsbib op een kick off moment.

Eventueel kan na de opstart van Op Wielekes voor kinderfietsen de mogelijkheid bekeken worden om andere fietsen toe te voegen voor bijvoorbeeld jongeren, groepen, …
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
het vinden van een gratis locatie voor de werking van het depot
■■ het zoeken naar vrijwilligers die het depot open houden en de werking ondersteunen
■■ communicatie naar een breed publiek
■■ het eventueel bijkopen van aanvullende fietsjes
■■ logistieke organisatie van de geplande bijeenkomsten (zaal, catering)
■■

Richtprijs

2 500 euro (50% korting ingerekend)
Dit omvat begeleiding bij bovenstaande stappen voor maximum 10 werkdagen.
Ook het startpakket van 10 fietsjes zit in de prijs.

Contactpersoon

Anneleen Demey

Op 23 april 2017 opende Op Wielekes Flora in
Merelbeke hun depot. Dit is een initiatief van
Bewonersplatform Flora, Arbeidscentrum De Keiberg, gemeente Merelbeke, Netwerk Bewust Verbruiken en de provincie Oost-Vlaanderen. Wie in de wijk
Flora een kinderfiets nodig heeft, kan terecht bij Op
Wielekes. Na het tekenen van het contract en de
betaling van het lidgeld en de waarborg neem je de
fiets van je keuze mee. Wanneer de fiets te klein
wordt of wanneer die niet langer aan de behoefte
voldoet, breng je de fiets terug naar het atelier en
kies je een andere fiets. Dat kan tot het kind 12 jaar
is. Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede staat
hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend.

thema mobiliteit
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M6

Carpoolen stimuleren en
ondersteunen bij bedrijven
Situering

Dankzij mobiele apps en nieuwe deelplatformen is carpoolen eenvoudiger en aantrekkelijker
geworden en is er een vernieuwde interesse ontstaan. Er is een enorm potentieel gezien nog
steeds meer dan 70% van de werknemers met de auto gaat werken.
Wil je als gemeente het drukke verkeer tijdens de piekuren beter onder controle krijgen, dan
kan je carpoolen stimuleren bij bedrijven(terreinen) op je grondgebied. Je kan hiervoor gebruik
maken van de expertise en het vernieuwde carpoolplatform van Taxistop, carpool.be, gecombineerd met een communicatiecampagne op maat. Door bedrijven collectief te benaderen ontstaat er een groter carpoolpotentieel en dus een betere match tussen vraag en aanbod. De
resultaten zijn al aangetoond: met een structurele aanpak kan het aandeel carpoolers bij grote
werkgevers makkelijk stijgen van enkele procenten tot meer dan 10%. Dit bespaart heel wat CO2
uitstoot.

Projectinhoud en -verloop

Taxistop begeleidt samen met de gemeente de geselecteerde bedrijven(zone). We richten
ons op grote werkgevers (+250 werknemers) en/of geclusterde werkgevers in een
bedrijvenzone.
Dit project omvat de volgende stappen:
■■ startvergadering: keuze bestaand of nieuw bedrijven(terrein), in kaart brengen van partners
en intermediairen, mogelijke structurele maatregelen, geplande communicatie en de rol van
de gemeente hierin
■■ informeren en werven van bedrijven, in samenwerking met werkgeversfederaties en/of
beheerders van bedrijvenzones
■■ info- en overlegmoment met de geïnteresseerde bedrijven: toelichting platform, technische en financiële aspecten, oproep tot deelname, bespreken van structurele maatregelen
(gereserveerde parkeerplaatsen, thuisgarantie…), eventuele inspanningen gemeente
■■ aanmaak van een overkoepelend online portaal voor de bedrijven in jouw gemeente. Dit
portaal biedt een overzicht van de deelnemende bedrijven en de vraag en het aanbod van
werknemers om samen te rijden. De gemeente kan jaarlijks de resultaten opvolgen en bijkomende stimulansen overwegen.
■■ Taxistop contacteert geïnteresseerde bedrijven en begeleidt elk bedrijf bij het implementeren van een carpoolbeleid en het gebruik van het carpool.be platform. Bedrijven krijgen
gepersonaliseerd communicatiemateriaal op maat van de gemeente (affiches, flyers en folders). Dit kan ook deels collectief georganiseerd worden.
■■ organisatie van een overkoepelende lanceringscampagne bij de deelnemende bedrijven. Bedrijven kunnen onderling uitgedaagd worden. Taxistop kan hierbij de gemeente inspireren, adviseren en faciliteren tot zelfs de uitvoering ervan verzorgen.
■■ Taxistop organiseert infosessies op maat voor de werknemers van de deelnemende
bedrijven.
Indien de bedrijvenzone de gemeentegrenzen overschrijdt, kan een gezamenlijk project met
meerdere gemeenten worden opgezet.
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De deelnemende bedrijven zijn verantwoordelijk voor
het informeren en sensibiliseren van werknemers
■■ het aanbieden van structurele maatregelen / voordelen voor carpoolers
■■ het jaarlijks abonnement op het carpool.be platform
■■

Richtprijs

Een instapbedrag van 1 500 euro voor de begeleiding van de gemeente in het hele traject (50%
korting ingerekend). Het traject kan volgens de wensen en noden, in overleg met de gemeente
uitgebreid worden.
De individuele begeleiding van de bedrijven en de abonnementkost voor het carpool.be platform vallen ten laste van de bedrijven. Bedrijven betalen gemiddeld 500 euro opstartkosten en
een jaarlijks abonnement van 900 euro. De gemeente kan kiezen om hier een deel in mee te
betalen (geen korting via het milieucontract). Werknemers maken altijd gratis gebruik van het
carpoolplatform.

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema mobiliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor
■■ het informeren en werven van bedrijven (Taxistop adviseert en werkt uit)
■■ het betrekken van lokale intermediairen (bijv. beheerders bedrijvenzone)
■■ het faciliteren van het eerste info- en overlegmoment met de bedrijven (uitnodiging, zaal…)
■■ het nemen van structurele maatregelen ten voordele van carpoolers (optioneel)
■■ het organiseren van een collectieve lanceringscampagne bij de deelnemende bedrijven en
belonen van de succesvolle bedrijven
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M7

De Reisbegeleider zet mensen
op weg in het openbaar vervoer
Situering

De Reisbegeleider is een sociaal mobiliteitsproject dat zich in de eerste plaats richt naar mensen die minder mobiel zijn (onder meer ouderen) of die nog niet veel ervaring hebben met het
openbaar vervoer (bijvoorbeeld leerlingen). Veel bewoners kennen het bestaande vervoersaanbod in hun buurt niet en benoemen allerlei belemmeringen om er gebruik van te maken. We
informeren mensen laagdrempelig over hoe ze het openbaar vervoer kunnen gebruiken én we
bedenken haalbare oplossingen voor de mobiliteit van kwetsbare groepen, onder meer in landelijk gebied. Omdat het zelf ervaren zoveel meer vertelt dan de theorie, gaan we ook samen
met de deelnemers op pad. Hardnekkige vooroordelen worden tegengesproken door een succeservaring en reële belemmeringen worden door TreinTramBus meegenomen in haar structureel overleg met de vervoersmaatschappijen en de bovenlokale overheid. Een sessie van De
Reisbegeleider wordt vaak georganiseerd in samenwerking met middenveldorganisaties, doelgroepenverenigingen, scholen enz.

Projectinhoud en -verloop

TreinTramBus vzw doorloopt samen met de gemeente
de volgende stappen:
■■ Opstartoverleg: aftoetsing van de verwachtingen,
doelstellingen, profiel van de doelgroep en te
betrekken organisaties.
■■ Voorbereiding infosessies: opmaak van de aangepaste opleiding op micro-lokaal niveau, met de
laatste correcte informatie omtrent o.a. haltes, lijnen, ticketing, nieuwe (beleids)ontwikkelingen,
enz.
■■ De Mobiliteitstip folder: Deze folder wordt opgemaakt in samenwerking met de verantwoordelijken
van de betrokken doelgroep. De attractiepolen en
te bereiken instellingen (winkelcentra, hospitalen,
gemeentelijke diensten, zorgcentra, scholen…) worden bepaald door de gebruikers, TreinTramBus
voorziet in de basisinformatie die lokaal relevant is
en de gemeente voorziet in het drukwerk en de verspreiding.
■■ 3 infosessies over het gebruik van het lokaal vervoer: voordelen, basisbereikbaarheid, het organi
seren van je verplaatsing, het goedkoopste ticket,
je plichten en rechten, ... en dit voor zowel de
(bel)bus en tram (De Lijn) en de trein (nmbs).
Indien voldoende tijd komen ook andere vervoersvormen aan bod zoals de MinderMobielenCentrales, het mutualiteitenvervoer en eventueel digitale
hulpmiddelen (afhankelijk van de doelgroep). Het
kan gaan over opeenvolgende verdiepende sessies
of dezelfde sessie in bijvoorbeeld verschillende
deelgemeenten of voor een andere doelgroep.

Angèle, Oosterzele, 78 jaar
“Ik heb nu al van sinds ik 65 jaar ben
zo’n brief van De Lijn dat ik een goedkoper abonnement kan aanvragen. Ik
wist eigenlijk niet voor wat ik dat zou
gebruiken: mijn man was mijn chauffeur. Hij overleed vorig jaar en ik ben
veel thuis. Maar door de uitleg van
TreinTramBus kan ik nu elke week
naar de markt met de belbus. Het is
wat zoeken, de eerste keer, maar
omdat we dat samen een paar keer
hebben gedaan, kan ik dat nu wel
alleen... Ik zou volgende week naar
mijn zus gaan, ik denk dat ik dat ook
eens met de bus ga proberen.”
Liv, Sint-Niklaas, 11 jaar
“Mijn beste vriendin is verhuisd en ik
wil haar bezoeken, mama wil me niet
zo ver brengen. Maar als ik met de
trein ga, hoe weet ik dan waar ik
moet afstappen?
De Reisbegeleider van TreinTramBus
heeft ons dat uitgelegd en met de
klas hebben we dat dan uitgeprobeerd: we mochten alles zelf opzoeken, zelf ons ticket uitpluizen en aankopen én we zijn zelfs op tijd op
school teruggekeerd...”
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■■

Na de laatste infosessie gaan we in groep op stap met één of een paar vervoersmiddelen
waarbij we het ganse traject van een verplaatsing samen uitvoeren.
Evaluatie/nazorg:
–– ervaringen, belemmeringen, enz. van de deelnemers capteren en verwerken we en koppelen we terug naar de stad of gemeente,
–– hiaten en tekortkomingen in het openbaar vervoer in de streek nemen we mee in onze
overlegmomenten met de vervoerders (De Lijn, NMBS) en anderen (Mobar vzw, provincie,
MOW, ea).

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
het draagvlak in de eigen organisatie en bij verenigingen
■■ communicatie en werving van minstens 10 deelnemers voor de workshop
■■ de praktische organisatie van de workshop (ruimte, catering)
■■

Richtprijs

1.250 euro (50% korting ingerekend)
Tijdens het opstartoverleg kan het aanbod nog op maat van de aanvrager aangepast worden.

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema mobiliteit

■■
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water
algemeen aanbod
Steden en gemeenten kunnen rond diverse watergerelateerde aspecten technisch-wetenschappelijke begeleiding en advies krijgen van het provinciaal Centrum voor Milieuconderzoek.

Pesticidenreductie
■■

■■

■■

■■

advies over het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen, advies over het gebruik van
producten, uitwerken van een pragmatische aanpak
begeleiding bij de toepassing van de verplichte pesticidentoets bij omvormingsprojecten
zoals bepaald in het decreet en het uitvoeringsbesluit
onderzoek (inclusief eventuele staalnames, analyses en bijhorende rapportering) en advisering bij schadegevallen ten gevolge van onoordeelkundig pesticidengebruik
ondersteuning bij het informeren en sensibiliseren over het belang van pesticidenvrij beheer
en de bijhorende verplichtingen
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Grondwater en regenwater
■■
■■

■■

■■

■■

■■
■■

uitgebreid advies/onderzoek voor het grondwaterbeleid van de gemeente
uitgebreid advies/onderzoek over de infiltratie van hemelwater: nagaan haalbaarheid,
infiltratiemetingen, dimensionering
advies over de dimensionering van regenwaterbuffering voor nuttig gebruik, infiltratie en/of
vertraagde afvoer
uitvoeren van continue peilmetingen (inclusief rapportering, interpretatie en advies in functie
van het beheer)
uitgebreid advies/onderzoek over de verdrogingsproblematiek of het waterpeilbeheer in
landbouw- en natuurgebieden
ondersteuning bij de inrichting en/of het beheer van natte gebieden
grondwatermodellering

Contactpersoon
Frederik Seghers

Oppervlaktewater
■■

■■

■■

■■

■■

onderzoek naar de fysico-chemische en
biologische waterkwaliteit
begeleiding en onderzoek bij de aanpak
van vissterfte
opsporen van verontreinigingsbronnen
en/of lozingspunten
advies over herbepooting en herinrichting van vijvers en waterlopen
monitoring en beheer van water
gebonden exoten

Contactpersoon
Pieter Boets

Stad Gent wil een klimaatrobuuste stad worden. De stad liet daarom op toekomstige
bouwlocaties een onderzoek uitvoeren naar
de technische haalbaarheid van infiltratie
van hemelwater. Het PCM deed eerst een
uitgebreide voorstudie aan de hand van
omgevings- en bodemkenmerken. De infil
tratiecapaciteit werd zowel bepaald door
middel van dubbele ringinfiltrometer als
via de Hooghoudt-methode. Telkens werd
ook de (hoogste) grondwaterstand bepaald.
Alle data werden geïnterpreteerd en dit
resulteerde in een concreet advies over de
mogelijkheden rond regenwater-infiltratie
op elke bouwlocatie.
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projecten

W1

Onderzoek van de waterbodemkwaliteit
(slibanalyse)
Situering

Het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afval
stoffen (VLAREMA) beschouwt ruimingsspecie als een afvalstof. De specie kan in aanmerking
komen voor hergebruik als secundaire grondstof, dit wil zeggen als bodem of als bouwstof,
op voorwaarde dat de waterbodemkwaliteit voldoet aan de normen opgelegd in het VLAREMA.

Projectinhoud en -verloop

Onderzoek naar de waterbodemkwaliteit in het kader van ruimingswerken of het herinrichten
van waterlopen of andere oppervlaktewateren kan gebeuren door het Provinciaal Centrum voor
Milieuonderzoek. Dit gebeurt volgens de richtlijnen opgenomen in de code van goede praktijk
voor bagger- en ruimingsspecie.
De ondersteuning bestaat uit:
■■ plannen van de ruimingswerken: vastleggen van de monsternameplaatsen met beperkte
inventarisatie, eventueel gecombineerd met een plaatsbezoek.
■■ monstername
■■ analyse: de waterbodemstalen worden in principe onderzocht op de parameters vermeld in
de code van goede praktijk voor bagger- en ruimingsspecie. Bijkomende parameters kunnen,
indien noodzakelijk, ook worden onderzocht.
■■ een analyserapport: dit rapport omvat een toetsing aan de VLAREMA en VLAREBO-normen
en de 80% bodemsaneringsnormen type II, eventueel met interpretatie van de resultaten en
advies rond de bestemming van de ruimingsspecie.
■■ eventueel bijkomend onderzoek: voor monsternamepunten die niet voldoen aan de
geldende normen maar waarvoor de 80% bodemsaneringsnormen type II niet overschreden
zijn, kan de ruimingsspecie alsnog als bodem hergebruikt worden op voorwaarde dat een
grondstofverklaring van de OVAM verkregen wordt. Het PCM kan in zijn hoedanigheid van
bodemsaneringsdeskundige type I het nodige (terrein)onderzoek hiervoor uitvoeren en
het rapport voor het verkrijgen van de grondstofverklaring opmaken.

Richtprijs

Hiervoor wordt verwezen naar de prijslijst van het PCM. Er wordt 50% korting toegekend op
de geldende prijzen voor monsternames en analyses (inclusief standaardrapportering van
de resultaten). Bijkomend deskundig advies rond de bestemming van de ruimingsspecie wordt
verrekend aan uurtarief of aan 25,54 euro per monsternamepunt.

Contactpersoon

Annemie De Kocker
Sofie Hemelaer
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Onderzoek naar de fysico-chemische en
biologische waterkwaliteit
Situering

Wateronderzoek kan inzicht geven in de oorzaken van problemen van slechte waterkwaliteit
in waterlopen of vijvers. Ook na het uitvoeren van gerichte maatregelen in functie van waterof natuurbeheer, is waterkwaliteitsonderzoek aangewezen om het effect van die maatregelen
te meten.

Projectinhoud en -verloop

Gedurende een bepaalde periode wordt de fysico-chemische en/of biologische waterkwaliteit
van watersystemen opgevolgd.
De ondersteuning bestaat uit:
■■ het vastleggen, in overleg met de gemeente, van het monitoringsprogramma (eventueel
na plaatsbezoek en beperkte inventarisatie)
■■ het nemen en analyseren van de stalen
■■ het interpreteren van de resultaten gevolgd door een advies over eventueel te nemen
maatregelen
■■ de opmaak van een eindrapport
Om een goede inschatting te maken van de fysico-chemische waterkwaliteit zijn een aantal
staalnames verspreid over het volledige jaar aan te raden. De te analyseren parameters kunnen
in overleg met de gemeente worden bepaald.
De biologische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de aan- of afwezigheid en de aantallen
van bepaalde macro-invertebraten of waterongewervelden, dit op basis van een éénmalige
staalname.

thema water

W2
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Op vraag van het gemeentebestuur van Lebbeke
werd in 2012 een eerste onderzoek uitgevoerd naar
de waterkwaliteit van de twee voornaamste water
lopen op het grondgebied van de gemeente, de
Grote beek en de Brabanste beek. De fysico-
chemische waterkwaliteit werd opgemeten zowel
bij het binnenstromen als bij het verlaten van de
gemeente en dit éénmaal in het voorjaar en éénmaal
in het najaar. Op die manier werd het verloop van
de waterkwaliteit binnen de gemeente bekeken.
Ook werd een algemeen beeld van de biologische
waterkwaliteit van deze waterlopen bepaald. In 2013
werd dit onderzoek herhaald. Hieruit bleek dat, hoewel de waterkwaliteit verbeterd was, er nog steeds
een matige tot slechte fysico-chemische waterkwaliteit voor bepaalde variabelen gemeten werd. In 2016
werden dezelfde locaties opnieuw onderzocht om de
evolutie in waterkwaliteit te zien en om na te gaan of
bepaalde acties al een positief effect hebben gehad.

Bastion VIII in Dendermonde is het oudste
bezoekerscentrum van Vlaanderen. Het ligt
middenin de stad en sluit aan bij het natuurgebied De Brusselse forten, de oude Dender,
de site van het Oude Klooster en het stadsbos. In het kader van het toekomstig beheer
en als referentie voor educatief onderzoek,
werd de waterkwaliteit er door het PCM
nauwkeurig in beeld gebracht. Gedurende
een volledig jaar werd de fysico-chemische
kwaliteit gemeten. Ook de visstand van de
vijver, de macro-invertebraten in een aantal
poelen en de invloed van het grondwater op
de waterkwaliteit werden opgevolgd. Op
basis van dit onderzoek was het mogelijk om
een aantal aanbevelingen te doen om de
natuurwaarden te optimaliseren en om het
gebruik van grondwater (om de poelen
op peil te houden) te verminderen.

Het opvolgen van meetnetten en visstandsonderzoek maken geen deel uit van dit project,
maar kunnen wel aansluitend of losstaand van dit onderzoek uitgevoerd worden.

Richtprijs

Hiervoor wordt verwezen naar de prijslijst van het PCM. Er wordt 50% korting toegekend op
de geldende prijzen voor staalnames en analyses (inclusief standaardrapportering van de
resultaten). Het eindrapport met de interpretatie van de bekomen resultaten en het deskundig
advies over eventueel te nemen maatregelen wordt verrekend aan uurtarief.

Contactpersoon

Günther De Wannemacker en Pieter Boets

67

Opmaak van een waterbeheerplan
voor vijvers en/of waterpartijen
van gemeentelijke domeinen
Situering

Om een vijver of waterpartij goed te beheren, moet men rekening houden met de verschillende
functies ervan: de ecologische waarde, zwemwater, visserij, … Het doel van dit project is een
beheerplan op te maken volgens de principes van integraal waterbeleid, met een afstemming
van de gebruiksfuncties op de ecologische noden van een watersysteem.

Projectinhoud en -verloop

Het waterbeheerplan omvat een beschrijving van de actuele kwaliteit van het water, het formuleert streefbeelden, knelpunten en te nemen beheermaatregelen.

De ondersteuning bestaat uit:
■■ inventarisatie van de structuur op een gestandaardiseerde wijze, met inbegrip van de
actuele beheermaatregelen en de hydrologische toestand
■■ monitoring van de fysico-chemische en biologische waterkwaliteit volgens de methodiek
van project W2

thema water
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■■

■■

■■

■■

bepaling van slibdiktes en –kwaliteit
(standaardpakket waterbodem), met interHet waterbeheerplan voor de vijver van
Fort Liefkenshoek in Kallo (Beveren)
pretatie, kwaliteitsoordeel en toetsing aan
werd in 2017 afgerond. In dit plan wordt
de geldende VLAREMA-normen (zie W1)
een overzicht gegeven van de chemische
eventueel een visstandsbepaling: via
en biologische kwaliteit van de vijver. Ook
hengelvangstregistraties in samenwerking
werden de knelpunten blootgelegd en
met sportvissers en/of lokale hengelvereniwerden er aanbevelingen voor een duurgingen of via bestandsopnamen met
zaam beheer aangereikt. De resultaten
beroepsvistuigen (fuikonderzoek en elektrovan dit onderzoek zullen gebruikt worden
visserij). De visstandsbepaling omvat een
voor de herinrichting van het fort, om
uitgebreide beschrijving van de vissamenmaatregelen te nemen om de toestand
stelling, de populatieopbouw en de conditie
van het ecosysteem te verbeteren en om
van de visfauna
de natuur en recreatiewaarde van het fort
opmaak van het beheerplan, bestaande
voor het grote publiek te optimaliseren.
uit:
–– een inventarisatienota
–– een beschrijving van de streefbeelden
–– een knelpuntenanalyse
–– een beschrijving van de te nemen maatregelen
toelichting en overleg met gebruikers en/of (milieu)raadsleden:
–– in het begin ter verduidelijking van het doel van het onderzoek
–– eventueel als toelichting van een gestructureerde hengelvangstregistratie en/of hengel
enquête
–– bij de afronding met toelichting van het beheerplan.

Het project duurt gemiddeld 12 tot 15 maanden

Richtprijs

De prijs is afhankelijk van de gevraagde ondersteuning, van het aantal meetdagen en het aantal
meetpunten. Een aangepaste offerte kan worden aangevraagd.

Contactpersoon

Pieter Boets
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Onderzoek naar de werking van
kleinschalige waterzuiveringsinstallaties
Situering

Heel wat gemeenten geven een premie aan particulieren voor de bouw van individuele afval
waterzuiveringsinstallaties (IBA’s). Daarnaast wordt voor afgelegen woonkernen steeds vaker
een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) – bijvoorbeeld een rietveld – aangelegd.
Een goede werking en juiste dimensionering zijn cruciaal om de lozingsnormen te behalen.

Projectinhoud en -verloop

Om de werking te controleren, kan de gemeente beroep doen op het PCM om de karakteris
tieken van het influent en effluent van de installatie te onderzoeken.
Gemeenten die op dit project inschrijven kunnen individuele of andere kleinschalige water
zuiveringsinstallaties aanduiden die gedurende een volledig jaar worden opgevolgd. In die
periode worden minstens 2 staalnames uitgevoerd en de analyseresultaten worden vergeleken
met de geldende normen.

Richtprijs

De Brielmeersen is een ruim recreatie
domein in Deinze dat voortaan wordt
beheerd door de Provincie Oost-Vlaanderen.
Het PCM voerde er een analyse uit van de
werking van de huidige zuiveringsinstallaties
(IBA en rietvelden). Hiervoor werd een
monstername uitgevoerd op het einde van
de zomervakantie (tijdens piekbelasting).
Om de efficiëntie van de rietvelden en IBA te
testen, werd gemeten in welke mate de organische vervuiling, de zwevende stoffen en de
totale stikstof en fosforconcentratie in het
afvalwater waren afgenomen na zuivering.
Op basis van de resultaten werden aanbevelingen geformuleerd om aan de lozingsnormen te voldoen en om de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater te behalen.

De prijs varieert sterk naargelang de variabelen die
de gemeente wil laten analyseren. Hiervoor wordt
verwezen naar de prijslijst van het PCM. Er wordt
50% korting toegekend op de geldende prijzen
voor staalnames en analyses (inclusief standaard
rapportering van de resultaten).

Contactpersoon

Günther De Wannemacker en Pieter Boets
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W5

Onderzoek naar en beoordeling
van de grondwaterkwantiteit
per watervoerende laag
Situering

In Oost-Vlaanderen komen een 8-tal watervoerende lagen voor. In verschillende regio’s worden
bepaalde van deze – meestal gespannen – watervoerende lagen bedreigd door overexploitatie.
Via het vergunningenbeleid kan sturend worden opgetreden op voorwaarde dat de problemen
voldoende gekend en onderzocht zijn.

Projectinhoud en -verloop

In dit project wordt – op basis van de meetresultaten van het primair grondwatermeetnet,
de beschikbare gegevens van de vergunde winningen en andere peilmetingen – een beeld
geschetst van de grondwaterkwantiteit en de evoluties in de opgemeten stijghoogtes per
gemeente en per watervoerende laag. Indien voor bepaalde lagen onvoldoende gegevens
beschikbaar zouden zijn, kunnen bijkomende peilmetingen worden uitgevoerd.
De ondersteuning bestaat uit:
■■ de selectie van de beschikbare en bruikbare gegevens in databanken, rapporten en
(vergunnings)dossiers
■■ verwerking van de gegevens
■■ rapportering van de grondwaterkwantiteit via kaarten met isopiëzen (= lijnen van gelijke
stijghoogte) en/of tijd-stijghoogte grafieken of door een meer algemene beschrijving van
de kwantiteitstoestand
■■ eindrapportering (eindrapport inclusief kaarten en gebruikte meetresultaten) met adviezen
voor het beleid
Een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voor het bestuur en/of specifieke doelgroepen kan
worden voorzien. Daarnaast worden er 1 à 2 vergaderingen georganiseerd.
Het project duurt 2 tot 3 maanden.

Richtprijs

1 600 euro per rapport of tegen
uurtarief
Voor bijkomende stijghoogte
metingen worden de verplaatsingskosten en uren aangerekend op basis van de prijslijst
van het PCM met 50 % korting.

Contactpersoon

Caroline Vercoutere
Frederik Seghers
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Onderzoek naar en beoordeling van
de grondwaterkwaliteit per
watervoerende laag
Situering

Vanuit de bezorgdheid voor de mogelijke gezondheidsrisico’s bij dagelijkse consumptie van
verontreinigd putwater door particulieren, bracht de Provincie Oost-Vlaanderen de gegevens
over grondwaterkwaliteit op haar grondgebied samen in één databank. De beschikbare
gegevens van de volgende instanties werden in de databank gebracht: Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid, VMM-afdeling operationeel waterbeheer, TMVW, VMW en eigen gegevens.
Regelmatig wordt de databank aangevuld met gegevens van grondwaterwinningen.

Projectinhoud en -verloop

Op basis van deze databank kan per gemeente en per watervoerende laag een beeld worden
geschetst van de grondwaterkwaliteit. Extra metingen zullen enkel plaatsvinden indien voor
bepaalde lagen in bepaalde gemeenten onvoldoende gegevens zijn opgenomen in de
databank.
De te bepalen parameters bij eventuele extra metingen zijn:
■■ natuurlijke ionenconcentraties
■■ bacteriologische parameters
■■ belangrijkste verontreinigingsparameters
De ondersteuning bestaat uit:
de selectie van bruikbare gegevens in de databank
■■ verwerking van de gegevens
■■ rapportering over de grondwaterkwaliteit
■■ eindrapportering met adviezen voor het beleid
■■

Een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voor het bestuur en/of specifieke doelgroepen kan
voorzien worden. Per project worden 1 à 2 vergaderingen georganiseerd.

Richtprijs

1 600 euro per rapport of tegen uurtarief
Bijkomende analyses worden aangerekend op basis van de prijslijst van het PCM met 50 % korting.

Contactpersoon

Caroline Vercoutere
Frederik Seghers
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W7

Onderzoek inzake verdroging of
waterpeilbeheer, formuleren van
voorstellen tot remediëring

Situering

Problemen van verdroging en wateroverlast gaan hand in hand en komen door de klimaat
verandering steeds vaker voor. De grondwaterkwantiteit wordt ook bedreigd door een toename
van de grondwaterwinningen. Minder water dringt tot de freatische lagen door omdat meer
verharde oppervlakten de infiltratie bemoeilijken. Het water wordt ook sneller afgevoerd
doordat rivieren gekanaliseerd zijn en de afwatering en ontwatering in bijvoorbeeld landbouw
gebieden toegenomen is. Door de toegenomen gewasproductie verdampt er ook meer water
dan vroeger. Verdroging aan het maaiveld is meestal een lokaal probleem dat onvoldoende
is onderzocht en geïnventariseerd.
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In het project is een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voorzien, evenals periodieke
vergaderingen.
Het aangeboden document is een eindrapport over de geïnventariseerde knelpunten en
de monitoring en bevat een actieprogramma.
Het project kan tot 2 jaar duren indien het om een groot gebied gaat.

Richtprijs

2 500 à 7 000 euro per jaar
(naargelang de grootte van
het gebied en het vereiste
aantal meetpunten met continue peilmetingen).

Contactpersoon

Frederik Seghers
Caroline Vercoutere

De Kiekenbossen, een stuk waardevolle natte
natuur nabij het centrum van Evergem, worden
beheerd door Natuurpunt. Om het beheer te optimaliseren was een betere kennis van het watersysteem
vereist. In opdracht van de gemeente werd een
monitoringnetwerk uitgebouwd, met continue peilmetingen van de grondwater- en oppervlaktewaterstanden. Na interpretatie van de meetgegevens
werden aanbevelingen geformuleerd voor het
beheer van het gebied. In een afgeslankte vorm
wordt de monitoring verder gezet, waarbij gekeken
wordt of het aangepaste beheer het gewenste effect
heeft op het watersysteem.

thema water

Projectinhoud en -verloop

De ondersteuning bestaat uit:
■■ studie van de opgegeven knelpunten
■■ opbouw van watersysteemkennis over het betreffende gebied
■■ achterhalen van de referentietoestand via oud kaartmateriaal
■■ uitzetten van een strategie voor monitoring
■■ plaatsing van peilbuizen en monitoring van de grondwater- en oppervlaktewaterstanden
via automatische peilmeetapparatuur (“divers”) gedurende minstens 1 jaar
■■ beoordeling van de meetresultaten
■■ voorstellen tot remediëring
■■ opstellen van een actieplan
■■ begeleiding bij de uitvoering van het actieplan.
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W8

Onderzoek naar de mogelijkheden
voor het ter beschikking stellen
van alternatieve waterbronnen
Situering

Op verschillende plaatsen worden de watervoerende lagen overbemalen en doen zich verdrogingsproblemen voor. In dergelijke gebieden kan worden gezocht naar maatregelen om de
opgepompte debieten in die watervoerende lagen te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door
voor industrieel gebruik over te stappen op oppervlaktewater of regenwater uit gescheiden
rioolstelsels.

Projectinhoud en -verloop

De ondersteuning bestaat uit:
■■ inventarisatie van de waterbehoefte (inclusief de noodzakelijke kwaliteit) binnen
een bepaalde regio via onder meer enquêtes bij bedrijven en het bijeenbrengen van
verschillende actoren (waterverbruikers, waterbeheerders, enz.)
■■ inventarisatie van mogelijke alternatieven
■■ ruwe raming van de kostprijs per alternatief, met een toetsing van de haalbaarheid
■■ rapportering van de best haalbare oplossing(en) en voorstel van een actieplan.
In het project is een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voorzien evenals verschillende
vergaderingen.
Het aangeboden document is een eindrapport, inclusief een actieplan.
Het project duurt 6 maanden tot 1 jaar.

Richtprijs

5 000 à 25 000 euro. Dit is onder meer afhankelijk van de grootte van het gebied, de omvang
van het watergebruik, de beschikbaarheid van alternatieve bronnen, …

Contactpersoon

Caroline Vercoutere
Frederik Seghers
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Monitoring en beheer van
watergebonden exoten
Situering

Meer en meer exotische planten en dieren kunnen zich vestigen in Vlaanderen. Ze kunnen
economische schade aanrichten en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en het
ecosysteem. Met de toenemende klimaatverandering wordt ook verwacht dat deze exoten
zich nog sterker en succesvoller zullen verspreiden. In 2014 werden een Europese verordening
en een soortenlijst gepubliceerd met als doel de bestrijding van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Het is noodzakelijk om de juiste acties te ondernemen voor de opvolging en
het beheer van deze soorten (bv ganzen, schildpadden, reuzenbalsemien, …). In de eerste
plaats is een nauwkeurig beeld nodig van welke (exotische) soorten aanwezig zijn. Het detec
teren en beheren van deze soorten in een vroeg stadium zorgt ervoor dat de schade en kosten
beperkt blijven. Voor grotere, gevestigde populaties wordt best een zinvolle en haalbare
beheerstrategie uitgewerkt in functie van de beschikbare middelen en rekening houdend met
de lange termijndoelen van het gebied.

Projectinhoud en -verloop

Om watergebonden exoten doelgericht te kunnen bestrijden, kan de gemeente de volgende
ondersteuning krijgen
■■ monitoring of inventarisatie van de watergebonden (exotische) soorten die aanwezig zijn
■■ de opmaak van een beheerplan
■■ de bestrijding van watergebonden exotische soorten
Voor het beheer en de inventarisatie van bepaalde
soorten werkt het PCM samen met vzw Rato en de
provinciale dienst Integraal Waterbeleid. Er wordt in
nauw overleg met de gemeente nagegaan wat haalbaar is en op welke manier de problematiek kan
aangepakt worden.

Richtprijs

De prijs is afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken gebied of waterlichaam, de aanwezigheid van
de exotische soorten en de doelstellingen van de
gemeente voor een bepaald gebied. Gemiddeld
genomen ligt de kostprijs rond de 800 euro.

Contactpersoon

Pieter Boets

thema water
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thema

lucht,

geluid en hinder
algemeen aanbod
Hinderproblemen kunnen zorgen voor heel wat wrevel en klachten. Steden en gemeenten
kunnen een bemiddelende rol opnemen. Het is daarbij belangrijk om het probleem objectief
en op een wetenschappelijk onderbouwde manier in kaart te brengen. Gemeenten kunnen hiervoor terecht bij het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek:

Hinder en klachten
■■
■■
■■

uitvoeren van metingen
beoordelen van meetrapporten en studies
uitgebreid adviseren en/of onderzoeken van klachten

Luchtverontreiniging, stof- en geurhinder
■■

■■
■■
■■

■■
■■

bepalen van de geurimpact van bedrijven en veestallen op basis van kengetallen en model
lering met ‘Impact’ (theoretische geurstudie)
uitvoeren van oriënterende snuffelmetingen
onderzoek van neergevallen hinderlijk stof
ondersteunen bij het in beeld brengen van luchtverontreiniging door verkeer (CAR en
IFDM-traffic)
een infomoment geven over luchtverontreiniging (verkeer, industrie, particulieren) of geurinder
“training on the job” over geurhinderbeoordeling voor de toezichthouders

Contactpersoon
Leen Meheus

Geluid en trillingen

■■

■■

■■

■■
■■

■■

uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen naar
aanleiding van klachten
adviseren/onderzoeken van bouwakoestische
problemen
geven van een infomoment of opleiding op maat over
muzieklawaai of wegverkeerslawaai
keuren van klasse 1- en klasse 2-geluidsniveaumeters
een intensieve praktijktraining voor het uitvoeren van
geluidsmetingen, complementair aan de opleiding
voor lokale toezichthouders (geluid)
onderzoek naar stilte(gebieden)

Contactpersoon
Liesbeth De Vetter, Lot Hebbelinck en Kris De Beleir
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LGH1

Geluidsbeheersing
bij grootschalige muziekevenementen
Situering

Vlaanderen kent een levendige festivalcultuur. In vele gemeenten en steden worden elke zomer
kermissen of andere muziekevenementen georganiseerd. Dergelijke grootschalige muziek
evenementen brengen heel wat geluid(soverlast) met zich mee in de ruime omgeving.
Sinds 1 januari 2013 gelden nieuwe geluidsnormen voor grootschalige muziekevenementen in
open lucht of in tenten. Het lokale bestuur kan extra maatregelen opleggen voor het maximale
geluidsniveau op het terrein en de duur van het evenement.

In Eeklo vond in 2016 de tweede succesvolle editie van het festival Diep
plaats. Dit ging door in het centraal
gelegen Heldenpark, dat volledig
omringd is door dichte bebouwing.
Het PCM heeft het gemeentebestuur
bijgestaan in de opmaak van een
haalbare geluidsnorm, dit in overleg
met de betrokken organisatie. Dit
advies werd aangevuld met geluidsmonitoring ter hoogte van de festivallocatie zelf én in de tuin van een van
de omwonenden gedurende de volledige duur van het festival. Deze
geluidsmetingen konden online meegevolgd worden door zowel de organisatoren als de bevoegde ambtenaar en handhavers. Deze werkwijze
gaf de organisatoren meer houvast
en vereenvoudigde de taak van de
handhavers.

Geluidsbeheersing tijdens grootschalige muziekevenementen is niet altijd mogelijk voor lokale besturen en politiediensten, omwille van een gebrek aan voldoende kennis
of ervaring, meettoestellen en/of beschikbare mankracht.
Het geluidslabo van het PCM kan hierin bijstand bieden.

thema lucht, geluid en hinder
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Projectinhoud en -verloop

Het PCM kan samen met de stad of gemeente een strategie uitwerken om – binnen het kader
van de bestaande wetgeving – de geluidshinder binnen aanvaardbare grenzen te houden en
toch kwaliteitsvolle muziekbeleving op het terrein te verzekeren.
Dit kan door:
■■ advies over bijzondere voorwaarden bij een aanvraag tot afwijking van de geluidsnormen,
■■ online-geluidsmetingen om de geluidsniveaus in realtime te volgen, met het oog op een
efficiëntere handhaving en tijdige bijsturing door de organisatoren,
■■ geluidsmetingen in de omgeving om de hinder voor de omwonenden te evalueren en
eventueel bij te sturen bij volgende edities,
■■ rapportering van de meetresultaten,
■■ eventuele voorstelling van de resultaten.
Bij alle communicatie over het project naar de inwoners of andere doelgroepen (via bijvoorbeeld het gemeentelijk infoblad, de website, een infobord of folder) moet de samenwerking met
de Provincie Oost-Vlaanderen vermeld worden.

Richtprijs

De prijs is afhankelijk van de gevraagde ondersteuning, van het aantal meetdagen en het aantal
meetpunten. De prijs ligt in de grootteorde van 1000 tot 4000 euro (50% korting al verrekend).

Contactpersoon

Liesbeth de Vetter, Lot Hebbelinck en Kris De Beleir
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Onderzoek van het akoestisch
binnenklimaat
Situering

Afhankelijk van het gebruik van de ruimte, worden andere eisen gesteld aan het akoestisch
binnenklimaat. In klaslokalen, kantoren en ruimtes voor podiumkunsten is een goede spraakverstaanbaarheid van groot belang. In concert- en feestzalen is het belangrijk dat de muziek
voldoende ver reikt, zonder ondraaglijk hoge niveaus te bereiken. Te veel galm of contact
geluiden uit naburige lokalen kunnen als bijzonder hinderlijk ervaren worden. Geluiden van
technische installaties voor ventilatie, verwarming of sanitair kunnen ook hinder veroorzaken
binnenin ruimtes.
Nieuwe woningen, appartementen en gebouwen met
een geluidsgevoelige bestemming zoals scholen en
ziekenhuizen moeten aan specifieke akoestische
eisen beantwoorden op het vlak van de lucht- en
contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het lawaai
van de technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.

Projectinhoud en -verloop

Het PCM kan gemeenten bijstaan om de akoestische
kwaliteit van lokalen te bepalen, dit bijvoorbeeld in
functie van de spraakverstaanbaarheid in leslokalen,
blootstellingniveaus van redders in zwembaden,
enzovoort.
Het onderzoek kan bestaan uit:
■■ het bepalen van de contactgeluidsisolatie tussen
lokalen
■■ het uitvoeren van nagalmtijdmetingen
■■ advies over de te nemen maatregelen voor het
verbeteren van het akoestisch binnenklimaat
■■ eventuele toelichting ter plaatse

Moderne scholen bestaan vaak uit
harde wanden zoals beton en glas.
Dit leidt tot hoge nagalmtijden in de
ruimten en concentratieproblemen bij
leerlingen en leerkrachten. Dit was
ook zo in het nieuwe gebouw van KTA
MoBi te Gent. Na advies van het PCM
is de grote praktijkhal gecompartimenteerd voor de verschillende
opleidingen die er plaats vinden.
Vervolgens zijn in de deellokalen
nagalmtijdmetingen uitgevoerd. Op
basis van de geldende norm werd
berekend hoeveel extra absorptie
er in elk lokaal moet aangebracht
worden. Deze absorptiepanelen
worden nu tijdens de praktijklessen
door de leerlingen zelf aangebracht.

Richtprijs

200-400 euro per lokaal
(50% korting al verrekend).
Deze prijs is afhankelijk
van het aantal lokalen in
hetzelfde gebouw en de
constructiewijze van het
gebouw.

Contactpersoon

Liesbeth De Vetter,
Lot Hebbelinck en
Kris De Beleir
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LGH3

Onderzoek van de geluidsoverdracht
van muziekinrichtingen naar hun omgeving
(en omgekeerd)
Situering

In heel wat lokalen, zoals jeugd
huizen en polyvalente zalen, worden
fuiven en feesten met elektronisch
versterkte muziek georganiseerd. Tal
van horecazaken draaien muziek tot
in de vroege uurtjes. Slechte akoestische isolatie van een lokaal of zaal
kan aanleiding geven tot heel wat
geluidsoverlast in de omgeving van
de inrichting.
Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe
geluidsnormen van toepassing voor
deze inrichtingen. Voor heel wat
zalen en lokalen is echter niet geweten of zij kunnen voldoen aan deze
regelgeving en tot welke categorie
van muziekactiviteit ze behoren.

Projectinhoud en -verloop

Het PCM kan gemeenten bijstaan door de geluidsoverdracht van de muziekinrichting naar zijn
omgeving te meten.
Op basis van de meetresultaten wordt nagegaan
of de akoestische isolatie van de ruimte voldoende is om in orde te zijn met de wetgeving.
Er kan berekend worden wat het maximale
geluidsniveau in de inrichting mag zijn om, met
de huidige akoestische isolatie, te kunnen
voldoen aan de normen.
Suggesties voor te nemen maatregelen worden
geformuleerd in een overzichtelijk rapport. Indien
gewenst, wordt het rapport voorgesteld.

Richtprijs

800 euro per te meten ruimte (50% korting al
verrekend). Deze prijs is afhankelijk van het
aantal meetpunten en de gevraagde onder
steuning.

Contactpersoon

Liesbeth De Vetter, Lot Hebbelinck en
Kris De Beleir

Elke zomer zijn er de Lokerse Feesten.
De optredens hebben zowel plaats op
een podium in open lucht als in het
naastgelegen Jeugd- en Sportcomplex
(JSC), dat een klasse 2 – ingedeelde
inrichting is. Speciaal voor deze activiteit
verleent het stadsbestuur een uitzondering op de geldende geluidsnormen. Ook
worden extra geluidsnormen opgelegd in
de omliggende woonwijken. Tijdens de
voorbije Lokerse Feesten heeft het PCM
het geluid gemeten in het JSC zelf en op
verschillende plaatsen in de omgeving. Zo
kon vastgesteld worden of de opgelegde
normen zowel binnen in de zaal als in
de buurt werden nageleefd. Met de resul
taten kon meteen ook een overdrachts
berekening uitgevoerd worden. Zo weten
we nu wat het maximaal toegestane
geluidsniveau in de zaal is.
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Shht… stilte
Situering

Om te bekomen van de dagelijkse drukte zoeken velen rust en stilte op. Stiltegebieden zijn
waardevolle zones op het platteland of in de stad met een uitstekende akoestische kwaliteit.
Landelijke stiltegebieden worden vooral gekenmerkt door natuurlijke geluiden. Verkeerslawaai
wordt daarentegen als bijzonder storend ervaren. Stedelijke stiltegebieden worden gekenmerkt
door een mix van menselijke en natuurlijke geluiden. Het is vooral het contrast met de lawaaierige stadsgeluiden die rust brengt op deze luwteplekken. Ook stiltepaden of het inrichten van
stiltepunten kunnen een waardevolle bijdrage zijn van de gemeente aan de behoefte van zijn
inwoners aan rust en stilte.

Voor stiltegebieden in Vlaanderen is geen regelgeving voorhanden. Gemeenten die een actief
stiltebeleid wensen te voeren, kunnen voor landelijke stiltegebieden gelegen op hun grond
gebied een kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’ aanvragen bij het Vlaamse gewest. Een akoestisch
onderzoek is vereist om na te gaan of aan de criteria wordt voldaan.

Projectinhoud en -verloop

De Provincie kan gemeenten bijstaan bij het realiseren, karakteriseren of afbakenen van stille
plekken zoals stiltepunten, luwteplekken in meer stedelijke omgeving of erkende landelijke
stiltegebieden.

Het Provinciebestuur zet zich in om
de stilte en rust in Oost-Vlaanderen te bewaren. Het PCM stond mee
aan de wieg van de allereerste
geluidsmetingen in potentiële stiltegebieden. Deze ervaring werd in 2017
ingezet in zowel het landelijke Dender-Mark als in de stad Gent. In Gent
werden op basis van de metingen een
aantal luwteplekken gekarakteriseerd.
In landelijke regio’s helpen de metingen om het initiële geluidsklimaat te
bepalen en op te volgen doorheen de
tijd. Deze aanpak moet ook leiden tot
de erkenning van landelijk stiltegebieden en het karakteriseren en afbakenen van nieuwe stiltegebieden.

Het evalueren van de stiltebeleving is vaak complex van
aard en vraagt veelal een uitgebreide aanpak. Het geluidslabo van het PCM kan hierin bijstand bieden door:
■■ vooronderzoek van het dossier
■■ planning en uitvoering van geluidsmetingen
■■ analyse van de meetresultaten
■■ toetsing aan de criteria voor landelijke stiltegebieden

Richtprijs

1300-5000 euro (50% korting al verrekend). Deze prijs
is afhankelijk van het aantal meetpunten, de meetduur
en de gevraagde ondersteuning.

Contactpersoon

Liesbeth De Vetter, Lot Hebbelinck en Kris De Beleir
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LGH5

Trillingsmetingen
Situering

Onze ruimtelijke ordening, bevolkingsdruk, vrijetijdsbesteding, toegenomen mobiliteit en
industrialisering leiden ertoe dat we steeds vaker geconfronteerd worden met trillingshinder in
de woning. Denk bijvoorbeeld aan toegenomen trillingen van wegverkeer na de plaatsing van
verkeersremmers. Maar ook van muzieklawaai bij activiteiten met veel laagfrequent geluid.

Projectinhoud en -verloop

Het PCM kan gemeenten bijstaan door de trillingshinder in een gebouw op te meten.
Aangezien er geen Belgische of Vlaamse normen bestaan, wordt er getoetst aan Duitse normen
voor trillingshinder in gebouwen.
Suggesties voor te nemen maatregelen worden geformuleerd in een overzichtelijk rapport.
Indien gewenst, wordt het rapport voorgesteld.

Richtprijs

400-800 euro (50% korting ingerekend). Deze prijs is afhankelijk van het aantal meetpunten en
de gevraagde ondersteuning.

Contactpersoon

Liesbeth De Vetter, Lot Hebbelinck en Kris De Beleir
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Uitgebreide hinderstudie
Situering

© philippe.debeerst@photoeil.be

Om hinder van geur en geluid doelgericht en planmatig aan te pakken, is het belangrijk om
een volledig beeld te krijgen van het probleem. Het kan zinvol zijn om de klachten, het risico
op hinder en de ervaren hinder in kaart te brengen. De ligging van de bronnen ten opzichte van
hindergevoelige locaties is uiteraard belangrijk. Een hinderstudie kan gebeuren voor het hele
grondgebied van de gemeente of in een afgebakend gebied, bijvoorbeeld in de omgeving van
een industrieterrein.

Projectinhoud en -verloop

Dit project omvat een uitgebreid hinderonderzoek op maat van de gemeente. Het vastleggen
van de doelstelling en de onderzoeksmethoden gebeurt in nauw overleg.
Het project kan de volgende onderdelen bevatten:
■■ afbakenen van het onderzoeksgebied en de in beeld te brengen hinder
■■ inschatten van het hinderrisico via metingen, kengetallen en modelleringen
■■ peilen naar het hindergevoel bij de inwoners via bevragingen (bv. schriftelijke enquêtes,
(geur)dagboeken)
■■ uitwerken van suggesties voor het verhelpen van de problemen

thema lucht, geluid en hinder
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Over de studie wordt een rapport opgesteld. De vorm en de inhoud van het rapport worden
vooraf in overleg met de gemeente bepaald (tekst, tabellen, figuren, kaartmateriaal). Er kan
een toelichting te plaatse voorzien worden.

Richtprijs

De prijs varieert afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare gegevens, de grootte van de gemeente (of het
onderzoeksgebied) en het gevraagde detailniveau. De gepresteerde uren worden verrekend aan het geldende uurtarief.

Contactpersoon

Leen Meheus, Liesbeth De Vetter,
Lot Hebbelinck, Kris De Beleir

In Rieme, in de Gentse Kanaalzone, onderzocht het PCM op
vraag van gemeente Evergem de
hinder op basis van hinderdag
boeken. Uit klachtenanalyses van
2016 bleek immers een plotse toename van geur-, stof- en geluidshinderklachten. Een dertigtal inwoners
deed gedurende 2,5 maanden, verschillende keren per dag, een evaluatie van de hindersituatie in de omgeving van de eigen woning. Er werd
gevraagd om de soort hinder (geur,
geluid, stof) te omschrijven, een
beoordeling te doen van de sterkte
ervan en de mogelijke bron te noteren. De bijna 2000 waarnemingen
(overwegend geluid) werden gekoppeld aan meteorologische gegevens.
Hierdoor konden bepaalde (maar
zeker niet alle) hinderepisodes toe
geschreven worden aan specifieke
bedrijven of activiteiten. Op een
infoavond werden de resultaten
toegelicht aan de inwoners. Enkele
bedrijven kregen de kans om reeds
uitgevoerde en geplande saneringsmaatregelen toe te lichten.
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Specifieke luchtverontreinigende stoffen
meten in een afgebakend gebied
Situering

Diverse bronnen zoals het verkeer op een drukke weg, een bedrijf of landbouwactiviteiten
kunnen een effect hebben op de lokale luchtkwaliteit. Hoe groot het effect van die bronnen is,
kan onderzocht worden via dit project. Een gemeente kan ook de aanwezigheid van specifieke
luchtverontreinigende stoffen in een bepaald onderzoeksgebied, zoals een natuurgebied of
een woonkern, laten onderzoeken.

Projectinhoud en -verloop

Indien er nood is aan detailgegevens over luchtverontreinigende stoffen, bijvoorbeeld om een
knelpuntlocatie op te sporen, kan een meetnet op basis van passieve staalnames uitgebouwd
worden. Dit kan evenwel niet voor alle vormen van luchtverontreiniging. Tot de mogelijkheden
behoren:
■■ ammoniak (voornamelijk afkomstig van de veeteelt)
■■ metalen in neervallend stof (afkomstig van specifieke bedrijven)
■■ NO (verkeersgerelateerde polluent)
2
Het project omvat de volgende stappen:
■■ het meetnet wordt in samenspraak met de gemeente vastgelegd
■■ voor de monstername wordt gebruik gemaakt van NILU-kruiken of diffusie buisjes
■■ de resultaten worden verwerkt in een rapport, gekoppeld aan een beoordeling en suggesties
voor het beleid
■■ er kan een toelichting te plaatse voorzien worden
Bij voorkeur wordt gedurende minimaal één jaar gemeten om ook rekening te houden met
seizoensinvloeden en om te kunnen toetsen aan jaargemiddelde normen.

Richtprijs

60 euro per type polluent, per
meetpunt en per monsternameperiode van 14 dagen tot
1 maand, afhankelijk van de
parameter en de te verwachten
concentraties (op basis van
minimaal tien locaties). De prijs
is ook afhankelijk van de
bereikbaarheid van de monsternamelocaties en de grootte
van het te onderzoeken gebied.

Contactpersoon

Leen Meheus
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LGH8

Black Carbonmetingen
Situering

“Black carbon” (BC) staat voor zwarte koolstof of ook roet, dat een deel is van fijn stof (kleiner
dan 1 micrometer). Roet komt in de omgevingslucht terecht door allerlei verbrandingsprocessen.
Op plaatsen met (veel) verkeer wordt de black carbonconcentratie vooral beïnvloed door de
uitstoot van dieselmotoren. Roet is een goede “indicator”-polluent om knelpunten van lucht
verontreiniging op te sporen en te monitoren.
De roetfractie krijgt meer en meer aandacht omdat het roet zeer fijn is en tot diep in de lucht
wegen kan ingeademd worden. Bovendien is het drager van andere polluenten zoals zware
metalen en PAK’s. Roet heeft ook een negatief effect op ons klimaat: het warmt bijvoorbeeld
de atmosfeer op door absorptie van licht (zoals een broeikasgas) en zorgt voor een verminderde terugkaatsing van het zonlicht op sneeuw.
Metingen maken onzichtbare luchtverontreiniging zichtbaar en kunnen mee helpen om
een draagvlak te creëren voor duurzame mobiliteitsmaatregelen of om de doelstellingen van
de Burgemeestersconvenant te halen.
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Het PCM beschikt over vier draagbare toestellen (microaethalometers AE51) die uitgeleend
kunnen worden voor mobiele metingen (te voet en op de fiets) of voor stationaire metingen
(tegelijkertijd op een aantal plaatsen in de gemeente). Je kan lokale knelpunten opsporen
(drukke wegen, kruispunten) of je kan ook “gezondere ” fietsroutes op trage wegen zichtbaar
maken. Misschien wil je ook eens uittesten wat het effect is van al die draaiende motoren aan
de schoolpoort (verschil met de meer afgesloten speelplaats….) of wat het verschil binnen en
buiten is.
De toestellen meten continu (verschillende middelingstijden mogelijk) en de resultaten
kunnen via een PC uitgelezen worden voor verwerking. In combinatie met een GPS (gesysn
chroniseerd) kunnen meettrajecten en resultaten op kaart weergegeven worden. Bij stationaire
metingen kan het tijdsverloop in een grafiek getoond worden. Hoe langer de meettijd, hoe
nauwkeuriger de resultaten.
De exacte inhoud van het project en de begeleiding door het PCM worden op maat uitgewerkt.

Richtprijs

De prijs is zeer afhankelijk van de omvang van het
project en bestaat uit:
■■ basisprijs per ontleend toestel van 65 euro (het is
aan te raden om telkens minstens 2 toestellen
te gebruiken), eventueel bijkomende filters aan
kostprijs
■■ gepresteerde uren voor verwerking en rapportering (opmaken kaarten) van de resultaten tegen
uurtarief.

Contactpersoon

Leen Meheus
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Projectinhoud en -verloop

Er zijn verschillende mogelijkheden. De gemeente kan zelf (of in samenwerking met verenigingen
en/of scholen) metingen uitvoeren of het project volledig laten uitvoeren door het Provinciaal
Centrum voor Milieuonderzoek (PCM).
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thema

bodem
algemeen aanbod
Het provinciaal Centrum voor Milieuconderzoek is erkend bodemsaneringsdeskundige. Steden
en gemeenten kunnen er terecht voor:
■■ het uitvoeren van bodemonderzoeken via staalnames en analyses (zie ook project B3)
■■ het uitvoeren van een inventarisatiestudie van een woonzone op potentieel verontreinigde
grond
■■ het oplijsten van gemeentegronden met historische risicoactiviteiten
■■ het inventariseren van ‘andere bodemproblemen’ (bv. bodemverdichting)
■■ begeleiding bij het ontwikkelen van verontreinigde sites (brownfieldprojecten): begeleiding
bij bodemonderzoeken en sanering, opstellen van een herontwikkelingsconcept, projectregie
■■ uitgebreid advies over het risico op grondverschuivingen en -verzakkingen door uitspoeling
■■ het uitvoeren van risico-evaluaties in geval van bodemverontreiniging met mogelijk nadelige
gevolgen voor de volksgezondheid
■■ ondersteuning/advies voor erosiebestrijding (zie ook project B6)
Contactpersoon
Frederik Seghers

Na de vaststelling van een
olievlek ter hoogte van een
parkeerstrook deed de stad
Deinze een melding van
schadegeval. Het PCM heeft
samen met de milieuambtenaar de aanpak van deze
nieuwe verontreiniging gecoördineerd. In zijn hoedanigheid van bodemsanerings
deskundige heeft het PCM de
nodige vaststellingen gedaan
en was het betrokken bij het
overleg met de OVAM.
Uiteindelijk was een actieve
aanpak noodzakelijk en werd
de verontreiniging met minerale olie ontgraven tot aan het
niveau grondwater. Het PCM
heeft de ontgraving begeleid
en stelde eveneens een
evaluatierapport op.
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B1

Begeleiding
bij schadegevallen
Situering

In het bodemdecreet voorziet een aanpak die toelaat om op een efficiënte manier schade
gevallen met bodemverontreiniging aan te pakken. Schadegevallen gebeuren overal wel eens
en het negeren van zo’n voorval heeft vaak ernstige (financiële) gevolgen voor de betrokken
partijen in de verre of nabije toekomst. Een snelle aanpak loont, waardoor niet alleen de risico’s
voor het milieu maar ook voor de omwonenden worden weggenomen. Gemeenten vormen
binnen deze procedure voor schadegevallen een belangrijke schakel. Dit kan zowel in de
hoedanigheid van bevoegde overheid als in de hoedanigheid van saneringsplichtige. In beide
scenario’s moet een gemeente de nodige stappen nemen binnen een opgelegde termijn, zo
niet vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de verkorte aanpak.

Projectinhoud en -verloop

Bij het voorkomen van een schadegeval kan het PCM ondersteunend optreden in alle stappen
van de procedure, vanaf de eerste melding tot aan de eventuele opmaak van het evaluatie
rapport. Deze ondersteuning kan beperkt blijven tot advies maar kan ook uitgebreid worden
tot vaststellingen ter plaatse en rapportering of communicatie naar de OVAM en/of betrokken
partijen.
De ondersteuning kan bestaan uit:
■■ het uitvoeren van bronnenonderzoek
■■ de objectieve vaststelling van de verontreiniging d.m.v. staalnames en analyses
■■ begeleiding bij het uitvoeren of opleggen van de nodige maatregelen, afhankelijk van
de betrokkenheid van de gemeente
■■ de opmaak ven een evaluatierapport
Voor elk schadegeval zijn de randvoorwaarden verschillend, waardoor een specifieke aanpak
vereist is en er geen pasklare oplossing beschikbaar is. Dankzij het milieucontract is er een
snelle ondersteuning/interventie van het PCM mogelijk.

Richtprijs

300 à 3 000 euro. De totale kostprijs is sterk afhankelijk van de omvang van het schadegeval en
de gewenste ondersteuning.

Contactpersoon

Frederik Seghers
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B2

Kartering van
diffuse bodemverontreiniging
Situering

In een stedelijke omgeving blijkt de bodem heel dikwijls verontreinigd te zijn door de eeuwenlange bewoning en menselijke activiteiten. Industriële activiteiten hebben in het verleden in
een soms ruime omgeving aanleiding gegeven tot zogenaamde diffuse verontreinigingen.
Daarnaast blijken ook de meeste valleigebieden door vroegere overstromingen en afzettingen
van slib verontreinigd te zijn met onder andere zware metalen.

Projectinhoud en -verloop

Het project bestaat uit de volgende stappen:
■■ het in beeld brengen van de aanwezige verontreiniging via monstername en analyse (de te
bepalen parameters zijn afhankelijk van de mogelijke verontreinigingsbronnen, voornamelijk
zware metalen en PAK’s)
■■ een risico-evaluatie: nagaan in hoeverre de aanwezige verontreiniging een risico inhoudt
voor de volksgezondheid bij het actuele bodemgebruik of bij eventuele toekomstige
wijzigingen van dit bodemgebruik
■■ eindrapportering
Het aantal uit te voeren metingen is afhankelijk van de grootte van de locatie of het gebied. In
het project is een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voorzien, evenals 2 tot 3 vergaderingen.
De duur van het project is enkele maanden.

Richtprijs

De analyses worden
aangerekend op basis van
de prijslijst van het PCM
met 50 % korting. Risicoevaluatie en rapportering:
1 600 euro.

Contactpersoon

Frederik Seghers
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Bodemonderzoeken:
standaard technisch verslag en
oriënterend bodemonderzoek
Situering

Bij overdracht van gronden of bij de gehele of gedeeltelijke stopzetting van bepaalde activiteiten
is voor risicogronden de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek verplicht. Een risico
grond is een locatie waar bodembedreigende activiteiten werden of worden uitgevoerd (cf.
gemeentelijke inventaris). Verder moet bij bepaalde activiteiten een periodiek oriënterend
bodemonderzoek uitgevoerd worden. Zo kan het zijn dat gemeentelijke werkplaatsen onder
hevig zijn aan een periodieke onderzoeksplicht.
Volgens de grondverzetsregeling (VLAREBO) dient bij afgraving en/of afvoer van verdachte
grond of van niet-verdachte grond boven de 250m³ een standaard technisch verslag
opgemaakt te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij heel wat gemeentelijke infrastructuurwerken. Het is de initiatiefnemer van de grondwerken, in dit geval de gemeente, die het technisch verslag moet opmaken.

Projectinhoud en -verloop

Het PCM heeft als erkend bodemsaneringsdeskundige de nodige kennis en ervaring om zowel
een oriënterend bodemonderzoek als een standaard technisch verslag van A tot Z op te stellen.
Daarbij beschikken wij over een eigen veldwerkteam en laboratorium met een afzonderlijke
erkenning.
Tijdens een oriënterend bodem
onderzoek wordt nagegaan of er ernstige
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid
van een bodemverontreiniging. Dit omvat
de volgende stappen:
■■ het bepalen van de geschikte bemonsteringsstrategie via een plaatsbezoek
en een historisch onderzoek
■■ het vastleggen van de boorlocaties:
het aantal boringen en analyses wordt
bepaald aan de hand van de oppervlakte van de onderzoekslocatie en de
huidige/voormalige risicoactiviteiten.
De theoretisch bepaalde boorlocaties
worden op voorhand afgetoetst met
de gemeente.
■■ staalnames en analyses
■■ rapportering over de resultaten van
het onderzoek: indien er verontreiniging
wordt vastgesteld wordt uitgebreid
advies verleend over de mogelijke te
volgen stappen
■■ op vraag wordt het rapport uiteindelijk
gefinaliseerd en ingediend bij OVAM ter
conformverklaring

thema bodem
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Bij de uitvoering van een technisch verslag wordt de kwaliteit van de te ontgraven of van
de reeds ontgraven bodem gecontroleerd. Dit omvat:
■■ het nemen van verschillende mengmonsters
■■ het analyseren van de monsters op de verdachte parameters
■■ een toetsing van de resultaten aan de normen uit het VLAREBO: hieruit blijken de
hergebruiksmogelijkheden van deze grond
■■ advies over de best mogelijke afzet tegen een zo laag mogelijke prijs
■■ indien gewenst: de opmaak van de aanvraag tot conformverklaring bij een bodembeheerorganisatie

Vele gemeenten hebben een zwembad, een containerpark of andere eigendommen die
conform de bodemwetgeving moeten voldoen aan een periodieke onderzoeksplicht.
Het PCM heeft de laatste jaren al vele dergelijke oriënterende bodemonderzoeken uit
gevoerd. Ook voor terreinen waar er vroeger werd gestort, is er een (specifiek) oriënterend bodemonderzoek nodig. Recent heeft het PCM dergelijke onderzoeken uitgevoerd
voor de gemeenten Oudenaarde, Geraardsbergen en Merelbeke.
Initiatieven van gemeenten gaan vaak gepaard met het vergraven van grond:
wegenwerken, aanleg sportvelden, aanleg trage wegen/poelen, bouwwerken,… Voor al
deze werken is een voorafgaand bodemonderzoek en technisch verslag noodzakelijk.
Hoewel dit vaak als onderdeel van de ontwerp-opdracht wordt beschouwd, is een afzonderlijk uitgevoerd technisch verslag vaak (kosten)efficiënter. Het PCM voerde dergelijke
grondverzetsonderzoeken reeds uit voor tal van gemeenten.

Richtprijs

1 000 euro voor de opmaak van een technisch verslag (grondverzet van ± 1 300m³).
2 000 à 3 000 euro voor de opmaak van een oriënterend bodemonderzoek, afhankelijk
van de grootte van de onderzoekslocatie en de verdachte activiteiten.

Contactpersoon

Frederik Seghers
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Opmaak van een gemeentelijke inventaris
van risicogronden conform VLAREBO
Situering

Gemeenten zijn via het Bodemdecreet en het VLAREBO verplicht om een inventaris aan te
leggen van alle risicogronden. Dit zijn sites waar bodembedreigende activiteiten plaatsvonden,
zowel actuele als historische, zowel vergunde als niet-vergunde Het PCM heeft heel wat expertise op dit vlak.
Sinds 2015 voorziet de OVAM ondersteuning op maat van de gemeenten voor het vervolledigen
van de gemeentelijke inventaris. Via een prioritering van de OVAM kwamen eerst die gemeenten
aan bod waar snel zoveel mogelijk risicogronden konden worden geïnventariseerd. Gemeenten
die hierbij niet aan bod komen, kunnen nog steeds beroep doen op het PCM voor de opmaak of
vervollediging van hun gemeentelijke inventaris.

Projectinhoud en -verloop

De inventarisatie gebeurt op basis van lopende en/of vervallen vergunningen uit het gemeentelijke en provinciale archief en (indien aanwezig) documenten over illegale bodembedreigende
activiteiten.
Het project bestaat uit:
■■ het verzamelen van alle beschikbare informatie
■■ onderzoek van de ruimtelijke en exploitatiespecifieke gegevens
■■ inventarisatie van de vereiste gegevens voor de opmaak van de VLAREBO-inventaris
■■ plaatsbezoeken indien nodig
■■ het ingeven van de gegevens van de exploitatie in een databank of het webloket van
de OVAM.

thema bodem
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De gemeente kan er ook voor kiezen om enkel bepaalde deelprojecten te laten uitvoeren.
Zo kan het PCM bijvoorbeeld alleen de historische activiteiten of de probleemgevallen onderzoeken. De gemeente kan ook enkel het opzoekwerk door het PCM laten uitvoeren en zelf
instaan voor de ingave in een databank.
Een uiteenzetting of toelichting ter plaatse kan worden voorzien. Per project is minstens één
vergadering voorzien.

Richtprijs

De prijs is afhankelijk van het aantal en de aard van de te onderzoeken dossiers en van
de specifieke wensen of noden van de gemeente (keuze van deelprojecten).
De prijs per dossier varieert van 20 tot 85 euro voor ARAB-dossiers en van 15 tot 40 euro
voor VLAREM-dossiers. De prijs is afhankelijk van het al dan niet VLAREBO-plichtig zijn en van
de hoeveelheid ruimtelijke gegevens die voorhanden zijn om de activiteiten te lokaliseren.
Hoe minder info, hoe meer werk om toch nauwkeurig
te kunnen lokaliseren en hoe duurder. Er kan ook
gewerkt worden tegen uurtarief voor meer uitgebreide
Zestien steden en gemeenten
projecten.
deden sinds 2009 een beroep op
het PCM voor de opmaak van een
Contactpersoon
VLAREBO-inventaris: Aalst,
Caroline Vercoutere
Assenede, Brakel, Dendermonde,
Evergem, Gavere, Gent, Hamme,
Kruibeke, Laarne, Merelbeke,
Nevele, Ronse, Waasmunster,
Zomergem en Zwalm.
De manier waarop te werk werd
gegaan, varieert volgens de noden en
de mogelijkheden van de gemeenten.
De dossiers werden pakket per pakket verwerkt. Gemeenten bepaalden
zelf het aantal dossiers per jaar of het
bedrag dat in dat jaar opgebruikt
mocht worden. Voor enkele gemeenten werden de dossiers ter plaatse
geregistreerd in de gemeentelijke
milieuvergunningendatabank, andere
kozen ervoor om dit zelf te doen.
Sommige maakten vooraf zelf een
selectie van dossiers die door het
PCM onderzocht moesten worden.
Van bepaalde dossiers kan je immers
“in één oogopslag” zien dat er geen
VLAREBO-activiteiten plaatshadden.
Deze werkwijze levert een behoorlijke
besparing op voor de gemeente.
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Opmaak van
een erosiebestrijdingsplan
Situering

In het kader van het erosiebesluit kunnen gemeenten subsidies ontvangen voor de opmaak van
een erosiebestrijdingsplan.
Het Steunpunt Erosie maakte al 17 erosiebestrijdingsplannen. Intussen beschikken bijna alle
erosiegevoelige gemeenten over een goedgekeurd plan. In functie van de subsidiëring van
erosiebestrijdingswerken kunnen nog aanvullingen en/of bijstellingen van de plannen
gebeuren.

Projectinhoud en -verloop

Via dit project kan een erosiebestrijdingsplan voor een gemeente of een volledig stroomgebied
worden opgemaakt conform het Vlaamse subsidiebesluit.
Voor de inhoud van dergelijke plannen en de verschillende stappen in dit project wordt verwezen
naar de “Code van Goede Praktijk voor de opmaak van een erosiebestrijdingsplan”.
Het project duurt 1 à 2 jaar.

Richtprijs

12,50 euro per hectare

Contactpersoon

Frederik Seghers
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B6

Steunpunt Erosie
Situering

De erosiegevoelige gemeenten kunnen zich door het provinciale Steunpunt Erosie laten begeleiden om te komen tot de effectieve uitvoering van de opgemaakte erosiebestrijdingsplannen.
Dankzij de ondersteuning op het terrein door vakspecialisten kunnen prioritaire knelpunten
binnen redelijke termijnen opgelost worden. Hiervoor wordt maximaal samengewerkt tussen
de gemeenten, de Provincie en de Vlaamse Overheid en worden de betrokken landbouwers
in de knelpuntgebieden individueel benaderd.
Gemeenten die het Steunpunt Erosie aanstellen als “Erosiecoördinator” in het kader van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, kunnen
hiervoor subsidies krijgen (mogelijkheid tot 2 schijven van elk 12,50 euro/ha plangebied).
Conform dit besluit zijn echter enkel de hieronder met een * aangeduide activiteiten
subsidieerbaar.
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De aansluiting bij het Steunpunt Erosie gebeurt
steeds voor een periode van minimum 1 jaar.
Bij alle communicatie over het project naar de inwoners of andere doelgroepen (via bijvoorbeeld het
gemeentelijk infoblad, de website, een infobord of
folder) moet de samenwerking met de Provincie
Oost-Vlaanderen vermeld worden.

Richtprijs

Het Steunpunt Erosie is met vijf
erosiedeskundigen actief in
22 gemeenten. De niet aflatende
inzet van personeel en middelen
resulteert in steeds meer concrete
realisaties op het terrein: beheersovereenkomsten voor bufferstroken
en grasgangen, dossiers erosie
bestrijdingswerken, het oplossen
van erosieknelpunten bij afkoppelingsprojecten, demodagen over
minimale bodembewerking, enz.
In totaal werden al meer dan
295≈erosiewerende dammen aan
gelegd met een totale lengte van
ca. 7,9 km.

De prijs varieert meestal tussen 3 000 en 10 000 euro
per jaar en is afhankelijk van de grootte van de
gemeente, de erosiegevoeligheid en de mogelijkheid
tot het bekomen van subsidies voor de aanstelling
van een erosiecoördinator. Gemeenten die intekenen
hebben recht op ondersteuning door ervaren erosiedeskundigen (aan uurtarief). Veelal kan de gevraagde
ondersteuning verrekend worden via het erosiecoördinatorschap (gesubsidieerd), zo niet wordt die
ondersteuning verrekend via het milieucontract. Voor
de realisatie van kleinschalige opvangsystemen wordt
het materiaal en de aanleg voorzien door het Steunpunt Erosie. De begeleiding en het aan
sturen gebeurt door de erosiedeskundigen en wordt aangerekend in kader van het milieu
contract.

Contactpersoon

Frederik Seghers

thema bodem

Projectinhoud en -verloop

Het Steunpunt Erosie stelt een team van ervaren erosiedeskundigen ter beschikking van de
gemeenten voor onder meer:
■■ het informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek*
■■ het beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen*
■■ het voorbereiden en opvolgen van de uitvoering van erosiebestrijdingswerken*
■■ het administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en goedgekeurde
subsidies*
■■ het doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet via het
Erosiebesluit worden gesubsidieerd*
■■ de remediëring van erosieknelpunten via brongerichte teelttechnische maatregelen en/of
beheersovereenkomsten
■■ de realisatie van “kleinschalige opvangsystemen”: dit is de aanleg van dammen uit
natuurvriendelijke materialen zoals kokos, wilgentenen en verhakseld hout
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algemeen aanbod
Steden en gemeenten kunnen bij de provinciale natuurdeskundigen terecht voor onder meer
natuurbeheeradvies voor specifieke gebieden
■■ advies over specifieke biodiversiteit, zowel over soorten als over hun leefgebieden
■■ advies en ondersteuning bij de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen in
speciale beschermingszones en/of in functie van natuurverbinding
■■ adviseren en mee uitwerken van beperkte inrichtingsprojecten en soortenbeschermings
projecten
■■ sneltoets van de bermen en oriënterend advies over het bermbeheer in voorbereiding van
de opmaak van een volwaardig bermbeheerplan
■■ het uitwerken en opvolgen van natuurinrichtingsprojecten in functie van bijvoorbeeld natuurverbinding, soortenbescherming of ecologische opwaardering van specifieke gebieden, niet
enkel in buitengebied maar bijvoorbeeld ook in bedrijventerreinen, woonzones, e.d.
■■

Contactpersoon
Mark Alderweireldt
Didier Van Brussel
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N1

Opmaak van
een bermbeheerplan
Situering

Het Bermbesluit van 1984 legt aan gemeenten een aantal verplichtingen op voor het te voeren
bermbeheer. Het doel is het stimuleren van een meer natuurvriendelijk bermbeheer via een
aangepast maaibeheer. Wegbermen verschillen vaak sterk van elkaar bijvoorbeeld wat betreft
de vegetatie, bodemgesteldheid, productiviteit, ecologische potenties, oriëntatie, plaats, ...
de ene berm is dus de andere niet. Differentiëren in maairegimes, het vooropstellen van doelstellingen en prioriteiten, het afwegen van veiligheidsaspecten e.d. kunnen voor een efficiënter
bermbeheer in de gemeente zorgen met een mooier resultaat.
Een actueel bermbeheerplan kan daarbij een uitstekende leidraad zijn. Via een goedgekeurd
bermbeheerplan kan de gemeente ook waar nodig afwijkingen bekomen op het bermbesluit.

Projectinhoud en -verloop

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
■■ afbakenen van de op te nemen bermen in overleg met de gemeente
■■ inventarisatie van de bermvegetaties en waar relevant ook van andere indicatorgroepen
volgens de geëigende methodieken

thema natuur

projecten
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■■
■■

■■

■■

■■

formuleren van beheerdoelstellingen voor de verschillende bermtypes
opstellen van aangepaste maaischema’s rekening houdend met de ecologische doel
stellingen, de haalbaarheid en waar van toepassing ook veiligheidsvoorwaarden
definiëren van permanente proefvlakken in functie van toekomstige actualisaties en
beheersevaluaties
opmaken van het ‘luik afval’ waarin de afvoer en verwerking van het maaisel wordt
omschreven
overleg en toelichting

De inventarisatie dient grotendeels te gebeuren in het voorjaar. Het bermbeheerplan wordt
binnen het jaar na de opstart afgeleverd. Indien na oplevering van het bermbeheerplan nog
extra overleg, bijsturing of planopvolging nodig is, kan de Provincie ook daarin voorzien
aan uurtarief.

Richtprijs

De prijs varieert tussen de 80 en 130 euro
per kilometer berm. Een aangepaste offerte
kan worden aangevraagd.

Contactpersoon

Mark Alderweireldt

Via het milieucontract maakte
de Provincie bermbeheerplannen
op voor veertien gemeenten. Een
optimale balans tussen ecologische
meerwaarde en economische en
praktische haalbaarheid blijft daarbij
cruciaal. Voor een aantal gemeenten
analyseerde de Provincie ook de
evolutie van het bermbeheer en de
bermkwaliteit via de evaluatie van
een bestaand, vorig bermbeheerplan.
Daarbij wordt o.a. de methodiek van
indicatorsoorten en permanente
kwadraten ingezet, referentievlakken
die statistisch vergelijkbaar zijn. Op
die manier kan ecologische vooruitgang of achteruitgang worden
gedocumenteerd.
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Opmaak van natuur- en
bosbeheerplannen
Situering

Of het nu al dan niet wettelijk verplicht is, of kadert in eigen gemeentelijk natuur- en bosbeleid,
het opmaken van doordachte en onderbouwde beheerplannen is voor een goed en geloof
waardig gemeentelijk beleid van groot belang.

Projectinhoud en -verloop

De Provincie kan haar expertise inzetten voor de opmaak van diverse bos- en natuurbeheerplannen en dit conform alle richtlijnen en criteria die vanuit het Vlaamse gewest worden vereist.
Daarbij kunnen korte, middellange en lange termijnvisies worden ontwikkeld en geconcretiseerd.
Indien het grondgebruik en de bestemmingen van het gebied dat vereisen, maken we een
combinatie van beide in een geïntegreerd natuur- en bosbeheerplan. Hierbij zijn ook toegan
kelijkheid, recreatief medegebruik en historische waarden belangrijke aandachtspunten.

Afhankelijk van de haalbaarheid en de vraag van de gemeente, kan de Provincie haar expertise
inzake natuurstudie en natuurbeheer inzetten voor de opmaak van bijvoorbeeld:
■■ een uitgebreid bosbeheerplan (dit is vaak wettelijk verplicht)
■■ een natuurbeheerplan, als onderdeel hiervan kunnen bijvoorbeeld ook soorten
beschermingsplannen worden geïntegreerd
■■ een geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan
■■ een inventarisatiestudie en actieplan voor kleine landschapselementen (KLE’s)
■■ een evaluatie van het beheer en van de natuurkwaliteit van specifieke gebieden via
doelgerichte en steekproefgewijze monitoring van indicatorgroepen

Richtprijs

De prijs is afhankelijk van het gevraagde project. Een aangepaste offerte kan worden
aangevraagd.

Contactpersoon

Mark Alderweireldt

thema natuur
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N3

Onderzoek
naar het visbestand

Situering

Het bepalen en verbeteren van de ecologische toestand en de waterkwaliteit van stilstaande en
stromende wateren is van cruciaal belang voor natuurontwikkeling. Eén van de indicatoren om
de kwaliteit van een aquatisch ecosysteem na te gaan, zijn vissen. Een diverse en gezonde visgemeenschap is immers een weerspiegeling van een goede waterkwaliteit en van een stabiel
ecosysteem, dat in evenwicht is met de natuur.

Projectinhoud en -verloop

De visstand wordt onderzocht aan de hand van visstandopnamen door elektrische afvissingen,
afslepingen met de zegen en/of fuikvisserij. Het onderzoek omvat een uitgebreide beschrijving
van de vissamenstelling, de populatieopbouw en de conditie van de visfauna. Deze afvissingen
gebeuren bij voorkeur in het voor- of najaar.
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Richtprijs

In de zomer van 2015 kwam vanuit het
stadsbestuur van Dendermonde de
vraag om onderzoek te voeren naar de
algemene toestand van het visbestand
in de Brusselse Forten. Vissers hadden
immers laten weten de visstand niet
optimaal was (lage vangstresultaten en
vooral kleine vis). Tijdens de zomermaanden was er een grote algenbloei
opgemerkt. De vijver werd jaarlijks met
een grote hoeveelheid vis bepoot.
Graag wou men weten of deze bepoting efficiënt en noodzakelijk was en
welke soorten het goed deden en
welke niet (reproductie, voldoende
groei, …). Verder wilde men advies om
het beheer van de vijver te optimaliseren en op een duurzame manier uit te
voeren. Om op deze en andere vragen
een antwoord te bieden heeft het
Provinciaal Centrum voor Milieu
onderzoek in samenwerking met het
Agentschap voor Natuur en Bos een
onderzoek uitgevoerd. Op basis van
de resultaten formuleerden we aanbevelingen voor het beheer en de herbepoting van de vijver. Deze maatregelen
dragen bij aan de natuurontwikkeling
en de verdere diversificatie en opbouw
van het huidige visbestand.

De prijs hangt af van het aantal
te bemonsteren locaties, het type
monstername en het al of niet
opmeten van de structuur. Een
aangepaste offerte kan worden
aangevraagd.

Contactpersoon

Pieter Boets
Didier van Brussel

thema natuur

Het project bestaat uit:
het vastleggen, in overleg met de gemeente, van de monitoringslocaties en af
te slepen trajecten
■■ het afvissen van de vijver of waterloop
■■ het bepalen van de diversiteit en het meten en wegen van de vissen
■■ het interpreteren van de resultaten gevolgd door een advies over eventueel
te nemen beheers- en inrichtingsmaatregelen (aanleg paaiplaatsen, slibver
wijdering, biotoopverbetering, …) en/of advies rond herbepoting
■■ de opmaak van een eindrapport
■■
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en milieueducatie
algemeen aanbod
In het kader van de milieu
dagen organiseerde de
gemeente Zingem een aantal educatieve activiteiten
voor de scholen op hun
grondgebied. Voor het 4e leerjaar werd een beroep gedaan
op een gids van PNEC De
Kaaihoeve voor een interactieve natuureducatieve wandeling. Een boeiende ervaring
voor iedereen!

De provinciale dienst Natuur- en Milieueducatie (NME) is gehuisvest in
het bezoekerscentrum De Kaaihoeve. De dienst heeft zeer veel praktijk
ervaring en zet die graag in ter ondersteuning van de Oost-Vlaamse
gemeenten, bijvoorbeeld door
■■ begeleiding bij kleinschalige NME-initiatieven: terreinbezoek, advies
aanpak, nalezen teksten, …
■■ inhoudelijke ondersteuning bij de aanmaak van infoborden of andere
educatieve materialen en acties (natuurleerpad, boomplantacties, …)
■■ advies bij de inrichting van buurtparken en speelplaatsen (op scholen)
als avontuurlijke en educatieve speelnatuur
■■ overname door de gemeente van provinciale educatieve activiteiten
voor het onderwijs en eerste opleiding van potentiële gidsen
■■ overname door de gemeente van provinciale NME-pakketten zoals
veldwerkkisten en gezinsrugzakjes en ondersteuning bij de aanmaak
van aangepaste opdrachten en werkblaadjes
Contactpersoon
Tom Gorré
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NME1

Inrichting en cofinanciering van
(inter)gemeentelijke materiaaldepots
voor veldwerkmaterialen
Situering

Om natuur- en milieustudie geslaagd te maken, is het juiste materiaal nodig. De drempel
om hiervan gebruik te maken wordt kleiner als dat materiaal uitleenbaar is in je eigen buurt
of gemeente.
Materiaaldepots bevatten al het nodige veldwerkmateriaal dat aan een school, een organisatie, een vereniging of een gezin kan worden
uitgeleend om aan natuur- en milieustudie te
doen. Het gaat onder meer om potloepjes,
schepnetten voor de bepaling van de biologische kwaliteit van een waterloop, analysekits
voor chemisch onderzoek van bodemen waterstalen, grondboren, meetwielen,
kompassen, … De materiaaldepots bevatten
ook kopieerbare gebruikshandleidingen en
veldwerkopdrachten.

Projectinhoud en -verloop

De aankoop van het materiaal voor het depot
gebeurt door de Provincie. Slechts 50% van
de kostprijs wordt doorgerekend aan de
gemeente via het milieucontract. De aankoop
gebeurt op basis van een vaste aankooplijst.
Deze lijst bevat specifieke leveranciers van producten met een verantwoorde basiskwaliteit.
Van de lijst kan afgeweken worden in wederzijds overleg. De Provincie is verantwoordelijk voor
de aanmaak van de kopieerbare gebruikshandleidingen en veldwerkopdrachten.
De gemeente staat zelf in voor de logistieke organisatie en het toekomstig onderhoud van
het materiaaldepot. De gemeente dient de materialen – onder zelf gekozen en vastgelegde
voorwaarden – ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden uit naburige gemeenten.
Bij alle communicatie over het project naar de inwoners, scholen of andere doelgroepen
(via bijvoorbeeld het gemeentelijk infoblad, de website, een infobord of folder) moet de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen vermeld worden.

Richtprijs

De volledige kostprijs voor een materiaaldepot is ongeveer 4000 euro. De gemeente draagt
50% van de kostprijs. De bijdrage van de Provincie bedraagt maximum 2000 euro.

Contactpersoon

Tom Gorré

thema natuur- en milieueducatie
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NME2

Begeleiden van NME- en
klimaatactiviteiten voor scholen

Situering

Steeds meer zijn scholen vragende partij om in het kader van een projectdag of -week educatieve activiteiten in de buurt van hun school op te zetten. Gemeentebesturen die dergelijke
initiatieven actief willen ondersteunen, kunnen via het milieucontract ervaren natuur- en
klimaatgidsen inschakelen voor het begeleiden van schoolgroepen.
Het lokale karakter van deze activiteiten zorgt voor een NME doorwerking na de schooluren
bij de gezinnen in de gemeente. Bijkomend voordeel voor de school is een besparing van
de kosten op vervoer.
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De gemeente staat in voor de afspraken met de groepen, de locatie, het
onthaal … De gemeente voorziet eventueel geschikte lokalen en educatieve
materialen in samenspraak met de gids en PNEC De Kaaihoeve.

Richtprijs

De gepresteerde uren worden verrekend aan uurtarief.

Contactpersoon

Tom Gorré

thema natuur- en milieueducatie

Projectinhoud en -verloop

Om de activiteit goed voor te bereiden worden volgende stappen voorzien:
■■ enkele maanden vóór de activiteit neemt de gemeente contact met
De Kaaihoeve
■■ concrete afspraken worden gemaakt over de inhoud, werkvorm, … van de
activiteit
■■ PNEC De Kaaihoeve zoekt een beschikbare gids. Opgelet: in drukke periodes is
het mogelijk dat er geen gidsen beschikbaar zijn. Het is dus belangrijk tijdig
een eerste contact te leggen.
■■ er wordt een afspraak gemaakt om het terrein te verkennen en te overleggen
over de inhoud
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NME3

Klimaatgezonde
speelplaatsen
Situering

Een groene, avontuurlijke, educatieve en klimaatgezonde speelplaats heeft veel voordelen voor
een school en haar leerlingen, leerkrachten en ouders. Om de speelplaatsdromen te realiseren
en individuele initiatieven te stroomlijnen kan de school een beroep doen op kennis en expertise binnen de Provincie (MOS, NME, …). De Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt – met steun
van heel wat externe partners – scholen naar zo’n nieuwe speelplaats.
Gemeentebesturen die intekenen op dit project worden ondersteund om alle scholen op hun
grondgebied te begeleiden in een traject naar een klimaatgezonde speelplaats.

Projectinhoud en -verloop

Scholen doorlopen een traject van 2 jaar in 20 stappen (zie kader). Bij elk van deze stappen is
er de mogelijkheid tot ondersteuning via inspiratie, begeleiding op maat of workshops.
Scholen werken aan een klimaatgezonde speelplaats
in 20 stappen:
1. Registreer je als MOS-school (Milieuzorg op School)
2. Laat je informeren en inspireren
3. Stel een werkgroep samen
4. Waarom doen we het? Ontwikkel een visie
5. Betrek het volledige schoolteam
6. Communiceer de visie op en rond de school
7. Inventariseer mogelijke helpers en leg engagementen vast
8. Betrek de leerlingen
9. Zorg voor draagvlak bij de ouders
10. Communiceer breed over het project
11. Veranker het project in het pedagogisch beleid (koppeling leerplan)
12. Maak een praatplan op
13. Maak een uitvoeringsplan
14. Maak een financieel plan
15. Spreek partners aan
16. Voer uit
17. Organiseer een openingsmoment
18. Evalueer
19. Draag zorg voor je nieuwe speelplaats
20. Speel al lerend!

Na een voorstelling van de mogelijkheden, werken we dit project op maat van
het gemeentebestuur uit. Samen bepalen we het aantal scholen, de timing,
het type van ondersteuning, …
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ het uitwerken van een subsidiereglement voor scholen
■■ logistieke ondersteuning door inzet van gemeentearbeiders voor specifieke
opdrachten
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■■
■■

organisatorische ondersteuning bij directie
overleg, inspiratiemomenten of vormingen
communicatie naar scholen en burgers
het leggen van linken met andere projecten rond
bijvoorbeeld openbaar speelweefsel en het
klimaatbeleid van de gemeente

Richtprijs

De prijs van de workshops varieert tussen de
250 en 5000 euro, afhankelijk van de gekozen
workshop. Via het milieucontract organiseren
we de workshops aan 50% van de kostprijs.
De begeleiding van de scholen door het 20
stappenplan door MOS-begeleiders is gratis.

Contactpersoon

Tom Gorré

In 2016 organiseerden we
samen met de gemeente
een inspiratietoer langs
klimaatgezonde speelplaatsen voor alle scholen in
Denderleeuw. De gemeente
Denderleeuw ondersteunt de
scholen zowel financieel (via
een subsidiereglement) als
logistiek. In samenspraak met
de gemeente worden per jaar
2 scholen begeleid doorheen
de 20 stappen door de begeleiders van Milieuzorg op
School (MOS). In 2017 werd
ook in Aalst en Destelbergen
een dergelijke samenwerking
opgestart.

thema natuur- en milieueducatie
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algemeen aanbod
Detailhandel

De Provincies hebben een langetermijnvisie op detailhandel uitgewerkt die economisch en
ruimtelijk zinvol is en die de impact op mobiliteit en milieu inperkt: inzetten op kernversterking
in de gemeenten, een complementair selectief aanbodbeleid in de periferie, een clustering van
grootschalige detailhandel in duidelijk afgebakende zones. Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en stimuleert op basis van deze visie een innoverend handelsbeleid bij lokale besturen.
Gemeenten kunnen bij de provinciale dienst Economie onder meer terecht voor:
recente cijfers over de detailhandel op hun grondgebied (lokale winkelaanbod,
koopstromen): gratis toegang tot de online winkeldatabank Locatus en jaarlijks
gemeentelijke feitenfiches
■■ inhoudelijk advies en ondersteuning
■■ subsidies voor projecten die een
ondernemingsvriendelijk en duurzaam
Veel (grootschalige) detailhandel heeft
zich langs de steenwegen gevestigd. Via
lokaal handels- en middenstandsbeleid
het EFRO-project ‘Baanwinkels en
ondersteunen
gemeenten op één lijn’ willen provincies
en gemeenten, met Europese steun,
De publicatie ‘Detailhandel in uw gemeente.
komen tot een evenwicht tussen perifere
Inspiratieboek’ brengt vernieuwende acties
retailontwikkelingen enerzijds en detailop het vlak van detailhandel en omvat een
handel in de kernen van de steden en
overzicht van de provinciale dienstverlening.
gemeenten anderzijds. Dit impliceert
het verder uitbouwen of versterken van
Contactpersoon
het winkelaanbod in de gemeentelijke
Kathy Gillis
kernen. Tegelijkertijd wordt de problematiek van de files aangepakt en de impact
op ruimte en milieu, veroorzaakt door de
handelszaken, ingeperkt. Het project kan
rekenen op de medewerking van diverse
experten op zowel gemeentelijk, provin
ciaal en Vlaams niveau. De steenwegen
N70 Gent-Antwerpen Linkeroever en
N10 Lier-Aarschot worden in dit project
bestudeerd als “model” voor de retailbaanlinten in heel Vlaanderen
■■
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Lokaal voedsel

De Provincie wil de ontwikkeling van duurzame lokale voedselsystemen en -strategieën
stimuleren met het oog op een toename en betere afstemming van de lokale productie en
consumptie van voedsel en het verkorten van ketens.
Een Oost-Vlaams actieplan rond lokaal voedsel werd uitgewerkt. De Provincie wil op diverse
manieren de gemeenten ondersteunen rond lokaal voedsel, zoals:
■■ een regisseursrol opnemen bij het ontwikkelen van nieuwe lokale of regionale voedselstra
tegieën (zie ook project LE3)
■■ sensibilisatiecampagnes opzetten naar burgers/consumenten rond duurzaam lokaal voedsel
■■ het oprichten van kennisplatforms, waar uitwisseling van kennis en ervaring rond lokale
voedselstrategieën centraal staat
■■ promotie van lokale hoeveproducten via het communicatieplatform Lekker Oost-Vlaams
■■ vorming voor (toekomstige) land- en tuinbouwers
■■ subsidies voor provinciale plattelandsprojecten en leader
Contactpersoon
Hadewych Georges

112
Milieucontract 2019

projecten

LE1

Opmaak van een gemeentelijk
detailhandelsplan
Situering

Willen we de klimaatproblemen aanpakken, dan moeten meer mensen in steden en kernen
gaan wonen. Daarvoor hebben we aantrekkelijke en levendige kernen nodig met voldoende
voorzieningen. Op basis van een detailhandelsplan kunnen steden en gemeenten een gericht
locatiebeleid voeren, winkels en handelaars aantrekken en ondersteunen.
De Vlaamse overheid vraagt aan steden en gemeenten een kernwinkelgebied af te bakenen en
bij voorkeur deze afbakening formeel te maken in een detailhandelsvisie. Het provinciale beleid
inzake detailhandel kan dienen als leidraad voor de lokale besturen om hun detailhandels

beleid verder uit te werken of te verfijnen. Op vraag van de lokale besturen voert Provincie
Oost-Vlaanderen detailhandelsanalyses op maat uit.

Projectinhoud en -verloop

Bij de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan worden eerst het huidige detailhandelsen horeca-aanbod en de koopstromen beschreven. Vervolgens worden een realistische beleidsvisie en locatiebeleid uitgewerkt, met daaraan gekoppeld enkele concrete detailhandelsacties.
Dit is maatwerk en vereist dan ook regelmatige afstemming met de bevoegde mandatarissen en
ambtenaren. Overleg met het voltallige schepencollege en (vertegenwoordigers van) de lokale
handelaars is eveneens voorzien tijdens het traject.
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Concreet gaan we als volgt tewerk:
■■ analyse van de huidige situatie: bespreking van het consumentenprofiel aan de hand
van enkele socio-economische indicatoren, van de bestaande gemeentelijke detailhandelssituatie waarbij (de grootte van) het verzorgingsgebied in kaart wordt gebracht. Het betreft een
verdere onderbouwing van de gemeentelijke feitenfiche detailhandel, op zowel economisch
als ruimtelijk vlak. Dit gebeurt op basis van de actuele en historische Locatus databank
(gegevens vanaf 2008);
■■ opmaak van een sterkte-zwakteanalyse (SWOT), waarbij de detailhandelssituatie van
de betrokken gemeente wordt vergeleken met andere Vlaamse steden en gemeenten met
een gelijkaardig socio-economisch profiel (referentiekader);
■■ afbakening van een of meerdere winkelkernen en dus de bepaling van locaties waar
detailhandel mogelijk, of sterker nog wenselijk is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
locaties in de kern versus perifere detailhandelsontwikkelingen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de grootte van het verzorgingsgebied, de bestemming volgens gewest
plannen, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen, milieu- en mobiliteitsaspecten
(herstructureren en verdichten, eerder dan het creëren van nieuwe concentraties van detailhandel);
■■ omzetten van het lokale en ruimtelijk aanbodbeleid in een detailhandelsplan: detailhandelsvisie en –acties, flankerend beleid (mobiliteit, milieu).
De duur van het traject is afhankelijk van de omvang van de gemeente, het aanwezige
handelsapparaat en de mate waarin haalbaarheidsanalyses voor detailhandel moeten worden
uitgevoerd.

Richtprijs

De Provincie biedt haar expertise aan tegen kostprijs (uurtarief milieucontract). Een kort traject
(17 werkdagen) kost 7 500 euro. Voor elke aanvraag wordt een prijsofferte op maat opgemaakt.

Contactpersoon

Kathy Gillis
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LE2

Inplantingsaanvragen en
haalbaarheidsanalyses voor detailhandel
Situering

Economie, ruimte en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ruimte is schaars en
eindig en moet daarom optimaal worden ingevuld, rekening houdend met diverse noden en
uitdagingen. Op basis van het instrument ‘RetailCompass’, dat voor de Provinciebesturen is
ontwikkeld, wordt de impact van nieuwe detailhandelsvestigingen of uitbreidingen van grootschalige detailhandel op de bestaande winkels en koopstromen berekend.
Moet ik bij de heraanleg van het gemeentelijk dorpsplein of centrum meer ruimte voor handelsen horecazaken voorzien? Wat is de economische haalbaarheid van nieuwe vestigingen? Wie
zijn de consumenten die worden bediend bij de verhuis van enkele winkels? Worden er meer
klanten aangetrokken en vanuit welke buurten of gemeenten zijn ze afkomstig? Deze en nog
meer vragen worden beantwoord.

Projectinhoud en -verloop

Het klantenpotentieel en de impact van nieuwe detailhandelsvestigingen of relocaties worden
op een objectieve manier ingeschat. Dit gebeurt op basis van aanbodgegevens voor alle winkelgebieden (Locatus), consumentengegevens op wijkniveau (FOD Economie), koopstromenonderzoek en reistijden (OpenStreetMaps). ‘RetailCompass’ bevat de modernste technologieën en
kaarten om alle data en resultaten op een correcte manier weer te geven.
Specifieke detailhandelsvraagstukken worden beantwoord. ‘RetailCompass’ wordt ingezet bij:
■■ afbakening van kernwinkelgebieden;
■■ (re)locatie van detailhandelsvestigingen en baanwinkels;
■■ beoordeling van nieuwe detailhandelsinplantingen (socio-economische aanvragen).
Het eindresultaat is een bondig en overzichtelijk rapport dat zowel de beginsituatie (huidige
winkelaanbod en koopstromen) als de resultaten van de simulaties weergeeft: economische
haalbaarheid van het voorgesteld project en herkomstplaatsen van de klanten.
Het eindrapport wordt eveneens mondeling door de dienst Economie toegelicht aan de
bevoegde schepenen en ambtenaren.

Richtprijs

De gepresteerde uren worden verrekend aan kostprijs (uurtarief milieucontract). De richtprijs is
ongeveer 1 500 euro per simulatie (3,5 werkdagen).

Contactpersoon

Pieter-Jan Fieremans
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Eerste stappen naar
een gemeentelijk voedselplan
Situering

Kiezen voor lokale producten verkleint het aantal voedselkilometers. Seizoensgebonden en
verse voeding zorgen ook voor een lager energieverbruik. Steeds meer gemeenten stimuleren
daarom de productie en consumptie van duurzame en lokale voeding om hun klimaatdoelstellingen te halen. Zo ondersteunen zij tegelijk de lokale
economie. Veel initiatieven hebben bovendien een sociale insteek. Ze bieden opportuniteiten voor extra (sociale) tewerkstelling en kunnen ingezet worden om een
sterkere sociale cohesie te creëren.
Via dit project zet de Provincie jouw gemeente op weg
naar een gemeentelijk actieplan rond lokaal voedsel.

Projectinhoud en -verloop

Dienst Landbouw en Platteland ontzorgt je als gemeente
bij het uitwerken van een traject om lokaal, duurzaam
voedsel in de kijker te zetten. Op maat van en in overleg
met de gemeente wordt een actieplan uitgewerkt. Dit
plan kan een startpunt betekenen voor de verdere ontwikkeling van een lokale of regionale voedselstrategie.
De volgende begeleiding wordt voorzien:
Inventariseren van het aanbod lokaal (duurzaam) voedsel en voedselinitiatieven binnen
de gemeente.
■■ Aanbrengen van inspirerende voorbeelden rond lokaal voedsel.
■■ Samenbrengen van relevante actoren of sleutelspelers binnen de gemeente; faciliteren van
het overleg om zicht te krijgen op de potenties binnen de gemeente.
■■ Keuzes maken binnen de potenties: opstellen doelstellingen – of actielijst in co-creatie en
tips om lokale producten te integreren in het gemeentelijk beleid. Aanzetten tot/opmaken
van een gemeentelijk actieplan.
■■ Doorverwijzen naar informatie en partners voor de organisatie van concrete acties
(bv events met lokale producten).
■■

We bekijken samen met de gemeente het gewenste traject en het aantal overlegmomenten.
Uitvoeringstermijn: 6 à 12 maanden
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning, de inzet van gemeentepersoneel en (extra) financiële middelen voor de uitvoering, opvolging en communicatie van acties.

Richtprijs

De prijs is afhankelijk van de gewenste ondersteuning.
De prijs ligt in grootteorde van 2 500 euro (50 % korting ingerekend).

Contactpersoon

Katrien Baetens
Hadewych Georges

thema lokale economie
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LE4
NIEUW

Opmaak van een strategie
tegen voedselverlies
Situering

Gemeenten zijn ideaal geplaatst om voedselverlies tegen te gaan en zo de lokale economie te
stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarnaast is het gebruik van
voedseloverschotten een van de meest kosteneffectieve manieren om mensen in nood te
helpen. Maar waar te beginnen? Hoe kunnen stakeholders worden betrokken? En hoe pak je de
juiste problemen aan?
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Stap 1: Stellen van de diagnose rond voedselverlies via een schatting. Met behulp
van de diagnose weet de gemeente welke sectoren het meeste voedsel verspillen.
Stap 2: Ondersteuning in het zoeken naar de juiste actoren voor de samenstelling
van een werkgroep voedselverspilling. Op die manier betrekken we de juiste stakeholders in jouw gemeente, bv. burgerinitatieven rond voedselverlies, de afvalophaler, een
duurzame voorloper en ambassadeur binnen je gemeente, de juiste diensten binnen de
gemeente. De gemeente nodigt zelf deze actoren uit.
Stap 3: FoodWIN faciliteert het proces om een strategie en actieplan te co-creëren
met de werkgroep voedselverspilling. Doorheen dit proces bepalen het lokaal bestuur
en de werkgroep de sectoren met de hoogste prioriteit, ontwikkelen ze acties die
geschikt zijn voor jouw gemeente door te leren van best practices uit andere gemeenten
en van food waste changemakers. Tenslotte stellen ze doelen op voor 1, 5 en 10 jaar.
Op het einde van dit proces heeft het lokaal bestuur een concreet actieplan. FoodWIN
faciliteert het hele proces, brengt best-practices aan voor de gekozen sectoren en
schrijft de strategie uit.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ Voor de Food Waste Calculation: Parameters voorzien over het aantal inwoners, aantal
schoolgaande kinderen, aantal bedden in zorginstellingen en ziekenhuizen, aantal
horecazaken, supermarkten.
■■ De gemeente contacteert belangrijke stakeholders en doet het organisatorisch werk
voor stap 3 en 4.

Richtprijs

2 882,50 euro (50% korting ingerekend) voor het standaardtraject van ongeveer 1,5 tot 2
maanden. Bijkomende vergaderingen volgend op het standaardtraject (om acties af te
stemmen en de strategie bij te sturen) kunnen optioneel worden aangevraagd.

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema lokale economie

Projectinhoud en -verloop

FoodWIN helpt jouw gemeente om samen met lokale stakeholders een strategie rond
voedselverlies te creëren. Deze strategie bepaalt op welke sectoren wordt ingezet (bv.
restaurants, burgers, retail) en bepaalt de nodige acties (bv. begeleiding restaurants,
campagne rond gedragsverandering, ondersteunen van app). Door de juiste belanghebbenden bij dit co-creatieproces te betrekken, fungeert de gemeente als katalysator in
plaats van alles zelf te doen.
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LE5
NIEUW

Reductie van voedselverlies in kantines,
scholen en zorginstellingen
Situering

Grootkeukens in overheidskantines, scholen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen verspillen
tussen 20 en 40% van hun voeding. De kost van 1 ton voedselverlies in kantines wordt op 1.500
à 2.500 euro geraamd. Terugdringen van voedselverspilling is een impactvolle oplossing voor
klimaatverandering, én een kosteneffectieve manier om mensen in nood te helpen doordat het
de kosten voor sociale organisaties verlaagt en helpt voedselarmoede en voedselongelijkheid
te bestrijden. Lokale overheden met grootkeukens kunnen de vrijgekomen budgetten investeren in lekkerder, duurzamer en gezonder eten.

Projectinhoud en -verloop

Verminder voedselverspilling, verminder kosten en verminder de ecologische voetafdruk van
zorginstellingen, scholen en overheidskantines in jouw gemeente. Een lokaal bestuur heeft er
alles bij te winnen om voedselverlies in eigen grootkeukens te verminderen. Daarnaast kan een
lokaal bestuur ook beslissen om particuliere grootkeukens op haar grondgebied een duwtje in
de rug te geven.
FoodWIN ondersteunt grootkeukens op de volgende manier:
Stap 1: Meten. FoodWIN biedt de geschikte tools en methoden om te weten waar voedsel
wordt verspild, waarom en hoeveel. FoodWIN traint het team van de grootkeuken om zelf te
meten. Dit omvat o.a. onderzoek naar de voedingsdynamiek in de kantine na interviews, opstellen van de meetmethode op maat, opleiding meetmethodiek, en analyse van de meetresultaten
met een rapport en impactstudie.
Stap 2: Oplossingen. Bouw voort op best-practices om de juiste oplossingen te implementeren. FoodWIN organiseert een co-creatieve workshop met het team van de grootkeuken om
oplossingen te bepalen en een stappenplan te maken voor implementatie van deze oplossingen. Dit omvat o.a. oplijsten van taken en timing, identificatie van quick wins en knelpunten,
voorstellen best practices, en coaching.
Stap 3: Implementeer oplossingen. FoodWIN geeft advies en ondersteuning in deze stap.
FoodWIN is tijdens en na het traject beschikbaar voor vragen van de kantine.
Het proces van meten (stap 1) en oplossingen creëren duurt 3 maand.
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Taken en verantwoordelijkheden kantine (school, ziekenhuis of zorginstelling)
■■ Vragen beantwoorden i.v.m. voedingsdynamiek, meetgegevens invullen in voorziene
invulformulieren.
■■ Praktische organisatie workshops endeelnemers uitnodigen.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
Koppeling met andere gemeentediensten waar nodig (vb. OCMW’s).
■■ Rol als tussenpersoon naar scholen en zorginstellingen opnemen.
■■

Richtprijs

3 025 euro (50% korting ingerekend) voor een standaardtraject met één individuele
grootkeuken. Voor de begeleiding van meerdere grootkeukens wordt een apart projectvoorstel en prijs opgemaakt.

Contactpersoon

Anneleen Demey
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LE6

Een eetbare buurt,
gemeente of stad
Situering

Heel wat gemeenten voorzien in hun klimaatplan acties om lokale voedselproductie te stimuleren.
Via dit project wordt begeleiding aangeboden voor de realisatie van sociale buurtprojecten
(bijvoorbeeld een samentuin of voedselbos) en voor productiegerichte initiatieven zoals
stadslandbouw. Er wordt vertrokken vanuit de beschikbaarheid van één of meer potentiële
locaties en een projectidee. Velt denkt mee over de mogelijkheden van de locatie, de partici
patie van de burgers, het soort project dat je wil initiëren en de randvoorwaarden. Beschouw
het als een screening op ruimtelijk-technisch, economisch, ecologisch en sociaal vlak om alle
aspecten van je initiatief in kaart te brengen en te duiden. Bij initiatieven voor landbouwers
staan De Landgenoten je extra bij.
Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn: een pluktuin waar bezoekers en boer samenwerken, een
gebouw met een daktuin en korte-keten-markt, een samentuin op OCMW-terreinen die levert
aan een sociaal restaurant, …

Projectinhoud en -verloop

Stap 1 – Analyse
■■ alle aspecten ,de kansen en knelpunten in kaart te brengen: ruimtelijk-technisch (bv. bodemkwaliteit), economische waarde, ecologische impact, sociale betekenis voor de buurt, rol van
stakeholders en partners en juridische aspecten
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indien uit de analyse blijkt dat er mogelijkheden zijn voor minstens een ½ VTE inzet van een
professionele boer worden De Landgenoten betrokken

Stap 2 – Projectdefinitie met stappenplan
uitschrijven van enkele scenario’s
■■ toetsing bij partners, buurt en binnen het gemeentebestuur
■■ opmaak van een projectdefinitie met stappenplan (incl. begroting, timing en verdere
begeleiding)
■■

Stap 3 – Uitvoering begeleidingstraject op maat van de noden en mogelijkheden
Voorbeeld 1: project eetbare buurt met vrijwilligers/burgers (samentuin-voedselbos, …)
■■ advies bij aanvraag vergunningen
■■ participatie buurtbewoners (werving geïnteresseerden, infoavond, begeleiding groeps
ontwikkeling)
■■ praktijklessen en praktische begeleiding op locatie
Voorbeeld 2: stadslandbouwproject met verdienmodel
■■ sessie canvas-business model met initiatiefnemers
■■ advies omtrent locatie (bodemanalyse, inrichtings- en beplantingsplan, bemestings- of
beheersadvies, …)
■■ advies bij aanvraag vergunningen, selectie concessiehouders, …
■■ advies en praktische begeleiding bij inrichting en teelt op locatie
Het is mogelijk dat stappen 1 en 2 reeds werden uitgevoerd door het gemeentebestuur en haar
partners en Velt enkel in stap drie wordt ingeschakeld.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
geschikte locaties of percelen voor het project aanreiken
■■ eventueel: bepaling van de projectdefinitie (doelstellingen, timing, output)
■■ eventueel: uitvoering specifieke taken bij realisatie project
■■

Richtprijs

Op 30 maart 2019 werd met een feestelijke 1e boomaanplanting gestart met de
aanleg van een voedselbosje in Nevele
(Deinze). Velt zorgde voor een concreet
ontwerp en hielp met het inspraaktraject en
het voorbereiden van de grond. Er werden
verschillende begeleidingssessies georganiseerd en er werd een aanplant- en beheersplan opgemaakt voor de komende jaren. In
het voedselbos zijn fruitbomen en bessenstruiken voorzien, maar ook met een speelbosje, een wilgentunnel, een blotevoetenpad en kippen en geiten. Het bos groeit op
een terrein dat gebruikt wordt door De Vierklaver, dat volwassenen met een mentale
beperking ondersteunt. Iedereen is er welkom.

De prijs is erg afhankelijk van de aard van
het project en de gewenste begeleiding.
■■ Richtprijs voor de begeleiding van een
project ‘eetbare buurt’: 5 000 euro
(50% korting ingerekend)
■■ Richtprijs voor de begeleiding van
een stadslandbouwproject: 3 600 euro
(50% korting ingerekend)

Contactpersoon

Anneleen Demey

thema lokale economie

■■
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LE7

Gedeeld gebruik van
materiaal tussen buren stimuleren
Situering

Iedereen heeft wel eens een boormachine, lange ladder, schuurmachine of wafelijzer nodig. Maar
kopen is niet nodig als je spullen die je weinig gebruikt kan lenen bij de buren. Door het delen van
materialen worden energie en grondstoffen bespaard. Het is dan ook een actie die in heel wat
lokale klimaatplannen is opgenomen. Bovendien kunnen mensen door te delen heel wat geld
besparen en verhoogt het de sociale cohesie in de buurt.
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Projectinhoud en -verloop

De vzw WijDelen werkt samen met de stad of gemeente een campagne op maat uit, vertrekkende vanuit het netwerk van de gemeente. De begeleiding omvat de volgende stappen:
■■ de opmaak van een communicatie- en actieplan met het oog op een groot bereik
■■ het organiseren van werksessies met buurtwerkers en verenigingen, infomomenten, presentaties,
■■ het organiseren van een ludieke actie op een evenement of druk bezochte locatie.
Het doel is om het aantal leden dat deelt via Peerby een flinke boost te geven maar ook om
enkele ambassadeurs als vrijwilliger enthousiast te krijgen om het delen van spullen verder uit
te dragen. WijDelen vzw stelt haar expertise ter beschikking voor het werven van leden en
bekijkt ook de mogelijkheden voor het oprichten van gesloten groepen via Peergroups.be. Een
Peergroup bestaat uit mensen die zich regelmatig op dezelfde plek bevinden: een werkplek,
bedrijven op een bedrijventerrein of de leden van een vereniging.
De gemeente zet haar communicatiekanalen in en staat in voor de praktische organisatie van
de bijeenkomsten en het evenement.

Motivatie van Oud-Heverlee om te kiezen voor dit project: “Delen” is een van de
nieuwe acties die onze klimaatraad wil promoten. Onze gemeente zet reeds in op hergebruik via de organisatie van repaircafés.
Zo vermijden we de aankoop van nieuwe
toestellen, en de CO2-productie die daarmee gepaard gaat. Er lopen ook al twee
projecten rond autodelen. Peerby is een volgende, logische stap.

Richtprijs

1.210 euro (5 werkdagen, 50% korting
ingerekend)
Afhankelijk van de ambitie kan het project
uitgebreid worden (242 euro/dag). We organiseren graag extra workshops (1 uur aan
151 euro, 2 uur aan 181 euro).

Contactpersoon

Anneleen Demey
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Een gemeente kan het delen van gebruiksvoorwerpen op verschillende manieren stimuleren bij
haar inwoners. Vzw WijDelen heeft hier heel wat expertise in en kan gemeenten begeleiden. Een
handige tool die daarbij wordt ingezet, is Peerby. Dit is een vraaggestuurde website en een mobiele
applicatie waarmee je makkelijk items kunt delen met je buren.
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LE8

Repair cafés

NIEUW

Situering

Repair Cafés zijn bijeenkomsten waar mensen samen kapotte spullen kunnen herstellen tegen
een vrije bijdrage, van kledij over elektrische apparaten tot meubels, fietsen en computers. Op
een Repair Café zijn gereedschap en knowhow aanwezig. Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt
de gemeente om een Repair Café op te starten.

Projectinhoud en -verloop

Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt een gemeente om een Repair Café op te starten, zodat de
gemeente daarna het Repair Café zelfstandig kan verderzetten met behulp van vrijwilligers.
Tijdens de begeleiding zoeken we mee naar een locatie, vrijwilligers en partners.
De volgende stappen zijn voorzien:
■■ Opstartvergadering met uitleg over de principes van een Repair Café, de CO2impactmeting, de toegankelijkheid voor kwetsbare doelgroepen en overlopen van het
draaiboek voor opstart
■■ De registratie van het Repair Café op repaircafe.org en aanleveren van het opstartpakket op
naam van de gemeente, met templates voor affiches, naambordjes en praktische tips
■■ In kaart brengen van mogelijke partners en locaties (met input van de gemeente)
■■ Opstellen van een plan van aanpak voor de samenwerking met partners en het zoeken van
vrijwilligers, herstelmateriaal en wisselstukken
■■ Mee bekijken van de opties voor de locatie en voorwaarden i.v.m. inrichting van de ruimte
■■ Opstellen van een communicatieplan samen met de gemeente
■■ 1 infovergadering met kandidaat vrijwilligers en eventuele partners: wat is een Repair
Café, wat doen de vrijwilligers op het Repair Café, hoe pak je een Repair Café praktisch aan?
■■ Indien gewenst: aanwezigheid van Netwerk Bewust Verbruiken op het eerste Repair Café
■■ 1 evaluatieoverleg na het eerste Repair Café en gezamenlijk invullen van de CO2impactmeting
■■ Link maken met lerend netwerk van Repair Cafés, alle betrokkenen die dat wensen abonneren op nieuwsbrief voor Repair Café vrijwilligers
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foto: Dennis Licht
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De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
■■ de logistieke organisatie van de geplande vergaderingen (zaal, catering)
■■ de registratie van geplande data voor Repair Cafés op Uit in Vlaanderen (gratis)
■■ het vinden van een (gratis) locatie voor het Repair Café
■■ de werving en verdere opvolging van de Repair Café vrijwilligers
■■ de communicatie naar een breed publiek
■■ de eventuele aankoop van herstelmateriaal en wisselstukken

Richtprijs

1 312,50 euro (50% korting ingerekend) voor bovenstaand begeleidingstraject van
ongeveer 3 maanden.

Contactpersoon

Anneleen Demey
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