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JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE 2016
1. SITUERING EN MISSIE
De West-Vlaamse Milieufederatie vzw wil de kwaliteit van het leefmilieu in de Provincie West-Vlaanderen
beschermen en verbeteren. De WMF ontstond als “het West-Vlaams overleg”. Dit was een spontaan overleg
tussen een aantal lokale & regionale West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. In 1996 kreeg dit overleg
ook rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vzw.
De werking van de WMF is tweeledig :
-

Koepelwerking : dit is de interne werking, die zich richt op het versterken van het netwerk van WestVlaamse natuur- en milieuverenigingen. De WMF is zodoende het provinciaal steunpunt voor het
West-Vlaamse natuur- en milieumiddenveld en gewestelijke koepels Bond Beter Leefmilieu en
Natuurpunt. Provincie West-Vlaanderen erkent de West-Vlaamse Milieufederatie ook als
coördinerend aanspreekpunt voor de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen via een
samenwerkingsovereenkomst. De koepelwerking focust zich hoofdzakelijk op informatiedoorstroming,
beleidscoördinerende werking, standpuntbepaling, opvolgen van tendensen en verzamelen van
achtergrondinformatie, door overleg en dagelijkse contacten met de aangesloten verenigingen en
gewestelijke partners. De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelde in 2016 83 lokale, regionale,
gewestelijke en thematische natuur- en milieuverenigingen, actief in West-Vlaanderen.

-

Beleidswerking : dit is de extern gerichte werking, die zich richt op het beïnvloeden van het
bovenregionaal beleid van overheden en andere maatschappelijke organisaties, ten voordele van
meer natuur en een beter leefmilieu in West-Vlaanderen. Dit gebeurt door middel van gecoördineerd
overleg, adviesraden, lobby- en perswerking.

2. STRUCTUUR
2.1. Bestuursorganen
2.1.1. Algemene vergadering
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Statutaire verplichtingen nakomen en
inhoudelijke wisselwerking tussen de WMF en de lidverenigingen. De Algemene Vergadering biedt de
lidverenigingen ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Ze bestaat uit alle
werkende leden van de vereniging en wordt minstens 2 maal per jaar samengeroepen. Men is werkend lid,
wanneer men het jaarlijks lidgeld betaalt. Elk lid heeft 1 stem. Eind 2016 telde de WMF vzw 71
stemgerechtigde lidverenigingen.
Op de Algemene Vergadering van 21 maart 2015 werd het jaarverslag, de jaarrekening en balans van 2015 en
de begroting 2016 goedgekeurd. Tevens werden op deze Algemene vergadering de eerste grote krachtlijnen
van het meerjarenplan 2017-2021 met de lidverenigingen teruggekoppeld. Met het oog op de goedkeuring van
dit eerste meerjarenplan van de WMF werd een extra Algemene Vergadering georganiseerd op 24 mei 2016.
Op de Algemene Vergadering van 21 oktober 2016 werd de voorlopige jaarbegroting 2016 goedgekeurd. Ook
stelde de Algemene Vergadering een nieuw WMF-bestuur aan voor de periode 2016-2018 en werd Klimaat
Podium Brugge aanvaard als nieuwe lidvereniging.
2.1.2. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur neemt de dagelijkse werking van de vereniging waar. Zij neemt beslissingen omtrent alle
aspecten van de vereniging : financiën, organisatieontwikkeling, beleidswerking, communicatie en al wat zich
voordoet. De Raad van Bestuur is evenwichtig samengesteld uit personen, actief in natuur- en
milieuverenigingen, die op hun beurt actief zijn in de diverse regio’s van de Provincie. Elke bestuurder kan
punten op de agenda zetten.

4

De Raad van Bestuur wordt om de 2 jaar herkozen. In oktober 2016 werd de Raad van Bestuur hernieuwd.
Momenteel bestaat deze uit volgende 8 leden: Eric Vandorpe : voorzitter ; Paul De Graeve : ondervoorzitter ;
Martine Langen : secretaris ; Marcel Heintjens : penningmeester en Peter Hantson, Ann Top, Bavo De Clercq en
Georges Pollentier : bestuursleden. Hans Vermeersch en Kris Dekeyzer namen ontslag uit het bestuur.
De Raad van Bestuur komt minimum 6 keer per jaar samen : In 2016 kwam het bestuur 7 keer samen : op 2
februari, 1 maart, 11 april, 10 mei,,27 juni, 18 oktober en 22 november.
3. ORGANISATIE
3.1. Medewerkers
Het medewerkersbestand van de WMF bestaat uit 1,75 VTE. Minstens 1 VTE daarvan wordt besteed aan
beleidswerking. De overige 0,75 VTE wordt ingezet voor koepelwerking, coördinatie, communicatie, logistieke
ondersteuning en administratie. In 2016 was er bovendien een aanwervingsprocedure voor een extra halftijds
personeelslid aangeworven voor minimum 1 jaar om de grafische communicatie van WMF op punt te zetten in
2017. Eenmaal per jaar vindt er ook een functioneringsgesprekken met de medewerkers plaats.
3.2. Organisatieontwikkeling
De medewerkers & de bestuursleden van de West-Vlaamse Milieufederatie vzw volgen een aantal keren per
jaar vorming, die de WMF op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak te goede kan komen. Dit gebeurt door
het volgen van sessies organisatieontwikkeling, gegeven door Bond Beter Leefmilieu, door inhoudelijke
vormingssessies, georganiseerd door WMF zelf en door infosessies en studiedagen, georganiseerd door
externen of in het kader van opgevolgde adviesraden.
Het kabinet Leefmilieu kondigde al in 2011 aan dat het besluit m.b.t. de MiNa-subsidies herbekeken zouden
worden vanuit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit. In 2015 kwam dit voornemen in een
stroomversnelling. In de zomer werd de conceptnota van een nieuw Vlaams MiNadecreet goedgekeurd. In
december 2015 werd het nieuwe MiNabesluit definitief goedgekeurd. Een belangrijke erkenningsvoorwaarde
in dit nieuwe MiNabesluit legt alle verenigingen een meerjarenbeleidsplanning van 5 jaar op. WMF diende
daartoe een meerjarennota 2017-2021 op te maken tegen 1 juni 2016. Bond Beter Leefmilieu zette vanaf
september 2015 een intensieve trajectbegeleiding voor de opmaak van een meerjarenbeleidsplan op.
Coördinator Katty De Wilde volgde alle begeleidingsessies in het voorjaar 2016 en begeleidde het proces voor
de opmaak van de nota intern bij WMF. Dit resulteerde in de organisatie van een interne werkgroep op 25
januari, intensieve besprekingen met de Raad van Bestuur en diverse terugkoppelingen met de lidverenigingen
via de Algemene Vergadering. Het meerjarenplan dat daaruit vloeide, werd goedgekeurd op de AV van 24 mei
en tijdig ingediend bij LNE. De goedkeuring door LNE volgde op 1 december 2016. De meerjarennota 20172021 legt onder meer ook vast hoe de organisatie zich verder wil ontwikkelen in die periode.
Beleids- en communicatiemedewerker Bart Vanwildemeersch volgde een collega-groep communicatie bij Bond
Beter Leefmilieu. Communicatiemedewerkers van diverse organisaties werden onderlegd in hoe een goed
verhaal opbouwen en konden ook onderling ervaringen en tips voor een betere communicatie uitwisselen.
De WMF organiseerde in 2016 ook zelf ook een aantal infosessies : over het provinciale natuurbeleid m.b.t.
kleine landschapselementen en soortenbescherming, over lokale klimaatactieplannen en werken rond klimaat
op lokaal vlak en over veeteelt en gezondheid. Voor het breed publiek organiseerde de WMF i.s.m. Provincie
West-Vlaanderen, ANB, Natuurpunt en KULAK de West-Vlaamse Natuurstudiedag met voordrachten over
“natuuronderzoek door vrijwilligers”.
3.3. Vrijwilligers secretariaat
In 2016 bleef vrijwilligster Betty Haerens het WMF-secretariaat bijstaan. Op regelmatige basis verrichtte zij
enkele uren licht administratief werk voor het secretariaat.
4. KOEPELWERKING
4.1.1. Het WMF-overleg
Het WMF-overleg heeft als doel informatiedoorstroming en terugkoppeling over organisatorische en
inhoudelijke aspecten van het West-Vlaams milieubeleid en de werking van de WMF met de lidverenigingen.
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Het overleg wil ook de interne banden tussen de lidverenigingen en de WMF en tussen de lidverenigingen
onderling versterken en kansen bieden voor interne netwerking. Het WMF-overleg wordt ook telkens
gekoppeld aan een interne vorming over actuele bovenregionale milieuthema. Het WMF-overleg is
toegankelijk voor alle geïnteresseerde leden van de lidverenigingen. In 2016 was er een WMF-overleg op 26
september en 12 december 2016. Daarnaast was er ook overleg tussen de lidverenigingen bij de 3 Algemene
Vergaderingen in maart, mei en oktober.
4.1.2. Dagelijkse informatiedoorstroming en terugkoppeling met de aangesloten lidverenigingen
Intern overleg werd ook in 2016 aangevuld met dagelijkse informatiedoorstroming en terugkoppeling over
organisatorische en inhoudelijke aspecten van het West-Vlaamse milieubeleid en de werking van de WMF met
de aangesloten lidverenigingen.
Concreet houdt dit o.a. in dat agenda’s van extern overleg, zoals overleg met mandatarissen, administraties,
politieke partijen en adviesraden vooraf per mail verspreid worden aan de opgegeven contactpersonen van de
lidverenigingen. De lidverenigingen krijgen zo de kans om ook bovenlokale punten te agenderen.
Na het overleg of adviesraad is er vaak ook nog een terugkoppeling. Dat gebeurt via het WMF-overleg of
vanuit het WMF-secretariaat op maat, via mailgroepen of via andere communicatiemiddelen, zoals het
tijdschrift of nieuwtjesoverzicht.
Er zijn ook diverse mailgroepen per thema of adviesraad, zodat op maat gecommuniceerd kan worden. Voor
algemeen nieuws dat alle lidverenigingen aanbelangt, wordt gebruik gemaakt van een voor dit doel
samengestelde mailgroep. Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse update van de diverse adressenbestanden.
4.1.3. Intermediaire partner van de gewestelijke koepel Bond Beter Leefmilieu
Door de intermediaire positie van WMF fungeert WMF tevens als brug- en doorgeefluik voor informatie
afkomstig vanuit Bond Beter Leefmilieu. Op die manier wil WMF de gestructureerde en gecoördineerde
werking van de milieubeweging versterken.
In 2016 volgde Eric Vandorpe de Algemene Vergadering & Katty De Wilde de Raad van Bestuur van Bond Beter
Leefmilieu op.
M.b.t. diverse inhoudelijke thema’s was er wederzijdse ondersteuning. WMF begeleidde een rondrit voor BBL
naar positieve en negatieve voorbeelden m.b.t. kernversterking in de Brugse regio op 16 februari. Verder
organiseerde Bond Beter Leefmilieu op aandringen van WMF een eerste werkgroep rond landbouw en voeding
op 17 mei. Op 26 augustus kwamen Danny Jacobs, directeur en Nik Meeusen, bewegingsmedewerker naar
WMF om kansen omtrent wederzijdse ondersteuning van de meerjarenplannen BBL en WMF te bespreken.
4.1.4. Intermediaire partner van de gewestelijke koepel Natuurpunt
Door de intermediaire positie van WMF fungeert WMF tevens als brug- en doorgeefluik voor informatie
afkomstig vanuit Natuurpunt. Op die manier wil WMF de gestructureerde en gecoördineerde werking van de
milieubeweging versterken.
M.b.t. diverse inhoudelijke thema’s was er wederzijdse ondersteuning. O.a. werd beslist om samen met
Natuurpunt en Vogelbescherming juridische stappen te ondernemen m.b.t. de zwakke bescherming van de
kustpoldergraslanden. Er wordt op regelmatige basis onderling overlegd over strategie t.a.v. thema’s m.b.t.
voeding en landbouw. WMF neemt tevens een actieve rol op in de Kustwerkgroep van Natuurpunt.
4.2. Inhoudelijke ondersteuning lidverenigingen
4.2.1. Interne inhoudelijke vorming, gekoppeld aan het WMF-overleg
De WMF wil de interne inhoudelijke kennis over actuele bovenregionale thema’s bij (bestuurs)vrijwilligers en
personeel van de lidverenigingen en de WMF vzw zelf versterken d.m.v. vormingsessies, die meestal gekoppeld
worden aan het WMF-overleg of Algemene Vergaderingen.
In 2016 waren er inhoudelijke vorming over :
•

‘Vrijwilligers over hun onderzoek?’. Dit was het thema van editie 2016 van de West-Vlaamse
Natuurstudiedag. Diverse vrijwilligers van de lidverenigingen gaven toelichting over dit thema. De
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•
•

•
•
•

West-Vlaamse Natuurstudiedag ging door op 5 maart 2016 Bij de KULeuven te Kortrijk & werd
opnieuw gecoördineerd door de West-Vlaamse Milieufederatie. Er waren 199 aanwezigen
‘Provinciaal beleid omtrent kleine landschapselementen en soortenbescherming”. Deze vorming werd
gekoppeld aan de Algemene Vergadering van 21 maart te Roeselare en werd gegeven door Olivier
Dochy en Wouter Vuylsteke van de provinciale dienst MiNaWa. Er waren 24 aanwezigen.
‘Strategie en doelen voor West-Vlaanderen. De meerjarennota 2017-2021 van de West-Vlaamse
Milieufederatie”. Deze vorming werd gekoppeld aan de Algemene Vergadering van 24 mei te
Roeselare en werd gegeven door Katty De Wilde van de West-Vlaamse Milieufederatie. Er waren 17
aanwezigen.
“Lokale klimaatactieplannen” Deze vorming werd gekoppeld aan het WMF-overleg. De vorming werd
gegeven door Bernard Goovaerts van Bond Beter Leefmilieu en ging door op 26 september te Brugge.
Er waren 22 aanwezigen.
‘’Klimaatverandering aanpakken met lokale kracht”. Deze vorming werd gekoppeld aan de Algemene
vergadering te Brugge op 24 oktober 2016 en werd gegeven door Cedric Depuydt van Klimaat Podium
Brugge. Er waren 28 aanwezigen.
“Veeteelt en gezondheid”. Deze sessie werd gekoppeld aan het WMF-overleg op 12 december te
Roeselare. De uitleg werd gegeven door Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie.
Er waren 15 aanwezigen.

In totaal waren er in 2016 per inhoudelijke vorming gemiddeld 50 aanwezigen. Een gemiddelde van ongeveer
19 lidverenigingen per inhoudelijke vorming, wanneer we de West-Vlaamse Natuurstudiedag niet meerekenen.
Dit aantal bleef gelijk t.o.v. van 2014.
4.2.2.

maandelijks pers- en nieuwtjesoverzicht

Ook in 2016 kreeg een lijst van 351 contactpersonen ongeveer maandelijks een pers- en nieuwtjesoverzicht van
de WMF. Voor de sector relevante nieuwsberichten en activiteiten worden samengebracht in een overzicht.
Het is de bedoeling onze lidverenigingen met deze service up-to-date te houden van wat er in West-Vlaanderen
reilt en zeilt omtrent natuur en milieu in brede zin.
4.2.3.

Tijdschrift
de

In 2016 kende het WMF-tijdschrift “WMFkoepel” zijn 11 jaargang. Het tijdschrift wil de bestuursleden van de
West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen versterken door achtergrondinformatie- meestal in dossiervormte geven over actuele bovenregionale milieubeleidsthema’s en de werking van WMF hieromtrent.
Het tijdschrift verschijnt 3-maandelijks en wordt in een papieren oplage van 100 aan stemgerechtigden van de
West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen en stakeholders verspreid. Het wordt ook digitaal verspreid via
een mailgroep van bestuursleden van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Deze mailgroep bevat
een 554 adressen.
In 2016 bevatte het tijdschrift o.a. dossiers en artikelen over :
Fotoverslag West-Vlaamse Natuurstudiedag 2016
Provinciaal natuurbeleid
Kustpoldergraslanden
Gevolgen voor natuur en milieu van agro-industrie
Kleine windturbines
Dag van de Natuur West-Vlaanderen 2016
Integraal waterbeleid
Lokale klimaatactieplannen
Druk op open ruimte en de Plaatsbepalers
West-Vlaamse Natuurstudiedag 2017 “natuur met een geschiedenis”
recreatie visserij aan de kust
Een aantal van deze artikelen is terug te vinden op de WMF-website : www.wmfkoepel.be
4.2.4. Website www.wmfkoepel.be
De website biedt basisinformatie over de werking van de WMF en bevat links naar de websites van de
lidverenigingen. De website wil het bestaan en de werking van de WMF en haar lidverenigingen breder bekend
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maken en inhoudelijke en organisatorische informatie verstrekken in eerste instantie aan de lidverenigingen,
maar ook aan andere geïnteresseerden.
4.2.5. Aanvullende inhoudelijke ondersteuning bij dossiers van regionale en lokale verenigingen
Zie beleidswerking 6.2.
4.3. Gecoördineerde belangenbehartiging voor de West-Vlaamse natuur- en milieubeweging.
4.3.1. Provinciaal aanspreekpunt voor de West-Vlaamse en gewestelijke natuur- en milieuverenigingen en
voor provincie West-Vlaanderen.
WMF heeft een samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen. Met deze overeenkomst
erkent de Provincie de WMF als centraal aanspreekpunt voor de natuur- en milieuverenigingen, die in WestVlaanderen actief zijn. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks opnieuw onderhandeld. Via deze
samenwerkingsovereenkomst is er een structurele samenwerking met de Provincie m.b.t een aantal
gezamenlijke initiatieven. Dit zijn o.a. de coördinatie van de West-Vlaamse Natuurstudiedag, de inhoudelijke
voorbereiding van de info- en debatavond van de Provinciale Minaraad. Naar aanleiding van onze
samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen had WMF ook bilateraal overleg met de
provinciale administratie MiNaWa.
Bij dit overleg werd naast de verderzetting van onze
samenwerkingsovereenkomst en opvolging van de jaarlijkse projecten een aantal punten besproken, die o.m.
door de lidverenigingen op de agenda werden geplaatst
4.3.2. Gedragen standpunten over bovenregionale milieuthema’s
D.m.v. het WMF-overleg en mailgroepen worden gedragen standpunten over bovenregionale milieuthema’s
opgemaakt, die bij extern overleg en in adviesraden verdedigd kunnen worden in naam van de West-Vlaamse
natuur- en milieuverenigingen. Op die wijze wil WMF ook de eenheid en kracht van het West-Vlaams
verenigingsweefsel voor milieu en natuur verstevigen.
In 2016 is dit onder andere gebeurd over o.a. de Plaatsbepalers als insteek voor de Provinciale Minaraad en
Procoro. Ook is er, samen met de lidverenigingen, beslist op welke 5 thema’s en bijbehorende doelen WMF
zich de komende 5 jaar zal gaan focussen. Deze zijn vastgelegd in de meerjarennota 2017-2021 en zijn :
klimaatadaptatie, behoud van open ruimte, duurzame landbouw en visserij, gezondheidsgerelateerde en
sociaal- ecologische milieuthema’s. Eind 2016 gebeurde dit eveneens met de Brugse natuur- en
milieuverenigingen omtrent het GRUP afbakening stedelijk gebied Brugge.
4.3.3 Gecoördineerde belangenbehartiging door overleg met overheden, politieke partijen en mandatarissen
WMF behartigt de belangen van de lidverenigingen en ondersteunt hen door het meenemen van bovenlokale
agendapunten bij overleg met overheden, politieke partijen en mandatarissen. Lidverenigingen kunnen ook
bovenlokale agendapunten laten aanbrengen of zelf aanbrengen bij onze contacten met overheden, politieke
partijen en mandatarissen. Meer zie 6. Campagnes & 7. Beleid.
4.3.4. Gecoördineerde belangenbehartiging in adviesraden en overlegtafels
WMF behartigt en ondersteunt de belangen van lidverenigingen door gedragen opmerkingen of kwaliteitsvolle
adviezen te geven. Zie meer gedetailleerd punt 4. Adviesraden en overleg
De inhoudelijke bespreking van en terugkoppeling over de agendapunten gebeurd op de overlegvergaderingen
van de WMF of lidverenigingen worden per mail op de hoogte gebracht van de agenda en krijgen in de mate
van het mogelijke of op vraag ook achteraf de verslagen.
4.3.5.. Gecoördineerde belangenbehartiging door opvolging provincieraad en commissies
WMF volgt het provinciaal beleid m.b.t. natuur, leefmilieu ook op ahv. de agenda van de provincieraad en
commissies. Dit geeft ons de gelegenheid op het beleid te wegen door onze standpunten doelgericht over te
maken aan provincieraadsleden alvorens deze als agendapunt besproken worden.
Ook de provinciale ambtelijke commissie trage wegen volgen we op. Deze commissie adviseert gemeentelijke
aanvragen tot afschaffing of verlegging van trage wegen op grondgebied West-Vlaanderen. Agenda en
verslagen worden verspreid via een interne mailgroep van geïnteresseerde contactpersonen van de
lidverenigingen en vzw Trage Wegen.
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5. ADVIESRADEN EN OVERLEG
WMF zetelde in 2016 in de volgende bovenregionale adviesraden en overlegorganen:
- Provinciale Minaraad
- Procoro
- Proclam, adviesraad van Inagro
- Regionaal sociaaleconomisch overlegcomité (Resoc) Noord
- Bekkenraden Leie & Bovenschelde
- Managementcomité Plattelandsontwikkeling
- Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer
- Overleg met W&Z afdeling Bovenschelde
- Provinciaal overleg reuzenbereklauw
- Stuurgroep VLM waterkwaliteit
5.1. Provinciale Minaraad
WMF heeft 5 effectieve en 5 plaatsvervangende vertegenwoordigers in de Provinciale Minaraad, die elk één
van de 5 regio’s (Kortrijk, Roeselare-Tielt, Westhoek, Kust & Houtland –Brugge) vertegenwoordigen. Voor WMF
zijn de provinciale Minaraadsvertegenwoordigers Bart Vanwildemeersch, Martine Langen, Gabriel
Vandemaele, Marcel Heintjens, Ann Top, Peter Hantson, Bavo De Clercq, Kristina Naeyaert, Manuel De Witte
en Katty De Wilde.
De provinciale Minaraad kwam in 2016 6 maal samen : op 1 februari, 7 maart, 9 mei, 6 juni, 27 september en
28 november 2016. Er werd o.a. geadviseerd en geïnformeerd over, regionale landschappen, standslandschappen en bosgroepen, het algemeen politiereglement provinciale domeinen, provinciaal klimaatbeleid, de
herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) via het participatief proces Plaatsbepalers, PRUP
en inrichtingsnota Gavers en Esser, fietssnelwegen en pilootproject kleinschalige windturbines.
5.2. Procoro (= Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening)
WMF behartigt in de Procoro, namens BBL en i.s.m. Natuurpunt, de standpunten en belangen van de lidverenigingen. Concreet gebeurt dit door het meenemen van hun opmerkingen, bezwaren, e.d i.v.m.
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS), Provinciale RUP’s, planologische attesten voor bedrijven,
enz….
De vertegenwoordigers voor de natuur- en milieuverenigingen in de Procoro zijn : Eric Vandorpe (effectieve
BBL/WMF), Katty De Wilde (effectieve BBL/WMF), Guido Vandenbroucke (effectieve Natuurpunt), Bart
Vanwildemeersch (plaatsvervanger BBL/WMF), Gabriel Vandemaele (plaatsvervanger Natuurpunt) & Martine
Langen (plaatsvervanger Natuurpunt). Ook in 2016 kwam Procoro West-Vlaanderen meestal samen de eerste
donderdag van de maand. Er waren bovendien een aantal extra Procorovergaderingen naar aanleiding van het
participatief project Plaatsbepalers. In totaal vergaderde de Procoro 17 keer in 2016. De onderwerpen, die aan
bod kwamen, waren o.a.: PRUP en inrichtingsnota De Gavers en Esser, PRUP Afbakening Kleinstedelijk gebied
Tielt, PlanMER Menen-Wervik, PRUP Kemmelberg, Witboek Ruimte Vlaanderen,PRUP d’Arta (Ardooie), PRUP
herziening afbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist, PRUP regionaal bedrijventerrein Braem (Kortemark),
PRUP Nonnebossen en Vijverbos(zonnebeke), PRUP’s zonevreemde jeugdverblijven, PRUP solitaire
vakantiewoningen regio Tielt-Roeselare, PRUP regionaal bedrijf Greenyard Foods (Staden), herziening GRS
Damme, PRUP strategisch projectgebied Sol Blankenberge, PRUP slachthuis Tielt en PRUP afbakening
kleinstedelijk gebied Tielt.
De agenda van de Procoro worden op voorhand via het WMF-secretariaat aan GECORO-leden en regionale
secretariaten verspreid, zodat de lidverenigingen, voor wie een agendapunt van belang is, hun standpunt
kunnen doorgeven aan de Procoroleden.
5.3. Adviesraad Proclam van Inagro
De WMF streeft naar een landbouw, die het ecologisch draagvlak van de provincie niet overschrijdt. In de
adviesraad Proclam van Inagro ontmoeten we de landbouwsector en is er overleg over onderwerpen, die zowel
natuur, milieu als landbouw aangaan. Binnen Proclam worden er ook onderzoeks- en andere projecten op dit
raakvlak ontwikkeld. De adviesraad Proclam situeert zich binnen het verzelfstandigd agentschap Inagro. WMF
heeft in deze adviesraad 5 vertegenwoordigers. Zij zetelen er naast 5 vertegenwoordigers voor de
landbouworganisaties. Deze 5 vertegenwoordigers in de adviesraad : Kris Dekeyzer (tot eind oktober), Bart
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Vanwildemeersch, Manuel De Witte, Peter Hantson & Gabriël Vandemaele. De agenda en verslagen worden
doorgegeven aan mailgroep Proclam.
In 2016 kwam de adviesraad Proclam 2 keer samen over volgende thema’s : bufferzones in de praktijk (7 juli
2016) en de impact van IHD regelgeving op landbouw en natuur op 24 oktober 2016. Daarnaast nam WMF ook
deel aan de Inagro-stuurgroep draagvlakverbreding ‘samen uit de modder’ m.b.t. erosieprojecten. Deze kwam
een eerste keer samen op 6 oktober 2016 ter voorbereiding van een debat op 3 november en werd opgevolgd
door Bart Vanwildemeersch.
5.4. RESOC (Regionale StreekOverlegComité) Noord
In de loop van 2016 fusioneerde Resoc Brugge met Resoc Oostende tot Resoc Noord. De West-Vlaamse
Milieufederatie kon haar vertegenwoordiging als levende kracht in deze adviesraad behouden. Door de
aanwezigheid als levende kracht in Resoc Brugge wil WMF standpunten van de milieubeweging i.v.m.
duurzame ontwikkeling bekend maken en verdedigen t.o.v. de sociaal-economische sector. Resoc Noord, is
samen Resoc Gent, de enige Vlaamse Resoc waar natuur- en milieuverenigingen gecoöpteerd werden.
Resoc Noord kwam in 2016 4 keer samen en dit op op 21 maart, 1 juni, 7 september en 14 december. We
konden dit jaar vooral een kritische en duurzame stem laten horen bij de nood aan bijkomende
bedrijventerreinen, de luchthaven van Oostende en het GRP afbakening stedelijk gebied Brugge.
In 2016 was Paul De Graeve de effectieve vertegenwoordiger en Kris Dekeyzer zijn plaatsvervanger. Vanaf eind
oktober 2016 werd Marcel Heintjens plaatsvervanger.
5.5. Bekkenraden Leie, Bovenschelde, IJzer & Brugse polders.
De bekkenraden adviseren de bekkenbesturen m.b.t. de bekkenplannen en voortgangsrapporten. Per
bekkenraad heeft de Vlaamse Minaraad 3 vertegenwoordigers van de natuur- en milieubeweging kunnen
afvaardigen. In de bekkenraden van Leie en Bovenschelde vertegenwoordigt Eric Vandorpe de WMF als
effectieve & in de bekkenraad IJzer als plaatsvervanger. Bart Vanwildemeersch was in 2016 plaatsvervanger in
Bekkenraad Brugse Polders, Leie en Bovenschelde.
Daarnaast zijn de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen ook nog met volgende mensen
vertegenwoordigd in de bekkenraden Leie, Bovenschelde, Ijzer en Brugse Polders : Gaby Vandemaele, Guido
Vandenbroucke, Rudy Claeys & Michel van Breuseghem voor bekkenraad Ijzer ; Robrecht Pillen, Luc Van Rillaer
& Bert Reynaert voor bekkenraad Brugse Polders ; Herman Nachtergaele, Stefaan Parreyn, Kristina Naeyaert &
Martine Langen voor bekkenraad Leie. In 2016 kwamen bekkenraad Leie en Bovenschelde niet samen.
5.6. Managementcomité voor Programma Plattelandsontwikkeling
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen 2014-2020 werd goedgekeurd door Vlaanderen en
Europa. Provincie West-Vlaanderen werkt dit samen met de Vlaams minister voor plattelandsbeleid, VLM, de
lokale besturen en andere actoren verder gebiedsgericht uit.
Ook in 2016 had WMF een vertegenwoordiger in het Managementcomité van PDPO, als belangenbehartiger
vanuit het middenveld voor natuur en milieu, naast Boerenbond, die er hetzelfde doet voor landbouw. Het
managementcomité Plattelandsontwikkeling heeft als taak de ingediende projecten in het kader van het WestVlaamse Plattelandsbeleid te adviseren aan de minister.
De West-Vlaamse Milieufederatie vertegenwoordigt de natuur- en milieuverenigingen in dit
managementcomité. Concreet werd dit in 2016 voor WMF opgevolgd door Bart Vanwildemeersch. Het
managementcomité kwam in 2016 slechts 1 maal samen om de projectvoorstellen voor het nieuwe
plattelandsbeleid te bespreken en adviseren aan de minister.
5.7. Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer
Het adviescomité Openluchtrecreatie van Westtoer is een adviserend orgaan aan de Raad van Bestuur van
Westtoer. Voorzitter is gedeputeerde van ruimtelijke ordening. Verder is het adviescomité samengesteld uit
politieke mandatarissen en afgevaardigden van o.a. betrokken gewestelijke en provinciale administraties,
regionale landschappen, toeristische vzw’s en sinds 2007 ook West-Vlaamse Milieufederatie. Dit adviescomité
kwam in 2016 samen op 28 april en 25 oktober. Bart Vanwildemeersch nam de vertegenwoordiging voor de
WMF op.
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5.8. Overleg Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Bovenschelde
Dit overleg met de W&Z-afdeling Bovenschelde is de opvolging op afdelingsniveau van de overeenkomst van
W&Z met Bond Beter Leefmilieu /Natuurpunt /Vogelbescherming op gewestelijk niveau. Het is de bedoeling
dat de milieubeweging op die manier zo nauw mogelijk betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding van
projecten i.v.m. de waterwegen van W&Z-afdeling Bovenschelde. Ook ijveren we ervoor om het standpunt van
de milieubeweging over het integraal beheer geïmplementeerd te krijgen in het beleid van W&Z. Verder is het
opzet in een vroeg stadium problemen voor natuur en milieu ten gevolge van werken, uitgevoerd in opdracht
van W&Z, te kunnen signaleren.
Eric Vandorpe vertegenwoordigt de WMF bij dit overleg. Bart Vanwildemeersch is zijn plaatsvervanger. Voorts
zijn ook verschillende regionale verenigingen vertegenwoordigd in dit overleg. In 2016 kwam dit overleg 2 keer
samen 21 maart en 10 oktober.
5.9. Provinciaal overleg reuzenbereklauw
Het provinciaal overleg reuzenbereklauw werd op vraag van natuurverenigingen opgestart in het voorjaar van
2014 onder voorzitterschap van de provinciegouverneur. De bedoeling van het overleg is om te komen tot een
gecoördineerde, gezamenlijke aanpak van de bestrijding van de reuzenbereklauw in provincie WestVlaanderen. Dit kan alleen door gecoördineerde acties, waarbij elke terreinbeheerder weet waar de soort
voorkomt, en daar dan de gepaste bestrijdingsmaatregelen voor uitvoert. Het jaarlijks overleg dient om nieuwe
kennis en ervaring uit te wisselen, en om tot betere samenwerking te komen. In 2016 ging dit overleg door op
30 juni 2016. De West-Vlaamse Milieufederatie fungeert hier als intermediair tussen de natuurverenigingen en
het provinciaal beleid.
5.10. Stuurgroep VLM waterkwaliteit
Met het vijfde mestactieprogramma 2015-2018 (MAP5) in uitvoering van de Nitraatrichtlijn, wordt ingezet op
een versterkte gebiedsgerichte aanpak waarbij specifieke maatregelen worden opgelegd voor de bedrijven in
focusgebieden met een onvoldoende waterkwaliteit. In de voorbije 15 jaar is er weliswaar een duidelijke
verbetering gerealiseerd van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Vlaanderen, maar er blijven grote
regionale verschillen. Precies omdat de waterkwaliteit niet overal even snel verbetert, wil de Vlaamse Overheid
de achterliggende oorzaken verder onderzoeken en identificeren. De studie heeft als doelstelling het
verwerven van inzicht in de oorzaken van de goede of slechte waterkwaliteit (grond- en oppervlaktewater) in
bepaalde gebieden, door het uitvoeren van een statistisch onderbouwde analyse van beschikbare data.
De resultaten van de statistische analyse, oftewel de verbeterde inzichten in de achterliggende redenen voor
een goede of slechte waterkwaliteit in bepaalde gebieden, zullen in samenspraak met de stuurgroep leiden tot
aanbevelingen voor de overheid en de praktijk. Bart Vanwildemeersch volgde de eerste stuurgroep op voor
Natuurpunt en West-Vlaamse Milieufederatie vzw op 19 december.
6. SAMENWERKINGSVERBANDEN, PROJECT- & CAMPAGNEWERKING
Naast de koepel-, beleids- en adviserende werking, coördineerde WMF in 2016 opnieuw ook de West-Vlaamse
Natuurstudiedag & de campagne “boerderijen, geen veefabrieken”. Ook liep in 2016 het
samenwerkingsverband omtrent de kustpoldergraslanden verder. Er werd ook structureel samengewerkt met
de Kustwerkgroep van Natuurpunt. De samenwerking met LOGO (LOkaal GezondheidsOverleg) omtrent fijn
stof uit houtverbranding liep verder. Ook trad de West-Vlaamse Milieufederatie in 2016 tot het
samenwerkingsverband Voedsel Anders.
6.1. Platform Boerderijen, geen veefabrieken
Op vraag van een aantal regionale natuurverenigingen werd in 2013 gestart met een campagne om een nieuwe
golf van schaalvergroting van de intensieve veeteelt in voornamelijk West-Vlaamse regio’s Tielt en Westhoek,
Meetjesland, Waasland, Noord-Antwerpen en Noord-Limburg aan de kaak te stellen. Om meer en meer
draagvlak te bekomen voor de afbouw van de veestapel werd gekozen voor bewustmakings- en
draagvlakcampagne “boerderijen, geen veefabrieken”. In samenwerking met Natuurpunt De Torenvalk en
Natuurpunt Meetjesland en Partners werd een platformtekst, een facebookpagina en een petitie opgemaakt.
22 organisaties ondersteunden tot nu toe de platformtekst en de facebookpagina telde einde 2016 zo’n 690
volgers. .
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In mei 2016 ging een eerste sectoroverleg over voedsel en landbouw in de schoot van Bond Beter Leefmilieu
door. Verder werd actualiteit m.b.t. de veeteeltproblematiek verder opgevolgd en gecommuniceerd via de
Boerderijen, geen veefabriekenfacebookpagina en het pers- en nieuwtjesoverzicht van WMF. De
facebookpagina van Boerderijen, geen Veefabrieken heeft 695 volgers. Onder meer om de campagne een
nieuw elan te geven, werd aansluiting gezocht bij het platform Voedsel Anders. Zie 6.5.
6.2. Kustpoldergraslanden
In februari 2016 stelde dit samenwerkingsverband WMF, Natuurpunt en S.O.S. Kustpolders de Vlaamse
regering in gebreke omdat de genomen beslissing de kustpoldergraslanden te weinig effectief beschermde. Er
werd binnen een termijn van 3 maanden antwoord gevraagd over een aantal vragen. Na ruim 6 maanden
wachten, kwam er een voor de betrokken verenigingen ontoereikend antwoord. Na beraadslaging besloot
WMF samen met de partners uit het samenwerkingsverband kustpoldergraslanden een juridische zaak aan te
gaan teneinde een betere bescherming voor de kustpoldergraslanden te verkrijgen. De zaak werd in het najaar
2016 ingediend.
6.3. West-Vlaamse Natuurstudiedag
De praktische en financiële coördinatie van de West-Vlaamse Natuurstudiedag gebeurt sinds 2012 door de
WMF in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen. .
In 2016 ging de West-Vlaamse Natuurstudiedag door op zaterdag 5 maart met als thema ”vrijwilligers over hun
e
onderzoek”. De studiedag werd gesmaakt door ongeveer 199 deelnemers. Ook de 15 editie van de WestVlaamse Natuurstudiedag werd in 2016 voorbereid. Daartoe vonden 3 voorbereidende vergaderingen plaats.
Het thema voor de West-Vlaamse Natuurstudiedag 2017 is “Natuur met een geschiedenis”.
6.4. Opvolging kustwerkgroep Natuurpunt
Als partner van de Kustwerkgroep van Natuurpunt, heeft de WMF de taak op zich genomen om een regionale
ondersteuning te bieden aan het overleg van de kustwerkgroep. Deze werkgroep wil de stem verenigen van de
verschillende natuurverenigingen aan de kust. In 2016 leverde de WMF inbreng voor thema’s als de recreatieve
kustvisserij, natuurlijke kustverdediging, een verantwoorde ontsluiting van kustduinen voor recreatie. Voor het
thema kustverdediging, zat de WMF, samen met Natuurpunt, in een overleg met het VLIZ ter voorbereiding van
het Kustsymposium dat normaal in 2017 zal doorgaan. De samenwerking met de Stad Middelkerke, Sport
Vlaanderen en ANB die de WMF begeleidde, samen met Natuurpunt, is uitgemond in een overeenkomst voor
een meer verantwoorde mountainbikeroute door de duinen. In 2016 woonde de WMF de startvergadering
voor de klankbordgroep T.O.P.-zone Kust bij in oktober 2016. Ook werd een begin gemaakt aan de opvolging
van de recreatieve zeevisserij. Er verschenen 2 uitgebreide artikelen hierover in het WMF-tijdschrift herfst en
winter. Ook verscheen er een artikel in het WMF-tijdschrift van het voorjaar een artikel over kustbeleid of het
ontbreken ervan.
6.5. Fijn stof: goedkoper en gezonder hout verbranden
90 % van het fijn stof veroorzaakt door huishoudens is afkomstig van houtverbranding. I.s.m. Logo’s WestVlaanderen werkte WMF een cursus uit “goedkoper en gezonder hout verbranden” uit. Het is de bedoeling dat
een aantal vrijwilligers opgeleid zullen worden om deze cursus te geven bij de natuur en milieuverenigingen en
de
in 2 instantie ook buiten de verenigingen. In 2016 lag deze samenwerking echter het grootste deel van de tijd
stil, omwille van ziekte van de begeleidende LOGO-medewerker. Er werden evenwel voorbereidingen getroffen
voor verderzetting in 2017.
6.6. Voedsel Anders
Om haar opgebouwde kennis, de lokale inzichten te delen én de belangenbehartiging voor natuur en milieu in
West-Vlaanderen nog meer te stroomlijnen, trad de WMF in 2016 toe in het samenwerkingsverband ‘Voedsel
Anders’. Dit platform wil de agro-ecologische landbouw in het licht plaatsen. Andere leden zijn bijvoorbeeld
BBL, Natuurpunt, Oxfam, Broederlijk Delen, Bioforum,…
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7. BELEIDSWERKING
7.1. Inleiding
Meer natuur en een beter leefmilieu in West-Vlaanderen, dat is het doel van de West-Vlaamse Milieufederatie.
We werken daaraan d.m.v. het beïnvloeden van het bovenregionaal beleid met door onze lidverenigingen
gedragen standpunten.
In 2016 beschikte WMF over 1,75 VTE personeel, waarvan minstens 1VTE kon ingezet worden voor
kennisverwerving, informatiedoorstroming, standpuntbepaling en opvolging van een aantal bovenregionale
beleidsdossiers m.b.t. natuur en milieu. Daarnaast droegen ook de vrijwillige bestuursleden en partners binnen
en buiten de sector meer dan een steentje bij voor de beleidsopvolging van bepaalde dossiers.
In 2016 concentreerde de WMF zich thematisch voornamelijk op intensieve veeteelt, mestproblematiek en
duurzame landbouw (PAS, MAP5, waterkwaliteit (CVBB)), kustpoldergraslanden, ruimtelijke ordening,
kustverdediging, klimaatverandering, trage wegen, een aantal ontwikkelingen in industrie en transport en fijn
stof. Onze standpunten hierover werden verzameld dossiervorm of platformteksten en meegenomen waar het
kon bij overleg met politieke partijen, mandatarissen en administraties, alsook naar adviesraden, gaven er
interne vorming over, kaderden en gaven actuele stand van zaken in het WMF-tijdschrift, op intern overleg, via
dagelijkse communicatie met de lidverenigingen, e.a. Tevens werd gewerkt aan een eerste beleidsplan 20172021. Er werden voor dit plan i.s.m. de lidverenigingen 5 focusthema’s vastgelegd voor de komende 5 jaar :
klimaatadaptatie, behoud van open ruimte, duurzame landbouw en visserij, gezondheidgerelateerde en
sociaalecologische milieuthema’s.
7.2.

AGRO-ECOLOGIE

7.2.1

afbouw van intensieve veeteelt & vleesmatiging

Veeteelt & veevoederproductie is de tweede grootste bedreiging voor het klimaat en de grootste bedreiging
voor biodiversiteit wereldwijd. Ook in West-Vlaanderen is de druk van de veeteelt op het leefmilieu en de
natuur zeer groot. Dit door de uitstoot van broeikasgassen en verzurende/vermestende emissies, maar ook
door de mestoverschotten, het bijbehorend transport, druk op de menselijke gezondheid, dierenwelzijn en het
ruimtebeslag dat de sector teweeg brengt. Het aanbod volgt over het algemeen de vraag, maar de vraag stuurt
ook het aanbod (zie bv. de keldering van de prijzen). Daarom is het goed voor het milieu wanneer meer
mensen meer plantaardig gaan eten. De nood aan een eiwittransitie is nog te weinig bekend bij beleid en
burger.
In 2013 ging de campagne “Boerderijen, geen veefabrieken” (BGV- zie ook bij Campagnes 6.1) van start om de
uitbreidende golf van schaalvergroting en concentratie van de intensieve veeteelt in een aantal West-Vlaamse
regio’s, Meetjes- en Waasland, Noord-Antwerpen, Noord-Limburg en de Kempen in de kijker te zetten. Om
een draagvlak te bekomen voor een regionale stop voor milieuvergunningen voor veeteeltbedrijven en
uiteindelijk ook de afbouw van de veestapel opnieuw bespreekbaar te maken bij het beleid, werd gekozen voor
de bewustmakings- en draagvlakcampagne “Boerderijen, geen veefabrieken” (BGV). In samenwerking met
onder andere Natuurpunt De Torenvalk en Natuurpunt Meetjesland en Partners werd een platformtekst, een
facebookpagina en een petitie opgemaakt. 22 organisaties ondersteunden tot nu toe de platformtekst en 696
de facebookpagina. Er werd ook een werkgroep opgericht met de onderschrijvers van de platformtekst. Deze
vormt nog steeds de basis van de beleidsbeïnvloedende activiteiten. In 2016 bouwde de WMF verder aan de
secretariaatsrol van BGV. In die rol, gaf ze advies aan verschillende organisaties die geconfronteerd werden
met de bouw van een of meerdere grote veestal(len).
Het platform Boerderijen, geen veefabrieken is nu, samen met BBL en Natuurpunt nationaal een vaste waarde
binnen dit thema. Binnen geregeld overleg worden de strategieën op elkaar afgestemd en wordt onze
provincie nu gezien als een voorbeeld van de excessen in dit kader. De gewestelijke en nationale standpunten
worden momenteel afgestemd op de realiteit in onze provincie. Zowel het MAP-overleg, de PAS-strategie,
waterkwaliteit, andere samenkomsten als de nationale werkgroep eiwittransitie, worden gevoed door de
situatie en de kennis in West-Vlaanderen. Een opschaling van de provinciale acties dus.
In 2016 werkte de WMF aan het samenbrengen van verschillende wetenschappelijke studies over de effecten
van de intensieve veeteelt op de gezondheid van de directe omgeving, in een rapport. Dit rapport wordt in
2017 gepubliceerd en overgedragen aan de Vlaamse politieke fracties.
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7.2.2.

Landbouw en Waterkwaliteit

In 2016 werd de WMF uitgenodigd om mee te zetelen in de adviescommissie voor het statistisch
dataonderzoek naar de oorzaken van de slechte waterkwaliteit in bepaalde Vlaamse bekkens, op vlak van
fosfaat (P) en nitraat (N). Dit onderzoek gebeurt in de schoot van de VLM. Het rapport wordt verwacht in de
tweede helft van 2017.
Daarnaast heeft WMF, samen met Natuurpunt, de dialoog met CVBB in West-Vlaanderen verdergezet.
7.2.3.

Duurzame landbouw

De WMF streeft naar een transitie naar een duurzame landbouw, d.w.z. een rechtvaardig landbouwsysteem
dat de grenzen van ons ecosysteem respecteert. We verdedigen een dergelijk model zowel binnen adviesraad
Proclam, als binnen de campagne Boerderijen, geen Veefabrieken, als in het samenwerkingsverband ‘Voedsel
Anders’ en bij advies en overleg.
7.3.

INTEGRAAL WATERBELEID

De waternota van WMF, die in 2013 samen met de lidverenigingen werd opgemaakt en waaruit de Provincie
enkele punten distilleerde om deze legislatuur aan tegemoet te komen, bleef ook in 2016 de basis voor de
dialoogmomenten met de dienst waterlopen van de Provincie. Onder andere de standpunten van de
provinciale minaraad worden hierdoor gevoed. De informatie over de aanpak van de waterproblematiek vanuit
de provinciale dienst waterlopen komt nu beter tot bij de WMF. Vanuit de WMF wordt de dispatching gedaan
van de vragen van dienst waterlopen en omgekeerd. De samenwerking van de natuurverenigingen met de
dienst i.k.v. de inrichting van GOG (gecontroleerde waterbufferbekkens in landbouwgebied), maar ook het
maken van ruimte en stilaan ook het handhaven van ruimte voor water lijken te evolueren naar een meer
gunstig beleid.
7.4.

RUIMTELIJKE ORDENING

Ruimtelijk ordening neemt traditioneel een centrale plaats in de beleidswerking van de WMF. Open ruimte is in
Vlaanderen een schaars goed, gezonde lucht ook. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen,
woonwijken en industrie zo kriskras door elkaar. Nergens is het wegennet zo dicht of is het tekort aan zuivere
lucht, bossen, natuur en open landschappen zo nijpend. Toch gaat de aanslag op de open ruimte in Vlaanderen
& West-Vlaanderen onverminderd voort.
Binnen haar vertegenwoordigingen in adviesraden zoals de Procoro en overleg met overheden en
administraties komt het thema als horizontale lijn steeds naar voor. In het kader van de opmaak van de
herziening van de PRS-WV heeft de WMF intensief ingezet op verzamelen van inzichten en onderzoek, het met
de lidverenigingen opstellen van standpunten, a.d.h.v. inzichten en onderzoek en het verdedigen van deze
standpunten op de verschillende overlegmomenten. Aangezien het PRS over de ruimte gaat in heel WestVlaanderen, is het standpunt hierover ook een basisinstrument voor de werking i.k.v. ruimte.
Onder andere voor het bepalen van het gecoördineerde standpunt i.k.v. GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge
(herziening), maar ook voor kleinere dossiers, werd deze visie consequent gehanteerd.
7.5.

KLIMAAT

7.5.1

Klimaatverandering & -adaptatie

WMF bleef herhaaldelijk het belang van klimaatadaptatie binnen provinciale ruimtelijke plannen benadrukken.
Niet alleen binnen de standpuntnota voor de herziening van het PRS-WV, maar ook in het benaderen van de
kustverdediging, advies in dossiers ruimtelijke ordening van lidorganisaties, advisering in de Procoro en
provinciale Minaraad, maar ook in het voorbereiden van de informatie- en debatavond i.s.m. de Provincie.
Deze laatste zal in 2017 doorgaan met als thema klimaatadaptatie.
7.6 .

FIJN STOF

In 2014 besliste de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Milieufederatie om het thema fijn stof voor
West-Vlaanderen dieper uit te spitten als beleidsthema. Hiervoor werd een start gemaakt van een rapport dat
de oorzaken van fijn stof nagaat op micro tot macroniveau. Dit rapport, dat de oorzaken thematisch en per
niveau zal behandelen, samen met de gezondheidseffecten, effecten op milieu en natuur en de mogelijke
milderende maatregelen, vormt de basis voor een lijst van acties en beleidsvoorstellen die in 2015 aan de Raad
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van Bestuur werden voorgesteld. Om zowel een breed draagvlak bij de West-Vlaamse verenigingen en
secundair ook de bevolking, maar ook voor een aangepast beleid te vinden, zocht de WMF naar samenwerking
voor de eerste stappen. Ze vond deze bij het LOGO, waarmee een vormingstraject voor de verenigingen werd
gepland ikv ‘goedkoper en beter hout verbranden’. In 2016 werd -met enig uitstel, wegens ziekte van de
collega van LOGO Brugge- de vorming verder voorbereid. In 2017 worden de eerste sessies verwacht.
7.7.

NATUUR

7.7.1. Kustpoldergraslanden
Zie 6.2.
7.7.2.

Warrelnetten en recreatie in de duinen

In februari 2015 werd het verbod op het gebruik van recreatieve warrel- en kieuwnetten van kracht. Een
bekroning op een succesvolle samenwerking met heel wat partnerorganisaties (Sea Shepherd, Natuurpunt,
Blue Shark, Sea First).
Als partner van de Kustwerkgroep van Natuurpunt, heeft de WMF de taak op zicht genomen om een regionale
ondersteuning te bieden aan een aantal kustgebonden thema’s. I.s.m. Kustwerkgroep coördineerde de WMF
de start van het overleg tussen verschillende partners die betrokken zijn bij het recreatief gebruik van de
duinen (Middelkerke, MDK, Mountainbikeclub ‘de chouffekes’,Sport Vlaanderen, sportdienst West-Vlaanderen,
Natuurpunt, Steunpunt Kust). Resultaat: Voorwaardelijke openstelling duinen voor gecontroleerde doorgang
van mountainbikes, mogelijke uitbreiding natuurgebied duinen in beheer van Natuurpunt. Het leertraject dat
we bij dit proces hebben afgelegd, zal tot nut zijn van andere processen in dit thema. In 2016 werd een start
gemaakt van de promotie van de gecontroleerde mountainbikeroutes.
WMF was ook actieve partner voor Natuurpunt (NP) bij het PRUP Strand en Dijk Brugge West (Icarus surfclub).
Hier werd naar analogie met de regularisatie van de surfclub van Knokke een traject afgelegd, soms op het
scherp van de snee. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt tussen NP Brugge, Stad en Surfclub, dat begin 2016
werd ondertekend.
Samen met de Kustwerkgroep heeft WMF gewerkt aan een visienota rond duurzame kustverdediging. Met de
nadruk op de werking van de natuur i.k.v. kustverdediging, heeft de WMF mee de aanzet gegeven voor de
uitwerking van een integrale visie. Deze visie zal in 2017 de basis vormen voor een symposium, georganiseerd
door Natuurpunt, WMF en eventueel andere partners.
7.7.3

Groene assen & trage wegen

Via de interambtelijke werkgroep Trage Wegen volgde de WMF vzw de evolutie van het afschaffen, verleggen
of het niet toekennen van een toelating om aanpassingen te doen aan buurtwegen op. In 2016 beperkte deze
werking zich tot het doorsturen van de verslagen van de interambtelijke commissie Trage Wegen.
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