AANBOD VOOR GEMEENTEN
Algemene ondersteuning


Aanleiding

Het provinciedecreet kent de provincie een uitgesproken bovenlokale rol en opdracht toe:
“De provincies zijn het intermediair beleidsniveau tussen het Vlaamse en het gemeentelijke niveau. De provincies beogen om
op het provinciale niveau bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied.”
Door de recente interne staatshervorming behield de provincie enkel haar grondgebonden bevoegdheden. Milieu en
natuur behoren uitdrukkelijk tot deze grondgebonden bevoegdheden.
Het provinciebestuur ging zich de laatste jaren nog meer toeleggen op haar rol als facilitator en ondersteuner van de lokale
werking. Dit vereist een vraaggestuurde aanpak, die vertrekt vanuit een bottom-up benadering.
De klemtoon moet daarbij liggen op kostenbesparingen en efficiëntie, maar ook op kwaliteit en excellentie. Op die manier
versterkt het provinciebestuur haar toegevoegde waarde voor de Limburgse lokale besturen.
De dienst Milieu en Natuur formuleerde op basis van de algemene nieuwe visie en missie van het provinciebestuur een
eigen visie en missie:
“De dienst Milieu en Natuur wil bijdragen aan een duurzaam Limburg. Een gezond leefmilieu, een biodiverse, robuuste en
toegankelijke natuur, een klimaatneutrale samenleving. Samen met partners én onze steden en gemeenten willen we mee
voor verandering zorgen. Wij gebruiken onze opgebouwde kennis en ervaring om samen met partners een heel concreet
aanbod te doen aan onze Limburgse steden en gemeenten. Via partners sensibiliseren en steunen we burgers om te komen
tot een duurzame levensstijl. We kiezen voor engagement en voor samenwerking, zowel intern als extern.”
De dienst Milieu en Natuur is samen met het PNC dé partner voor de Limburgse steden en gemeenten voor het lokale
milieu-, natuur- en klimaatbeleid én het beleid inzake dierenwelzijn.
De dienst Milieu en Natuur werkt nauw samen met andere diensten binnen de directie Omgeving en stelt haar expertise,
communicatiekanalen, overlegstructuren met de gemeenten,… ter beschikking van de collega-diensten.
Er is een lange traditie van samenwerking met diverse partnerorganisaties. Dubolimburg vzw en Centrum Duurzaam Groen
vzw werden mee opgericht door de provincie en de provincie participeert (in meerdere of mindere mate) in het beheer en
de financiering van deze organisaties. Hetzelfde geldt voor de drie Regionale Landschappen en de Bosgroep Limburg vzw.



Aanbod

Wie ondersteunen we?
milieu- en duurzaamheidsambtenaren (omgevingsambtenaren)
groenambtenaren en technische diensten
stedenbouwkundige ambtenaren (i. k. v. omgevingsvergunning)
ambtenaren van andere diensten (i. k. v. klimaatadaptatie)
schepenen en burgemeesters
Rond welke thema’s bieden we ondersteuning?
milieu
natuur en biodiversiteit
klimaat
duurzaam bouwen en renoveren
dierenwelzijn
circulaire economie
openbaar en duurzaam groen
energie-efficiëntie openbaar patrimonium
milieuverantwoord productgebruik
Burgemeestersconvenant
natuur- en milieueducatie
milieu en gezondheid
bestrijdingsmiddelen
interne milieuzorg
…
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Hoe organiseren we ons om ondersteuning te bieden?
Front-office = eerste aanspreekpunt (algemeen: Ilse Van Aelst, klimaat: Hanne Keunen)
Back-office voor inhoudelijke ondersteuning
Welke algemene ondersteuning bieden we?
Informeren
 Informeren over nieuwe wetgeving, projecten, subsidiemogelijkheden, …
 Loketfunctie: antwoorden op vragen via mail en telefonisch
 Informatie (presentaties, voorbeelddocumenten, …) ter beschikking stellen via extranet en nieuwsbrief
Ervaring uitwisselen en overleggen
 Regionaal Milieu- en Duurzaamheidsoverleg (RMDO)
o voor milieu- en duurzaamheidsambtenaren (omgevingsambtenaren)
o in 4 regio’s, telkens 3 keer per jaar, in gastgemeente
o informatie vanuit de provincie en van partners
o gastgemeente stelt eigen project voor
o gelegenheid voor vraagstelling en ervaringsuitwisseling
 Platform Openbaar Groen (POG)
o voor milieu- en duurzaamheidsambtenaren, groendiensten, technische diensten
o 3 keer per jaar
o over thema’s in verband met het duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte en
openbaar groen, bijvoorbeeld pesticidenreductie, ecologisch bermbeheer, ruimte voor bomen,
invasieve exoten, …
 Provinciaal Overleg Handhaving Limburg (POHL)
o voor lokale toezichthouders, milieuambtenaren, stedenbouwkundige ambtenaren, politie, parket
o 2 keer per jaar
 Thematisch overleg op vraag
o indien we merken dat er veel vragen zijn rond een bepaald thema of dat er nood is om ervaringen
uit te wisselen rond een specifiek onderwerp, dan organiseren we een thematisch overlegmoment
(eenmalig, of indien gewenst meermaals)
o over thema’s waarrond we ondersteuning bieden, bijvoorbeeld duurzaam en afvalarm carnaval, de
inzet van verplaatsbare camera’s in de strijd tegen sluikstorten, leidraad asbestbranden, …
Vormen en opleiden
 Milieuopleidingen
o voor milieu- en duurzaamheidsambtenaren (omgevingsambtenaren)
o 3 keer per jaar
o georganiseerd in samenwerking en overleg met het Centrum Duurzaam Groen, LSX en
gemeentelijke ambtenaren
o over milieuthema’s in de ruime zin, bijvoorbeeld geluid
 Opleidingen en infosessie in samenwerking met andere overheden en organisaties en partners
o waar mogelijk proberen we opleidingen van andere overheden en partners naar Limburg te
brengen, bijvoorbeeld infosessies van de Ovam, van departement Omgeving, …
Financieel ondersteunen
 Subsidiëring van kleine duurzame projecten



Financieel

Dit aanbod is gratis voor Limburgse gemeenten.


-

Extranet voor lokale besturen: http://lokalebesturen.limburg.be/Framework-Extranet/klimaat-milieu-natuur


-

-

Meer informatie

Contactgegevens

Algemeen: knooppuntmilieu@limburg.be
Provincie Limburg, dienst Milieu en Natuur, Ilse Van Aelst, 011 23 83 69, ilse.vanaelst@limburg.be
Provincie Limburg, dienst Milieu en Natuur, Hanne Keunen, 011 23 83 61, hanne.keunen@limburg.be
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