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Samenwerking met lokale 
overheden
Johan Peymen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

� In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2007 is er een toename 
in de kwantiteit en kwaliteit van de gesubsidieerde natuurprojecten. Tot 31 
december 2006 werden er in totaal 491 gesubsidieerde natuurprojecten 
goedgkeurd.

� Enerzijds werden bedrijfsplanners voor het uitwerken van beheerovereenkomsten 
toegewezen aan de erkende regionale landschappen, anderzijds blijkt dat de 
perimeters voor de uitwerking van botanisch beheer en weidevogelbeheer groten-
deels buiten de erkende regionale landschappen liggen. Een afstemming is dan 
ook gewenst.

� De doelstelling in MINA-plan 3 die aangeeft dat een duidelijkere definiëring van 
de doelstellingen en taakstellingen regionale landschappen dringend nodig is, 
werd nog niet gerealiseerd. 

� De regionale landschappen hebben in totaal meer dan 700 poelen aangelegd 
en/of hersteld. Ze vormen een belangrijk instrument voor de ontwikkeling en het 
behoud van kleine landschapselementen

R Ondertekeningsgraad samenwerkingsovereenkomst

R Aantal gemeenten die de cluster natuurlijke entiteiten ondertekenen

R Goedgekeurde natuurprojecten in gemeenten en provincies

R Aanvragen voor duurzaamheidsambtenaar

R Uitvoering van samenwerkingsovereenkomst via Tandem

R Opgerichte en erkende regionale landschappen
j
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Eén van de vijf pijlers van het Vlaamse natuurbeleid zijn de lokale overheden en verenigingen.

In dit hoofdstuk komen drie instrumenten aan bod die op deze lokale overheden en organisaties

gericht zijn: samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en provincies, Tandem en regionale land-

schappen. De samenwerkingsovereenkomst is een instrument dat zich op milieu en natuur richt, maar

hier wordt op natuur gefocust.

Eerst behandelen we het beleid ter zake, om vervolgens in te gaan op de effecten op natuur.

01 Beleid

1.1 Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en provincies

Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2007

Ten opzichte van de toestand in 2005 is er geen verandering met betrekking tot de ondertekenings-

graad voor de samenwerkingsovereenkomst. In 2006 hebben 249 van de 308 gemeenten ingetekend

op de samenwerkingsovereenkomst (zie tabel 14.1). Daarvan hebben 156 gemeenten voor het eerste

ambitieniveau gekozen en 93 gemeenten hebben zich geëngageerd voor ambitieniveau twee.

Sinds 2003 hebben de vijf Vlaamse provincies de samenwerkingsovereenkomst op niveau twee onder-

tekend.

Convenant Periode Ondertekenende gemeenten
Aantal Aandeel (%)

Eerste Milieuconvenant 1992-1996 294 95

Tweede Milieuconvenant 1997-1999 284 92

Overgangsconvenant 2000-2001 275 89

Samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 (2002) 222 72

Samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 (2003) 234 76

Samenwerkingsovereenkomst 2002-2004 (2004) 239 78

Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 (2005) 249 81

Samenwerkingsovereenkomst 2005-2007 (2006) 249 81

Tabel 14.1: Aantal
gemeenten dat de

samenwerkings-
overeenkomst
ondertekende
(2007) [bron:

CAPLO].
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Binnen de samenwerkingsovereenkomst kunnen de gemeenten voor enkele inhoudelijke clusters kie-

zen. Uit figuur 14.1 kunnen we afleiden dat er niet enkel een kwantitatieve maar ook een kwalitatieve

verbetering is met betrekking tot de ondertekening van de cluster natuurlijke entiteiten. Enerzijds zijn

er meer gemeenten die op die niet-verplichte cluster intekenen. In 2002 waren dat er 199, terwijl er in

2006 227 gemeenten hebben ingetekend. Anderzijds zijn er meer gemeenten die voor een hoger ambi-

tieniveau kiezen. Het aantal intekeningen voor ambitieniveau twee is van 34 gemeenten in 2002 opge-

lopen tot 50 gemeenten in 2006. Dit ambitieniveau legt meer de nadruk op de planmatige uitvoering

en aanpak van het beleid rond natuur, bos, groen en landschap. Men mag dus verwachten dat

gemeenten die ambitieniveau 2 ondertekenden een grotere impact zullen hebben op de natuur. De

terugval in 2003 is een gevolg van de strenge beoordeling bij de evaluatie van de planning, waardoor

bijna alle gemeenten voor deze cluster werden afgekeurd [zie NARA 2005 hoofdstuk 40 Samenwerking

met lokale overheden]. 

Aan de hand van onderstaande indicatoren, nl. het aantal aangevraagde en goedgekeurde duurzaam-

heidsambtenaren en het aantal ingediende en goedgekeurde natuurprojecten, wordt het engagement

om de samenwerkingsovereenkomst uit te voeren beschreven.

Het aantal aanvragen voor een duurzaamheidsambtenaar dat ingediend wordt door de gemeenten,

geeft de intentie van de gemeenten aan om de aangegane overeenkomst met de Vlaamse overheid

optimaal te kunnen uitvoeren (figuur 14.2). In 2006 is het aantal aanvragen gelijk gebleven ten opzich-

te van 2005 (125 van de 308 Vlaamse gemeenten). In totaal hebben nu 101 gemeenten (ongeveer 33

% van gemeenten in Vlaanderen) een duurzaamheidsambtenaar.
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Figuur 14.1: Aantal gemeenten die de cluster
natuurlijke entiteiten ondertekenen (2007)
[bron: CAPLO].
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Tot 31 december 2006 werden er in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2007 491

gesubsidieerde natuurprojecten goedgekeurd (gemeenten: 456, provincies: 35) die samen voor onge-

veer 12.370.000 euro gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid. Tabel 14.2 geeft met betrekking

tot de goedgekeurde natuurprojecten een aantal stijgende trends weer. Niet alleen het aantal projec-

ten, maar ook het aantal betrokken gemeenten en het aantal gemeenten dat meerdere goedgekeurde

projecten heeft, neemt toe. De beperkte terugval in 2006 heeft met de projecten ‘subsidiereglement voor

groendaken’ (zie verder) te maken. Die projecten worden enkel als project geteld in het jaar waarop het

reglement voorgelegd wordt voor subsidie, de jaren nadien blijft de subsidiëring vanuit de Vlaamse

Overheid van kracht, maar is het project niet meer terug te vinden in het aantal goedgekeurde natuurpro-

jecten. Heel wat gemeenten dienden in 2004 en 2005 een project ‘subsidiereglement voor groendaken’ in. 
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Figuur 14.2: Cumulatief aantal aanvra-
gen voor een duurzaamheidsambtenaar
(2007) [bron: CAPLO].

Jaar Aantal Aantal Aantal 
projecten gemeenten gemeenten met 

meerdere projecten 

2002 20 13 7

2003 40 29 6

2004 123 59 22

2005 144 92 29

2006 129 73 30

Tabel 14.2: Aantal
goedgekeurde

natuurprojecten
(gemeenten) in het

kader van de
samenwerkings-

overeenkomst
2002-2007 (2007)

[bron: INBO,
ANB].
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Voor de provincies is het verloop wisselend, waarbij jaarlijks samen 5-10 goedgekeurde natuurprojecten

worden uitgewerkt. De klemtoon ligt daar meer op de praktische ondersteuning aan de gemeenten die de

samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben. De provincies hebben daarvoor samen 35 personen

in dienst die worden gefinancierd via de samenwerkingsovereenkomst. Ze zijn vrij om te bepalen hoe zij

die ondersteuningsfunctie concreet vormgeven. Daardoor is dat moeilijk op te volgen met indicatoren.

Figuur 14.3 toont de inhoud van de projecten, nl. subsidiereglementen (bv. subsidie voor bescherming van

soorten), plannen (bv. opmaak bermbeheerplan), natuurontwikkeling (natuurinrichting, aanleg) en aan-

koop van terreinen. Ongeveer de helft van de projecten hebben betrekking op natuurontwikkeling, 25 %

van de projecten heeft betrekking op subsidiereglementen (groendaken, zwaluwbescherming, …). Iets

minder dan 20 % houdt aankopen van terreinen in. De overige 5 % omvat de opmaak van plannen (berm-

beheerplan, groenbeheer parken). 

Voor de periode 2002-2006 is er een constante toename van het aantal projecten die gericht zijn op de

opmaak van plannen (bv. bermbeheerplannen). Vooral in de tweede helft van de contractperiode van de

samenwerkingsovereenkomst 2002-2007 is er een sterke stijging van het aantal projecten die betrekking

hebben op diverse vormen van natuurontwikkeling in de uitwerking van subsidiereglementen. De stijging

is een logisch gevolg van het feit dat vanaf 2004 door de Vlaamse overheid subsidies werden voorzien voor

de opmaak van reglementen.
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Figuur 14.3: Inhoud van de
goedgekeurde natuurprojecten
(gemeenten) in het kader van
de samenwerkingsovereenkomst
2002-2007 (2007) [bron: ANB,
CAPLO].
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In onderstaande paragrafen worden een aantal populaire natuurprojecten verder toegelicht. 

Soortbescherming - Zwaluwen

In 2002 werd het eerste natuurproject met betrekking tot bescherming van zwaluwen goedgekeurd. Voor

elke aanvraag voor het plaatsen van een nestkast of het laten hangen van bestaande zwaluwnesten wordt

door de gemeente waar een subsidiereglement werd opgemaakt, een subsidie gegeven. De gemeente kan

op zijn beurt een deel van de subsidie (tot 70 %) via de Vlaamse overheid terugvorderen. 

Vooral in de tweede helft van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2007 werden door de gemeenten

subsidiereglementen uitgewerkt en als natuurproject ingediend. Het is pas sinds 2005 dat gemeenten ook

voor het subsidiereglement een subsidie kunnen krijgen. Momenteel hebben 14 gemeenten een subsidie-

regeling. Als men nagaat welke acties Natuurpunt via zijn afdelingen (www.natuurpunt.be) of de regiona-

le landschappen (Vlaams-Brabant) organiseert, is het verrassend dat dit aantal zo laag is. 

De resultaten die in figuur 14.4 zijn weergeven berusten op gegevens van 10 van de 14 gemeenten die het

subsidiereglement hebben opgezet. Het aantal aanvragen stemt niet overeen met het aantal nestkasten.

Meestal komt één aanvraag overeen met meerdere nestkasten (of nesten).

Soortbescherming - Amfibieën

Sinds het bestaan van milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten werden 65 projecten goedge-

keurd die het behoud en de bescherming van amfibieën beogen. Die projecten hebben betrekking op aan-

leg van poelen, herstel/beheer van poelen, aanleg amfibieëntunnels en overzetacties. Uit figuur 14.5 blijkt dat

de meeste aandacht gaat naar het aanleggen van nieuwe poelen (32 projecten), alsook het herstel en beheer

ervan (14 projecten). Daarnaast werden er ook 17 projecten uitgewerkt die gericht zijn op de aanleg van

amfibieëntunnels. In 2005 en 2006 werd er telkens één actie goedgekeurd voor de overzet van amfibieën.
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Groendaken

Een groot aandeel van de natuurprojecten heeft betrekking op het invoeren van een gemeentelijk subsi-

diereglement voor groendaken. Uit figuur 14.6 blijkt dat reeds 90 gemeenten hier werk van gemaakt heb-

ben en dat naast het subsidiereglement door de gemeenten ook heel wat projecten worden ingediend voor

het realiseren van een groendak. Momenteel zijn er 60 projecten goedgekeurd die betrekking hebben op

de aanleg van een groendak. De uitvoering van groendaken is pas de laatste jaren op gang gekomen.

Daarom is het aantal nog beperkt. Er mag echter verwacht worden dat daarin snel verandering zal komen.

In de meeste gevallen betreft het groendaken op openbare gebouwen. Daarmee vervult de gemeente een

voorbeeldfunctie. De premie door de Vlaamse overheid, voor de periode 2002-2005 komt overeen met een

bedrag van 440.000 euro en een oppervlakte van ongeveer 12.000 m2. De werkelijke oppervlakte groen-

dak in Vlaanderen kan hoger liggen, aangezien sommige gemeenten hun subsidie aftoppen. 
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Figuur 14.5:
Goedgekeurde
natuurprojecten
inzake het behoud
en bescherming
van amfibieën
(2007) [bron: ANB,
INBO].
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Figuur 14.6: Aantal
gemeenten met
subsidiereglement
voor groendaken
en aantal uitge-
voerde groenda-
ken (2007) [bron:
ANB, INBO].
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Bermbeheer

Het Bermbesluit (BS 02 oktober 1984) legt een natuurvriendelijk bermbeheer op aan alle openbare besturen,

door een aangepast en periodiek maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met verbod op het gebruik

van biociden. Het besluit is van toepassing op bermen en taluds langs wegen, waterlopen en spoorwegen,

beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. De opmaak van een bermbeheerplan is dan ook een voor de

hand liggende maatregel. Sinds het eerste milieuconvenant was er de mogelijkheid om projecten in te dienen

die betrekking hadden op de opmaak van bermbeheerplannen. De cluster ‘natuurlijke entiteiten’ van de

samenwerkingsovereenkomst bouwt verder op het actieplan van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

Van de 84 gemeenten in Vlaanderen die een bermbeheerplan hebben opgemaakt, gebeurde dat 58 keer

in het kader van een milieuconvenant of de samenwerkingsovereenkomst. 

Aan de 58 gemeenten die een bermbeheerplan hebben in het kader van de samenwerkingsovereenkomst,

werd gevraagd of ait al dan niet in uitvoering is en of er een evaluatie en actualisatie van het bestaande

beheerplan werd uitgewerkt. In figuur 14.7 staan de resultaten van die bevraging, waarbij 48 van de 58

gemeenten hebben geantwoord. Uit de figuur blijkt dat bijna 90 % (42 van de 48 bermbeheerplannen) in

uitvoering is. Aan een evaluatie (ca. 12 %) zijn de meeste gemeenten nog niet toe. Bij de evaluaties die

gebeurd zijn, wordt wel aangegeven dat er in de meeste gevallen een gunstige evolutie is. Indien dat niet

zo was, werd het bermbeheerplan bijgestuurd.

Planning en instrumentering van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Bij het verschijnen van dit natuurrapport loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst 2002-2007 ten

einde en hebben de gemeenten en provincies kunnen intekenen op de nieuwe samenwerkingsovereen-

komst 2008-2013.

De milieuconvenanten (voorloper van de samenwerkingsovereenkomst) en de samenwerkingsovereen-

komst hebben een belangrijke meerwaarde en impuls betekend voor het lokale milieubeleid in Vlaanderen.

Ze leverden milieuambtenaren, milieuadviesraden en meer inspraak van de bevolking op. Bovendien wer-

den lokale besturen aangespoord om extra inspanningen voor milieu te leveren. Ze geven een eerste aan-

zet tot integratie van milieu in andere beleidsvelden op lokaal niveau. Dat werd ook aangegeven in een

recent advies van de Minaraad (Advies van 6 juli 2006 over de krachtlijnennota nieuwe samenwerkings-

vorm 2008-…).

Aandeel van de opgemaakte bermbeheerplannen (%)
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Figuur 14.7:
Uitvoering berm-
beheerplannen in
het kader van de
samenwerkings-

overeenkomst
(2007) [bron: ANB,

INBO].
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Daarom is het belangrijk dat wordt doorgegaan met de ondersteuning van het lokale milieubeleid via een

nieuwe samenwerkingsvorm vanaf 2008.

Niettemin hadden de lokale besturen heel wat opmerkingen bij de concrete gang van zaken. NARA 2005

beschreef de voornaamste knelpunten: de papierstroom bij de beoordelingsrondes, het gebrek aan commu-

nicatie (betrokkenheid) tussen ‘Brussel’ en de lokale overheden en het principe van de gekoppelde clusters. 

In 2006 werden op initiatief van minister Peeters de regels voor het gemeentelijke milieubeleidsplan en

milieujaarprogramma versoepeld (wijziging DABM 28 april 2006, BS 14 juni 2006). Begin 2007 werd het

uitvoeringsbesluit1 goedgekeurd. De voornaamste wijzigingen worden hieronder aangegeven:

� Milieubeleidsplanning is niet meer verplicht. Momenteel hebben 258 van de 308 gemeenten een 

goedgekeurd milieubeleidsplan. De 50 resterende gemeenten zijn niet meer verplicht dat op te 

maken. Ook als ze de huidige samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, wordt de 

verplichte opmaak gedelibereerd. 

� Tot voor de wijziging van het decreet moest er op het milieubeleidsplan een verplicht advies komen 

van de milieuraad. Het milieubeleidsplan was de aanleiding om een milieuraad samen te stellen. 

Door de wijziging is de verplichting voor het vormen van een milieuraad enkel aan de samenwer-

kingsovereenkomst gebonden.

Door het wegvallen van het verplichte milieubeleidsplan, loopt men het risico dat op lokaal niveau een ad-

hocbeleid gevoerd zal worden. Op langere termijn is er het gevaar dat een lokaal milieubeleid niet meer

gebaseerd is op een visie die afgestemd is op het Vlaamse milieubeleid.

1.2 TANDEM-project

Planning en instrumentering

Tandem is het steunpunt van de Vlaamse milieubeweging voor lokaal duurzaam beleid. Tandem wil

gemeenten, intercommunales en provincies helpen om hun engagementen in het kader van de samen-

werkingsovereenkomst waar te maken. Tandem heeft als doel de samenwerking tussen bestuur en vereni-

ging (tandem) te versterken.

Het steunpunt bestaat uit negen partners, alle gewestelijke milieuverenigingen: Bond Beter Leefmilieu

(BBL), Centrum voor Natuureducatie (CVN), Dialoog, Ecolife, Natuurpunt, Vereniging voor bos in

Vlaanderen (VBV), Vereniging voor ecologische leef- en teeltwijze (Velt), Vlaams Instituut voor Bio-ecolo-

gisch Bouwen en Wonen (Vibe) en World Wide Fund for nature (WWF). De Vlaamse overheid financiert

Tandem en de concrete werking van Tandem is vastgelegd in een beleidsplan en in jaarplannen voor de

hele duur van de samenwerkingsovereenkomst.

Het doel is evenzeer om verenigingen binnen en buiten de milieu- en natuursector te helpen om op lokaal

niveau een volwaardige werking rond duurzaam lokaal milieubeleid uit te bouwen. 

1) Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2002 betreffende
de provinciale en gemeentelijke milieuplanning en de milieuraad, ter uitvoering van de artikelen 2.1.18, 2.1.24, 2.1.16 en 2.1.22 van het decreet van 5
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (BS 18/05/2007)
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Om de doelstellingen te realiseren beschikt Tandem over een uitgebreid pakket van instrumenten: 

� verzamelinstrumenten en informerende instrumenten: website, nieuwsbrief, databank met project-

fiches, …;

� begeleidingsinstrumenten: infoloket, adviesverlening ter plaatse, …;

� stimulerende instrumenten: cursussen, werksessies, projectenfonds, …;

� beleidsadviserende instrumenten: aanbevelingen naar Vlaamse overheid, overleg met Centraal 

Aanspreekpunt voor Lokale Overheden (CAPLO), …

Uitvoering

In onderstaande paragrafen beschrijven een aantal indicatoren de uitvoering van die instrumenten. De cij-

fers zijn gebaseerd op de jaarverslagen 2003 tot en met 2006. 

Informeren

Tabel 14.3 toont hoe het aantal abonnees op de elektronische nieuwsbrief op drie jaar tijd bijna verdub-

belde. 

De Tandemkoffer verstrekt allerlei hulpmiddelen voor gemeenten, milieuraden en verenigingen die kunnen

worden ingezet bij het opzetten van een lokaal project. Het is een verzameling gratis fiches, gaande van

basismateriaal voor het uitbouwen van een samenwerkingsproject tussen gemeenten en verenigingen

(zoals voorbeeldbrieven, sjablonen voor folders en dergelijke) tot handleidingen met tips voor een goede

projectuitvoering. Eind 2006 zijn er 32 fiches via deze Tandemkoffer beschikbaar. Met betrekking tot natuur

is dat o.a. ‘Biodiversiteit in jouw gemeente’. Momenteel kan niet worden aangegeven hoeveel er van die

Tandemkoffer wordt gebruikgemaakt (download van fiches).

Begeleiden

Om tabel 14.4 te kunnen interpreteren, is het van belang te weten dat vanaf de tweede contractperiode

(2005-2007) de begeleiding op maat van lokale groepen en besturen werd versterkt. Aan de hand van

onderstaande indicatoren kunnen we zien dat de aanpassingen effect hadden. Zo zien we een duidelijke

stijging van het aantal vragen via het Tandemloket, van het aantal keer dat er gratis advies ter plaatse werd

gegeven, alsook van het aantal keer dat er een intensieve begeleiding werd gerealiseerd. Dit laatste houdt

in dat een medewerker op kosten van Tandem zich 5-10 werkdagen kan inzetten voor een ambitieus

milieuproject dat een gemeente of vereniging wil opzetten. We zien dat voor de drie instrumenten de doel-

stellingen ruimschoots overschreden worden.

Instrument 2003 2004 2005 2006

Aantal abonnees elektronische nieuwsbrief 1400 1560 1996 2460

Aantal projectfiches in Tandemkoffer 15 29 32

Tabel 14.3 toont
hoe het aantal

abonnees op de
elektronische

nieuwsbrief op
drie jaar tijd bijna

verdubbelde. 

deel4:Layout 1  10/31/07  1:20 PM  Page 256



Stimuleren

Een belangrijke doelgroep hier zijn de milieuraden. Zowel voor de cursussen als voor de vormingsdagen

wordt de doelstelling gehaald (tabel 14.5), ondanks het grote engagement dat van de deelnemers ver-

wacht wordt. Het geeft aan dat er een grote nood is aan dergelijke activiteiten. 

Tandem organiseert in alle Vlaamse provincies ook werksessies waarop projectmodellen en participatie-

modellen op een intensieve en interactieve wijze worden voorgesteld aan besturen en verenigingen. Uit

de tabel blijkt dat ook die werksessies een succes zijn.

In het kader van het projectenfonds wordt een financiële ondersteuning voorzien voor (kleinschalige) pro-

jecten, waarbij lokale besturen en verenigingen samenwerken voor een beter milieu en meer natuur. In

2005 werd de doelstelling nog niet gehaald gezien het projectenfonds toen opgestart werd. 

1.3 Regionale landschappen

Planning en instrumentering

Een regionaal landschap wordt in het decreet gedefinieerd als een duurzaam samenwerkingsverband dat

ingesteld wordt op voorstel van een provincie of drie of meer aaneengesloten gemeenten, gericht op over-

leg en samenwerking met de betrokken doelgroepen ter bevordering van het streekeigen karakter, van

natuurrecreatie en natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van het beheer,

herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Het regionale landschap is gericht op

de bevordering van de band van de burgers met het omringende landschap en de natuur. De Vlaamse

overheid keurt de doelstellingen van een regionaal landschap goed aan de hand van het erkenningsdos-

sier en de voorwaarden zoals die worden bepaald in het Natuurdecreet2 en haar uitvoeringsbesluiten.

257

Natuurrapport 2007 / Deel 3 / #14 Samenwerking met lokale overheden

Instrument 2003 2004 2005 2006 Doelstelling

Cursus voor milieuraadsleden 4 7 4 3 4/jaar
(76) (114) (67) (55) (50 deelnemers)

Vormingsdagen voor milieuraadsleden 6 11 5/jaar
(151) (237) (150 deelnemers)

Werksessies voor gemeenten 5 5 42 37 25/jaar
en verenigingen (46) (136) (661) (745) (200 deelnemes)

Projectenfonds 21 25 25/jaar

Tabel 14.5:
Uitvoering stimu-
lerende instru-
menten. Tussen
haakjes: aantal
deelnemers (2007)
[bron: Tandem].

Instrument 2003 2004 2005 2006 Doelstelling

Aantal vragen via Tandemloket beperkt beperkt 235 362 250/jaar

Aantal keer gratis advies ter plaatse 5 15 86 84 75/jaar

Aantal keer intensieve begeleiding 5 6 13 16 10/jaar

Tabel 14.4:
Uitvoering van de
begeleidingsin-
strumenten (2007)
[bron: Tandem].

2) Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (B.S. 10/01/1998), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S.
23/07/1999), decreet van 18 mei 1999 (B.S. 30/9/1999), decreet van 19 juli 2002 (B.S. 31/08/2002), decreet van 30 april 2004 (B.S. 08/06/2004),
decreet van 7 mei 2004 (B.S. 11/06/2004), decreet van 22 april 2005 (B.S. 13/05/2005) en decreet van 19 mei 2006 (B.S. 20/06/2006)
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Het werkingsgebied van het regionale landschap onderscheidt zich geografisch van de omgevende stre-

ken, met een minimale aaneengesloten oppervlakte van 30.000 ha, een typisch landschap met een grote

gaafheid en samenhang en/of cultuurhistorische waarde, een hoge actuele natuurwaarde en met grote

mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurgerichte recreatie en natuurgericht toerisme

(Natuurdecreet, Artikel 54).

De beleidsnota leefmilieu 2004-2009 bevat volgende operationele doelstelling: “De regeling betreffende de

regionale landschappen wordt geëvalueerd en bijgesteld, ten einde een maximale complementariteit na te

streven met het plattelandsbeleid, zonder de natuurdoelen uit het oog te verliezen.” In die zin worden de

regionale landschappen ook vermeld in de beleidsnota Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid als

instrument van het plattelandsbeleid. Ten slotte gaat ook de beleidsnota Monumenten en Landschappen

in op de regionale landschappen. De nota benadrukt hun waardevolle rol in het kader van de subsidiari-

teit. Regionale landschappen slaan een brug tussen het beleid en de particuliere en openbare zorg voor

het onroerend erfgoed op het terrein. In de beleidsnota Leefmilieu en Natuur wordt ook de complemen-

tariteit met het toeristisch-recreatief beleid aangehaald.

De betrokkenheid van andere groepen die de verbreding van het takenpakket tot gevolg heeft, vormt een

belangrijke stap in de ‘integrale’ benadering van natuur en landschapszorg. Daarom is het ook van belang

dat een gebiedsdekkend netwerk van regionale landschappen in Vlaanderen verder uitgebouwd wordt. 

Daarnaast is door de verdere uitbreiding van de taken van regionale landschappen een duidelijkere defi-

niëring van de doelstellingen en taakstellingen nodig. Daarom bevat MINA-plan 3 de doelstelling om de

werking van het instrument regionale landschappen te verduidelijken, te activeren en af te stemmen op

andere doelgroepgerichte instrumenten. Het is belangrijk dat er bij de Vlaamse Overheid een duidelijk

omschreven visie is waarin vermeld staat welke rol de regionale landschappen in het natuurbeleid dienen

te spelen, hoe men staat tegenover de verbreding van de taken, binnen welk kader men de regionale land-

schappen wil laten werken en hoe men de regionale landschappen inhoudelijk evalueert. Een evaluatie

moet uitmaken in hoeverre die verbrede taakstelling nog compatibel is met het decreet en uitvoeringsbe-

sluit in zake de erkenning van regionale landschappen. 

Uitvoering

Eind 2006 zijn 11 regionale landschappen definitief of voorlopig erkend, en zijn er twee feitelijk opgericht

(figuur 14.8). Dat is samen 48 % van de Vlaamse landoppervlakte. 133 van de 308 gemeenten behoren tot

een regionaal landschap. 

Totnogtoe werden er in de provincie Antwerpen nog geen regionale landschappen opgericht. Het provin-

ciebestuur kon nog niet voldoende gemeenten vinden om daarrond samen te werken. In Limburg zijn alle

gemeenten in een erkend regionaal landschap gelegen. 

De regionale landschappen voeren ook tal van projecten uit die betrekking hebben op het natuurbehoud

en het beheer, herstel, aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. In kader daarvan wordt

hier op twee voorbeelden, nl, poelen en amfibieën, en beheerovereenkomsten dieper ingegaan.
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Poelen en amfibieën

Een bevraging van alle regionale landschappen met betrekking tot de uitvoering en opvolging van poelen

leverde volgende vaststellingen:

� Zeven van de 13 regionale landschappen hebben een uitgewerkt poelenplan, of gebruiken 

bestaande gemeentelijke poelenplannen. De regionale landschappen die daar niet over beschik-

ken, gebruiken ‘best professional judgement’ voor de juiste aanleg van poelen. Daarbij wordt vooral 

gekeken naar reeds aanwezige poelen en naar de algemene condities van de omgeving.

� Al de erkende en opgerichte regionale landschappen hebben in totaal meer dan 700 poelen aan

gelegd en/of hersteld. Dat is zeer veel als men weet dat in het kader van de samenwerkingsover-

eenkomst ongeveer 40 poelen werden aangelegd of hersteld. Dat toont dan ook aan dat de 

regionale landschappen een belangrijk instrument zijn voor de ontwikkeling en het behoud van 

kleine landschapselementen.

Beheerovereenkomst met landbouwers

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelt sinds 1 oktober 2004 voor elk regionaal landschap voor een

periode van twee jaar een bedrijfsplanner in dienst. Het principe van de bedrijfsplanners is vastgelegd

via een ministerieel besluit (18 juli 2003) over de uitvoering van beheerovereenkomsten en via het

Programma voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen. De bedrijfsplanners stellen bedrijfsplannen op:

plannen die ze in overleg met de boeren schrijven en waarin overeenkomsten worden gesloten. 

Figuur 14.8:
Opgerichte en
erkende regionale
landschappen in
Vlaanderen (31
december 2006)
[bron: ANB,
INBO].
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Aangezien de regionale landschappen via de bedrijfsplanner een centrale rol kunnen spelen met betrek-

king tot het uitvoeren van beheerovereenkomsten voor natuur (zie ook hoofdstuk 13 Landbouw), werd voor

de afgelopen twee jaar nagegaan welke invloed de regionale landschappen hadden op de uitwerking van

beheerovereenkomsten. Daarbij werden enkel de regionale landschappen die reeds bestonden voor de

start van het project in de analyse opgenomen (oktober 2004). 

De analyse levert volgende resultaten (tabel 14.6):

� Op het eerste gezicht lijken de regionale landschappen zowel voor botanisch beheer als voor 

weidevogelbeheer geen positieve impact te hebben. De geringe resultaten zijn echter toe te 

schrijven aan de vastgelegde perimeters waarbinnen die beheerovereenkomsten kunnen worden 

afgesloten. Slechts 44 % van de oppervlakte waarbinnen botanisch beheer mogelijk is, ligt binnen 

de regionale landschappen. Voor de weidevogelbeheerpakketten is dat slechts 28 %. Door die 

beperking moeten we concluderen dat de regionale landschappen duidelijk een meerwaarde 

vormen. Ze realiseren immers 48 % van de afgesloten weidevogelebeheerpaketten in 28 % van het 

beschikbare gebied in Vlaanderen. 

� Voor hamsterbeheer is het verhaal omgekeerd. De perimeter voor die beheerovereenkomst ligt 

voor 100 % binnen de regionale landschappen (Dijleland en Haspengouw-Voeren). 

� Bij de beheerovereenkomsten die betrekking hebben op kleine landschapselementen is er geen 

dergelijke perimeter. De cijfers geven een opvallend verschil aan tussen de resultaten binnen en 

buiten regionale landschappen. De beheerovereenkomsten met betrekking tot beheer van perceel-

randen zijn evenmin aan een vastgelegde perimeter gekoppeld. Hier is echter de verdeling binnen 

en buiten de regionale landschappen ongeveer gelijk.

De aanpak met bedrijfsplanners (tot eind 2006) werd voor drie jaar verlengd. Daarbij heeft zich een

belangrijke verschuiving voorgedaan. 

Regionale landschappen waren vragende partij om bij de verlenging van het contract de bedrijfsplanners

volledig naar de regionale landschappen over te hevelen omwille van de niet-eenduidige situatie in stu-

Beheerpaketten Totaal Binnen regionale Buiten regionale 
projecten landschappen (%) landschappen (%) 

Botanisch beheer 205 ha 37 63

Weidevogelbeheer 1023 ha 48 52

Hamsterbeheer 6 ha 100 0

KLE 434 km 67 33

KLE 456 58 42

Perceelranden 1.288 km 48 52

Tabel 14.6:
Verdeling van de

afgesloten beheer-
overeenkomsten

voor natuur binnen
en buiten de

regionale land-
schappen die

opgericht of
erkend zijn sinds

2004 (2007) [bron:
VLM, INBO].
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ring. De bedrijfsplanners zaten volledig bij de regionale landschappen, maar mits ze op de loonrol van de

Vlaamse Landmaatschappij stonden, werden ze toch deels van daaruit gestuurd. 

De Vlaamse Landmaatschappij op haar beurt was vragende partij om de bedrijfsplanners 100 % naar de

VLM te transfereren. Daarbij wenste de VLM enerzijds de bedrijfsplanners ook meer in te zetten voor

administratieve opvolging rond de beheerovereenkomsten op de VLM zelf en anderzijds konden dan de

bedrijfsplanners ook gebiedsdekkend voor Vlaanderen ingezet worden. 

Het resultaat is dat de bedrijfsplanners volledig binnen de VLM worden geïntegreerd waarbij de bedrijfsplan-

ner twee dagen per week op het regionaal landschap kan werken. De onkostenvergoeding voorzien voor de

regionale landschappen voor de huisvesting van de bedrijfsplanner werd in de nieuwe overeenkomst ook

verlaagd van max. 7500 euro/jaar (op basis van te bewijzen kosten) tot 1200 euro/jaar (forfaitair bedrag).

Inhoudelijk kunnen de regionale landschappen wel nog sturen, waarbij de bedrijfsplanner per jaar een

werkplan opmaakt dat afgestemd wordt op de werking van het regionale landschap. De samenwerking

met het regionale landschap betekent dus nog steeds een gebiedsgerichte invulling van de werking van

de bedrijfsplanner.

Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten

De samenwerkingsovereenkomst biedt heel wat mogelijkheden voor het uitwerken van natuurprojecten.

Vaak ontbreekt het de gemeentelijke ambtenaren (milieuambtenaar en duurzaamheidsambtenaar) aan

kennis of tijd om een project uit te werken en in te dienen. Daarin kunnen de regionale landschappen een

belangrijke rol vervullen. 

Door de samenwerking tussen verschillende partners (regionaal landschap, gemeente, natuurvereniging,

…) is er tevens ook een grotere participatie gecreëerd. Uit een enquête die het regionale landschap

Noord-Hageland uitvoerde bij haar gemeenten blijkt dat de gemeenten aangeven meer rond natuur en

landschap te werken door aangesloten te zijn bij een regionaal landschap.

Een voorbeeld waarbij de rol van de regionale landschappen belangrijk is, is het project ‘Gemeenten adop-

teren Limburgse soorten’. Dit project werd opgezet door de provincie Limburg, waarbij de doelstelling is

dat elke Limburgse gemeente een typische soort adopteert. 

Momenteel hebben alle Limburgse gemeenten een soort geadopteerd. Voor de 44 gemeenten worden

door de regionale landschappen actieplannen uitgewerkt. Die omvatten drie luiken, nl. acties (administra-

tief en op terrein), communicatie (educatie en sensibilisering) en monitoring (soorten, draagvlak, activitei-

ten door gemeente). De doelstelling is dat tegen eind 2007 alle actieplannen uitgewerkt zijn. Een aantal

actieplannen zullen in 2007 reeds uitgevoerd worden. Ook hier kan een regionaal landschap samenwer-

ken met een gemeente om een natuurproject in het kader van de samenwerkingsovereenkomst in te die-

nen en uit te werken.
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02 Effecten op natuur

Het overzicht van de beleidsuitvoering in de vorige paragrafen toont dat er heel wat projecten en acties

worden uitgevoerd met als doelstelling het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Een tekortko-

ming is evenwel dat er geen systematische opvolging is van de resultaten op het terrein. Zelfs wanneer

die worden opgevolgd, zal het nooit mogelijk zijn ze aan de specifieke maatregelen te koppelen (bv. rol

van educatie, participatie). Toch is het van belang de effecten van het geheel aan maatregelen in te kun-

nen schatten. Het invoeren van enkele verplicht op te volgen effectindicatoren in elk natuurproject zou ook

de inzichten van de uitvoerders ten goede komen.

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat er heel wat acties zijn voor het behoud en de ontwikkeling van poelen

en amfibieën. 

Uit een aantal studies [10, 36] blijkt dat het verdwijnen van poelen een van de belangrijkste oorzaken

vormt voor het verdwijnen van een derde van de lokale populaties van amfibieën. De grootste bedreigin-

gen voor de amfibieën zijn een slechte milieukwaliteit en versnippering van hun leefgebieden. Wanneer

het slecht gaat in één poel, moeten de amfibieën een andere poel kunnen vinden en vice versa. Met ande-

re woorden: er is een poelennetwerk (natuurverbinding) nodig. 

Uit onderzoek [10] van de waterpartijen die vanaf 1995 gecreëerd werden en die tijdens het veldwerk dus

maximaal 10 jaar oud waren, blijkt dat nieuw gegraven poelen door alle soorten als leefgebied gebruikt

werden en dat met (nagenoeg) dezelfde frequentie als oudere poelen. De creatie van nieuwe poelen is dus

een erg succesvolle maatregel en speelt ongetwijfeld een belangrijke rol bij het behoud van amfibieënpo-

pulaties. Ook het beheer (periodisch uitdiepen) van bestaande poelen mag niet vergeten worden om een

verregaande verlanding te vermijden.

03 Kennis

� Momenteel is er geen monitoring en rapportering van de effecten van een goedgekeurd natuur-

project. De Vlaamse overheid is enkel op de hoogte van de projecten die door een gemeente 

werden aangevraagd, goedgekeurd en uitgevoerd. De rapportering van effecten zou via enkele 

indicatoren en een online centrale databank kunnen gebeuren. Dat zou toelaten de kosteneffecti-

viteit van het instrumentarium op te volgen en te optimaliseren.

� Er is geen eenduidig overzicht van acties binnen de verschillende instrumenten (regionale land-

schappen, samenwerkingsovereenkomst e.a.). Dat maakt het moeilijk om bijvoorbeeld voor 

Vlaanderen aan te geven waar er daadwerkelijk acties zijn met betrekking tot bescherming van de 

zwaluwen. Ook dat zou via de online centrale databank kunnen worden samengebracht.
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