
 

 

AFWEGINGSKADER ‘KAN IK MET MIJN PROBLEEM/VRAAG TERECHT BIJ DE WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE ?’ 

1. INLEIDING 

Dit afwegingskader heeft de WMF opgemaakt in de eerste plaats voor haar lidverenigingen, opdat ze vlotter de afweging zouden kunnen 

maken of ze bij de WMF terecht kunnen voor ondersteuning bij de diverse natuur- en milieuvraagstukken waarmee ze geconfronteerd worden.  

In 2de instantie is dit afwegingskader ook bedoeld voor burgers, middenveldorganisaties en anderen, die eveneens met een bepaalde natuur- of 

milieuproblematiek geconfronteerd worden en niet direct weten of ze zich hiermee tot de West-Vlaamse Milieufederatie kunnen wenden. 

De West-Vlaamse Milieufederatie is als koepel van natuur- en milieuverenigingen, die werken in West-Vlaanderen, immers hoofdzakelijk actief 

op provinciaal en bovenregionaal niveau.  Doch zal zij in bepaalde gevallen, al dan niet in samenwerking met lokale, regionale, thematische of 

gewestelijke natuur- en/of milieuverenigingen ook lokale vraagstukken/problemen actief mee helpen oplossen. Soms kan de WMF ook helpen 

door te verwijzen naar de juiste instantie.  Het kan ook zijn dat het probleem niet direct over natuur of leefmilieu gaat, maar toch een belangrijk 

verband ermee heeft.  Ook in dit geval kan het zijn dat de West-Vlaamse Milieufederatie toch iets voor u kan betekenen. Dus bij deze willen we 

graag dit afwegingskader aanbevelen wanneer u geconfronteerd wordt met een bepaald natuur- of milieu-issue in de brede zin.  

 

 

 

 

 



 



 

2. WANNEER HEEFT EEN NATUUR- OF MILIEUPROBLEEM VOLDOENDE PRECEDENTWAARDE DIE DE WEST-VLAAMSE 

MILIEUFEDERATIE KAN  OPNEMEN? 

Een precedent is een nieuw voorval, dat een bepaald gevolg kan hebben. Dit gevolg kan bepalend zijn voor hoe wordt omgegaan b ij 

soortgelijke toekomstige voorvallen. We geven een voorbeeld in milieucontext: Bv. een bedrijf vraagt een milieuvergunning voor een 

grootschalige viskwekerij in landbouwgebied.  Het is de eerste keer dat een dergelijke aanvraag van die grootte en/of vissoor t en/of manier van 

kweken gebeurd in (West-)Vlaanderen. Er is dus geen voorgaande geval, waar men zich op kan baseren om te zien aan welke wetgeving het 

bedrijf moet voldoen, welke potentieel schadelijke gevolgen er zijn voor natuur, milieu, ruimte, dier en mens,...   

In dit geval kan men zeggen dat dit dossier een belangrijke precedentwaarde heeft. De West-Vlaamse Milieufederatie zal in een dergelijk geval 

bekijken of en hoe de zaak kan worden opgevolgd door WMF zelf of door of in samenwerking met een ander natuur- of milieuvereniging.  Als 

het precedent een typisch West-Vlaams karakter en geen van de gespecialiseerde thematische vereniging hierin het voortouw neemt, kan 

WMF dit doen.  Specialisaties van thematische verenigingen zijn bv. bos voor BOS +, biodiversiteit voor Natuurpunt, trage wegen voor vzw 

Trage Wegen. In gevallen waar sprake kan zijn van een Vlaams precedent wordt eventueel ook samengewerkt met Bond beter Leefmilieu, 

Natuurpunt of andere gewestelijke koepels en thematische natuur- en milieuverenigingen. In sommige gevallen volgt de West-Vlaamse 

Milieufederatie ook dossiers op samen met andere middenveldorganisaties. Dit alles op voorwaarde dat ook andere voorwaarden vervuld zijn. 

Zie pt.4 

3. ZIJN ER NOG ANDERE VOORWAARDEN OPDAT DE WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE EEN BEPAALD PROBLEEM ZOU 

OPNEMEN? 

Gerechtelijke procedures : soms kan het zijn dat een bepaald probleem enkel nog kan aangepakt worden via een gerechtelijke procedure.  

Gerechtelijke procedures zijn duur en zijn bovendien het laatste redmiddel.  Het vinden van een constructieve oplossing door middel van 

dialoog heeft voor de West-Vlaamse Milieufederatie altijd voorrang.  Echter soms is een gerechtelijke procedure de enige weg die overblijft.  

Aangezien gerechtelijke procedures duur zijn en lang kunnen aanslepen zonder dat slagen zeker is, zal de WMF enkel in uitzonderlijke gevallen 

een gerechtelijke procedure overwegen. Het is ook essentieel dat de kosten verdeeld kunnen worden met meerdere groepen 

belanghebbenden.  Ook is het van belang dat lokale belanghebbenden eerder in het proces bezwaar hebben gemaakt tegen de 

gecontesteerde plannen en een deel van de taken op zich willen nemen.   

Tijdsbesteding : omwille van de beperkte personeelsbezetting van WMF is dit zeker ook een belangrijke voorwaarde. Zijn er plaatselijke 

vrijwilligers/ - organisaties die ook een deel van het (studie)werk voor hun rekening kunnen nemen of niet.  Sommige dossiers zijn zeer 

arbeidsintensief en bijgevolg niet opvolgbaar zonder samenwerking.  Aangezien WMF zich ook heeft verbonden, zowel t.o.v. haar 

lidverenigingen, als de overheid om heel wat andere organisatorische en inhoudelijke taken uit te voeren, moet het ook haalbaar zijn qua 

tijdsbesteding om een extra dossier op te volgen. 

Afweging kosten –baten : soms is iets proberen doen aan een probleem zeer arbeids- en/of kostenintensief, terwijl er om allerlei redenen maar 

weinig kans is op een positief resultaat is.  Dan wordt de afweging gemaakt a.d.h.v. hoe belangrijk het thema is voor de West-Vlaamse 

Milieufederatie. Bv. afbouw van de veeteelt is een veelomvattend doel dat in samenwerking met andere organisaties dient aangepakt te 

worden. Want het is werk van lange duur en dus arbeids- en kostenintensief.  Toch is de omvang van de veestapel een dusdanig groot 



probleem voor natuur, milieu, klimaat, waterkwaliteit- en kwantiteit, volksgezondheid enz.. in West-Vlaanderen dat de West-Vlaamse 

Milieufederatie het toch als een thema opneemt voor meerdere jaren.  Het doel wordt dan opgesplitst in min of meer haalbare en concrete 

tussendoelen.  

Inhoudelijke prioriteiten : WMF heeft een meerjarenplan waar zij voor de periode 2017-2021 5 thema’s die heel belangrijk zijn voor de natuur- 

en milieutoestand van West-Vlaanderen heeft vooropgesteld. Deze thema’s zijn : klimaat(adaptatie), behoud van de open ruimte, 

milieugerelateerde gezondheidsproblemen met voorrang volksgezondheidaspecten veeteelt en pesticiden; sociaal-ecologische thema’s (delen, 

meer met minder); duurzame landbouw en visserij.  Het spreekt voor zich dat dossiers die relatie hebben met deze thema’s meer prioriteit 

hebben voor de WMF. Maar dit is niet absoluut. De precedentwaarde van een dossier is ook een belangrijke parameter voor de WMF. 

NEEM BIJ TWIJFEL, STEEDS GERUST CONTACT OP MET DE WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE  EN LEG HET PROBLEEM VOOR.  

DOOR DE KRACHTEN TE BUNDELEN IS VEEL MOGELIJK. 

 


