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De Provincie zelf  is momenteel ook aan het experimenteren 
met een programma-aanpak. Dit is een aanpak die niet vanuit 
een opsplitsing van disciplines en diensten start, maar eerder 
vanuit een samenwerking van disciplines binnen een thema. 
Dit kan bijvoorbeeld een samenwerking in het thema ‘klimaat’ 
zijn. Diensten die hierbij kunnen betrokken worden zijn 
dan dienst Waterlopen, dienst economie, dienst mobiliteit,  
dienst milieu en natuur, dienst ruimtelijke ordening, dienst 
vergunningen,… 

De Provinciale Minaraad is dan ook de raad bij uitstek om 
brede visies aan het bestuur te leveren over de effecten van 
het beleid op milieu, natuur en klimaat. Een goed werkende 
Provinciale Minaraad legt verbanden tussen andere raden, 
zoals de Landbouwkamer, of  de ProCoRo, maar ook lokale 
minaraden. De nadruk zou dan ook moeten liggen in het 
doorspreken van een visie, eerder dan concrete initiatieven, 
gezien deze binnen een visie moeten passen. En zo is ook 
het aantal vertegenwoordigers van ondergeschikt belang, wél 
de manier van opbouwen van de visie. 

De West-Vlaamse Milieufederatie wil meestappen in het 
zoeken naar een minaraad met impact. We zijn ervan overtuigd 
dat het Provinciaal beleid, net als ons, steeds moet werken aan 
draagvlak. Natuurlijk moeten we het proces naar een bredere 
minaraad goed bewaken én ons ervan vergewissen dat we 
ook bij de opstelling van concrete plannen met een impact 
op natuur (bijvoorbeeld fietsassen, of  natuurverbinding) nog 
steeds voldoende advies kunnen geven aan het beleid. Ook 
daar zijn we mee bezig. 

Na de installatie van het nieuwe provinciebestuur, zouden we 
aan de slag willen gaan met de vernieuwde werking van de 
Provinciale Minaraad. Anders en beter. 

Tekst: Bart Vanwildemeersch

www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/provincialeminaraad

Anders adviseren: 
de zoektocht van de 
Provinciale Minaraad
‘Participatief  beleid’: steeds meer worden burgers en 
middenveldgroepen uitgenodigd om mee aan tafel te 
zitten met het bestuur, voor het helpen uittekenen van 
een vernieuwd beleid. In West-Vlaanderen was er ‘De 
Plaatsbepalers’ dat met een gemengde vertegenwoordiging 
(burger, middenveld en beleid) voorstellen wilde lanceren 
voor een vernieuwd ruimtelijk beleid in West-Vlaanderen (hier 
binnenkort de eerste voorstellen vanuit de Provincie). Maar 
ook ‘Waterbalans Polders’ waar de Vlaamse Overheid met de 
betrokken groepen zoekt naar een evenwichtige afstemming 
van vraag en aanbod van water in de polderstreek. Of  de 
T.O.P. Kustzone, waar de Vlaamse Overheid, samen met de 
verschillende diensten en verenigingen op zoek gaat naar een 
frisse blik op de ruimtelijke ordening aan de Kust, en nog een 
hele trits aan dergelijke platformen…  

Steeds weer vertrekt men van de bundeling van krachten, over 
de verschillende disciplines heen, om natuurlijke, ruimtelijke 
en menselijke processen in een bepaalde regio te belichten. Zo 
kan niet alleen een breder gedragen beleid ontwikkeld worden 
–dat later ook minder kans maakt op protest, maar is de kans 
ook groter dat belangen elkaar ontmoeten in projecten die 
de verzuchtingen en toekomstdromen van de verschillende 
sectoren verwezenlijken. Dit kan een goede evolutie zijn, 
als het beleid zich ook laat leiden door de verzuchtingen en 
conclusies én ze het beschermen van het meest kwetsbare 
voorop neemt. 


