
 

JAARPLAN 2020 WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE. 

IN HOOFDLIJNEN  

De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelt meer dan 80 lokale, regionale, 
gewestelijke en thematische natuur- en milieuverenigingen met een werking in West-
Vlaanderen.  

De West-Vlaamse Milieufederatie wil van Provincie West-Vlaanderen een 
voorbeeldregio maken waar ecosystemen de drager zijn van een duurzame sociaal 
rechtvaardige samenleving.  

Dit document geeft in hoofdlijnen de jaarplanning van de West-Vlaamse 
Milieufederatie weer voor 2020 : 

 
BELEIDSWERKING 
 
5 THEMA’S + 1 NIEUW THEMA: ENERGIE 

In 2020 werkt de West-Vlaamse Milieufederatie het voorlaatste jaar aan haar meerjarenplanning 
2017-2021. Voor deze periode werd beslist de beschikbare middelen en mensen voornamelijk in te 
zetten voor volgende thema’s: klimaatadaptatie, behoud open ruimte, milieu en gezondheid, 
duurzame landbouw en sociaal ecologische transitie.  

Vanaf 2020 komen daar ook onderwerpen bij die verband houden met de dringend nodige transitie 
naar duurzame hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie,…. 
 
6-MAANDELIJKS INTERN CONCLAAF 

Vanaf 2020 zal de West-Vlaamse Milieufederatie om de 6 maanden ongeveer, dus 2 keer per jaar, 
een conclaaf met lidverenigingen en deskundigen organiseren om visie en standpunten te bepalen 
over 1 of meerdere actuele thema’s.  

Op 8 februari ging al een eerste conclaaf door over het thema: transitie naar hernieuwbare energie. Er 
werd een aanvang van standpunten gemaakt over een provinciaal windplan, zonne- energie op 
bodem en water en houtverbranding. Na deze aanzet zullen deze standpunten dieper besproken en 
uitgewerkt worden tot gedragen standpunten. 
 
INTERNE WERKGROEP OPVOLGING LOKALE BELEIDSDOSSIERS 

De West-Vlaamse Milieufederatie zal in 2020 om de 4 maanden een interne werkgroep m.b.t. lokale 
beleidsdossiers samenbrengen en coördineren. Deze werkgroep zal de actuele lokale regionale 
beleidsdossiers gebundeld bespreken en zien hoe de best gecoördineerde opvolging [WMF_B1]kunnen 
krijgen.  

De werkgroep bestaat momenteel uit West-Vlaamse Milieufederatie, de West-Vlaamse regionale 
natuurverenigingen en een afvaardiging van de bewegings- en beleidsploeg van Natuurpunt. Dit kan 
aangevuld worden met geïnteresseerden uit de lokale lidverenigingen van de West-Vlaamse 
Milieufederatie en afgevaardigden van Bond Beter Leefmilieu en gewestelijke thematische natuur- en 
milieuverenigingen.  

In 2020 komt deze werkgroep alvast samen begin april en vervolgens nog 2 keer in de loop van 2020. 



 
BELEIDSWERKING ALGEMEEN 

De West-Vlaamse Milieufederatie zal in 2020 net als voorgaande jaren ook dagelijks actuele typisch 
West-Vlaamse milieubeleidsthema’s opvolgen en de lidverenigingen hierin ondersteunen waar 
mogelijk. Het gaat hier dan over ruimtelijke dossiers zoals het PRUP uitbreiding jachthaven rechter-
oever Nieuwpoort, dossiers m.b.t. intensieve landbouw, zoals de cumulatieve effecten van de vele 
omgevingsvergunningaanvragen voor uitbreiding en nieuwe veestallen, dossiers m.b.t. klimaa-
tadaptatie zoals water- en droogteproblematiek, kustbescherming, fijnstof door houtverbranding…  
 

OPMAAK NIEUWE BELEIDSNOTA 2022-2026 

In 2021 loopt de huidige meerjarenplanning 2017-2021 af. Tegen 1 februari 2021 dient een nieuwe 
meerjarennota ingediend bij de Vlaamse Overheid. De West-Vlaamse Milieufederatie zal daarom in de 
loop van 2020 een nieuwe meerjarenplanning opmaken voor de periode 2022-2026. Ook de 
lidverenigingen zullen betrokken worden om de prioriteiten voor de West-Vlaamse Milieufederatie voor 
deze periode te bepalen. De Algemene Vergadering van november 2020 zal de nieuwe meerjaren-
planning ter goedkeuring voorgelegd krijgen. 
 

ORGANISATIE-ONTWIKKELING 

De West-Vlaamse Milieufederatie ontwikkelt gaandeweg ook de eigen organisatie. In 2020 plannen 
we op dat vlak volgende activiteiten :   
 

NIEUWE HUISVESTING SECRETARIAAT 

De West-Vlaamse Milieufederatie is al een tijdje op zoek naar een geschikte alternatieve huisvesting 
voor het huidige secretariaat in Brugge. Momenteel lopen onderhandelingen om samen met 
Natuurpunt Brugs Ommeland en Natuurpunt CVN West-Vlaanderen ruimtes te huren bij Wegwijzer 
vzw, eveneens in Brugge. Indien deze onderhandelingen verder goed blijven verlopen, zal West-
Vlaamse Milieufederatie in 2020 intrekken in een nieuw secretariaat.  
 

AANPASSING STATUTEN EN EEN AANVULLEND INTERN REGLEMENT N.A.V. NIEUWE WET  

Volgens de nieuwe wetgeving, die in 2019 van kracht werd, vallen vzw’s voortaan onder de vennoot-
schapswetgeving. Dit brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Alle vzw’s dienen hun 
statuten ernaar aan te passen tegen ten laatste 2024.  

In 2020 zal de West-Vlaamse Milieufederatie een aanvang maken met het aanpassen van haar 
statuten conform de nieuwe wetgeving. Daarbij hoort ook een aanvullend intern reglement. Dit hoort 
zorgvuldig en juridisch juist te gebeuren. Het is de bedoeling beide documenten te laten goedkeuren 
door een bijzondere Algemene Vergadering in 2021.  
 

OPMAAK FINANCIËLE MEERJARENPLANNING  

Om te anticiperen op de toekomst maken we naast de beleidsplanning ook een financiële meerjaren--
planning 2022-2026 op. Daarbij bekijken we in combinatie met beleids- en organisatiedoelen ook 
nieuwe financieringsmogelijkheden voor de West-Vlaamse Milieufederatie.  
 

STRUCTURELE OPTIMALISATIE VAN DE BREDE MILIEUBEWEGING 

De West-Vlaamse Milieufederatie is in de milieubeweging, samen met de Limburgse Milieukoepel, de 
enige provinciale koepel. In West-Vlaanderen vervult de West-Vlaamse Milieufederatie een 
belangrijke complementaire rol voor zowel de gewestelijke/ thematische als de regionale en lokale 
natuur- en milieuverenigingen. De West-Vlaamse Milieufederatie ijvert daarom voor soortgelijke 
provinciale koepelverenigingen in elke provincie. Daarnaast wil de West-Vlaamse Milieufederatie –om 
als milieu- en natuurbeweging meer impact te hebben- overleg over een betere afstemming tussen de 
diverse niveaus van diverse verenigingen in de natuur- en milieusector. De West-Vlaamse Milieufede-
ratie zal daarom binnen de sector in overleg gaan om structurele verbeteringen en samenwerking van 
de hele beweging te verkrijgen. 



 

KOEPELWERKING :  

VORMING LIDVERENIGINGEN 

Ook in 2020 organiseert de West-Vlaamse Milieufederatie vorming voor haar lidverenigingen. Er zal in 
het najaar een 2-delige infosessie over Milieu Effecten Rapportage (MER) georganiseerd worden.  

Daarnaast plannen we ook nog een sessie om onze lidverenigingen te helpen verbeteringen treffen op 
organisatorisch vlak van hun vereniging. 
 

LEDENPAGINA WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE 

Sinds najaar 2019 heeft de West-Vlaamse Milieufederatie een gesloten website voor leden, gekoppeld 
aan haar publieke website. In 2020 willen we het gebruik van deze website verder introduceren en de 
werking ingeburgerd maken bij onze lidverenigingen. Op de ledenpagina is interne info permanent 
beschikbaar voor de lidverenigingen en kan er aan gezamenlijke standpunten gewerkt worden. 
 
NIEUWSBRIEVEN, TIJDSCHRIFT, WEBSITE & SOCIALE MEDIA 

Om de lidverenigingen permanent op de hoogte te houden van actualiteit in m.b.t. natuur en leefmilieu 
in West-Vlaanderen, verspreidt de West-Vlaamse Milieufederatie ook in 2020 3 keer per jaar een 
tijdschrift op papier en per mail en 4 keer per jaar een pers- en nieuwsoverzicht, dat laatste enkel voor 
actieve leden van de lidverenigingen.  

Daarnaast wordt ook de website (www.westvlaamsemilieufederatie.be), het publieke en het 
ledengedeelte, regelmatig met nieuwe info geactualiseerd. En krijgen de facebook- en twitterpagina 
van de West-Vlaamse Milieufederatie meerdere updates per week. Dit alles kadert in het in 2018 
opgemaakte communicatieplan, waarbij het een kerndoel was om de werking van de West-Vlaamse 
Milieufederatie beter bekend te maken binnen en buiten de milieu- en natuurbeweging.  
 

ONDERSTEUNING & INFO OP MAAT 

Lidverenigingen kunnen voor bepaalde thema’s en dossiers ook info en ondersteuning krijgen op 
maat. Zie afwegingskader op onze website.   
 

COORDINATIE GEDRAGEN BELEIDSVOORSTELLEN VOOR ADVIESRADEN EN LOBBY 

De West-Vlaamse Milieufederatie formuleert jaarlijks meerdere standpunten over bovenregionale 
milieuthema’s in samenwerking met haar lidverenigingen. Deze worden vervolgens bij extern overleg, 
in adviesraden en in de pers verdedigd.  

In 2020 zal dit al zeker gebeuren over de thema’s provinciaal windplan en houtverbranding. 

COÔRDINATIE GEZAMENLIJK OVERLEG ADMINISTRATIES & BELEIDSMAKERS 

De West-Vlaamse Milieufederatie behartigt de belangen van de lidverenigingen en ondersteunt hen 
ook door het meenemen van bovenlokale agendapunten naar overleg met administraties, politieke 
partijen en beleidsmakers. Lidverenigingen kunnen ook (bovenlokale) agendapunten laten 
aanbrengen of zelf aanbrengen. In 2020 ging er op 15 januari al een overleg door i.s.m. de regionale 
natuurverenigingen met gedeputeerde van natuur en milieu Jurgen Vanlerberghe. Er wordt ook 
jaarlijks minstens één overleg met de provinciale administratie Milieu, Natuur en Water gepland. 
Daarnaast wordt er ook nog dossiermatig overlegd met politieke verantwoordelijken op diverse 
niveaus. 

ADVIESRADEN 

De West-Vlaamse Milieufederatie maakt ook deel uit van heel wat bovenlokale adviesraden: 
Provinciale MiNaraad, Procoro, Managementcomité Plattelandsontwikkeling (PDPO), Resoc Noord, 
Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer zijn de belangrijkste.  



De opvolging van al deze adviesraden en beleidsprocessen neemt heel wat tijd in beslag. Samen met 
onze lidverenigingen proberen via de adviesraden het beleid te beïnvloeden ten gunste van meer 
natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen. De West-Vlaamse Milieufederatie volgt volgende 
adviesraden op: 

PROCORO WEST-VLAANDEREN : In deze raad heeft de West-Vlaamse Milieufederatie  1 effectieve 
vertegenwoordiger (+ plaatsvervanger). Daarnaast heeft ook Natuurpunt ook nog 1 effectieve (+ 
[WMF_B2]plaatsvervanger) in deze adviesraad.  En hebben we ook nog een plaatsvervangend lid vanuit 
Natuurpunt voor de effectieve vertegenwoordiging van Landelijk Vlaanderen die door de Hubertus-
vereniging wordt ingenomen.  

In de Procoro worden voornamelijk Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) geadviseerd. 
Maar ook planologische attesten en gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen komen 
aan bod. De Procoro komt ongeveer maandelijks samen. 

In 2020 komen opnieuw heel wat dossiers met een belangrijke impact op de nog resterende open 
ruimte op de agenda, zoals PRUP reconversie militair domein Koksijde, PRUP Menen West, PRUP 
Sadef Hooglede,… 

In 2020 wordt ook begonnen aan een beleidsvisie Ruimte Provincie West-Vlaanderen. 

PROVINCIALE MINARAAD. De provinciale Minaraad bestaat uit een klassieke raad die de typische 
natuur- en milieugerelateerde zaken adviseert en een uitgebreidere inspiratieraad die discussieert 
over visies. De Provinciale Minaraad komt een 4-tal keer per jaar samen 

ADVIESCOMITÉ OPENLUCHTRECREATIE WESTTOER. Dit adviescomité adviseert de Raad van 
bestuur van Westtoer voor wat betreft openluchtrecreatie en komt 2 keer per jaar samen. Op deze 
adviesraad komen o.a. plannen voor fiets- en wandelroutes  

MANAGEMENTCOMITÉ PLATTELANDSONTWIKKELING  

Provincie West-Vlaanderen werkt het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Vlaanderen samen 
met de Vlaams minister voor plattelandsbeleid, VLM, de lokale besturen en andere actoren verder 
gebiedsgericht uit.   

Ook in 2020 kan de West-Vlaamse Milieufederatie als belangenbehartiger vanuit het middenveld voor 
natuur, milieu en klimaat een plaats innemen in het Managementcomité van PDPO. Het 
managementcomité Plattelandsontwikkeling heeft als taak de ingediende projecten in het kader van 
het West-Vlaamse Plattelandsbeleid te adviseren aan de minister 

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft ook een vertegenwoordiger voor het Technisch Adviescomité, 
binnen plattelandsbeleid. Dit comité voorziet de projectvoorstellen van advies en stelt vragen ter 
verduidelijking in voorbereiding van het Provinciaal Managementcomité. De vertegenwoordiging is op 
vandaag niet volledig ingevuld. In 2020 wordt het dan ook zoeken naar een plaatsvervanger.  

RESOC NOORD. Het Regionaal Sociaal-economisch Comité Noord buigt zich over allerlei dossiers 
die te maken hebben met sociaal economische streekontwikkeling. Naast de vakbonden en de 
economische belangenorganisaties heeft ook de West-Vlaamse Milieufederatie er een plaats 
gekregen als levende kracht.  Als levende kracht hebben we geen stemrecht, maar kunnen wel een 
stem voor natuur en milieu laten klinken bij dossiers als havenuitbreiding en uitbreiding 
bedijventerreinen enz.. 
 

ACTIVITEITEN VOOR BREED PUBLIEK 
 

WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG 2020: THEMA LEVEN IN EN OP DE BODEM 

In 2020 gaat op zaterdag 7 maart voor de 18e keer de West-Vlaamse Natuurstudiedag door. Deze 
studiedag is een gezamenlijk initiatief van de West-Vlaamse Milieufederatie, Natuurpunt, het 
Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie West-Vlaanderen en KU Leuven Kortrijk onder coördinatie 
van de West-Vlaamse Milieufederatie.  



Het thema van de 18e editie is ‘Leven op en in de bodem’. Er zijn lezingen over o.a. koolstofopslag, 
slakken, wespen, kevers, mollen,… Daarnaast zijn er enkele workshops en talrijke infostandjes. 
Tussen de lezingen is er ruim tijd voorzien om te netwerken. Er worden opnieuw zo’n 200 deelnemers 
verwacht. Naast leden van de natuurverenigingen vinden jaar op jaar ook meer geïnteresseerde 
burgers, leerkrachten en ambtenaren en beleidsmakers hun weg naar de natuurstudiedag.  

In 2020 zal ook de 19e editie van de Natuurstudiedag worden voorbereid. 

INFO EN DEBATAVOND ‘VERBINDEN DOOR ADAPTATIE’ 

Om de 2 jaar organiseert de Provinciale Minaraad een info- en debatavond over een actueel thema. 
De West-Vlaamse Milieufederatie neemt een deel van de inhoudelijke en praktische organisatie voor 
haar deel. Op 10 maart 2020 gaat deze provinciale info- en debatavond door over het thema: 
‘Verbinden door adaptatie: de bebouwde ruimte van de toekomst” over klimaatadaptatie in stedelijke 
context. Het doelpubliek van deze info- en debatavond zijn in de eerste plaats lokale beleidsmakers 
en ambtenaren en leden van lokale adviesraden. 
 

CURSUS MINDER FIJN STOF DOOR BETER HOUTVERBRANDEN 

De West-Vlaamse Milieufederatie zet in 2020 de vormingen over het verminderen van fijn stof door 
beter hout verbranden op huishoudelijk niveau. Deze vorming wordt gegeven door vrijwillige 
lesgevers, die in 2017 werden opgeleid i.s.m. de West-Vlaamse LOGO’s.  Deze vorming kan geboekt 
worden door groepen binnen en buiten de natuur- en milieubeweging. 

Aangezien de kennis over houtverbranden en fijn stof snel voortschrijdt, wordt de bij de cursus 
horende powerpoint en syllabus geactualiseerd. De bijbehorende brochure wordt verder verspreid aan 
de deelnemers van de cursus. In 2020 bekijken we ook of de brochure kan geactualiseerd worden.  
 

CAMPAGNE ‘MAG IK DEZE KURK VAN JOU’ 

De Campagne “mag ik deze kurk van jou” loopt ook verder in 2020. Deze campagne is een gezamen-
lijk initiatief van Beweging.net, Provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Milieufederatie en de 
afvalintercommunales. Het doel is kurken inzamelen om te recycleren tot o.a. isolatiemateriaal. De 
inzameling gebeurt o.a. via inzamelingsbakken, die worden opgevolgd door vrijwillige kurkambassa-
deurs uit de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen en bewegingspunten van Beweging.net.  

Eind december 2019 werden er al 1,4 miljoen kurken ingezameld. Kurken die anders gewoon bij het 
restafval zouden zijn beland. In 2020 willen we dit doel nog verbeteren, alsook verder ijveren om aan 
de campagne ook beleidsdoelen te koppelen. De rol van de natuur- en milieuverenigingen zal hierin 
verder gepromoot worden.  


