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Werksessie 0

Wat loopt goed? Wat kan beter?

3

vragen 

• Evaluatie huidige werking Minaraad 

• Relatie Minaraad- Provincie

• Mogelijke rol(len) voor de Minaraad

• Samenstelling/structuur Minaraad 

• Aanpassingen nodig/wenselijk?

• Wat met representativiteit van leden

• Inhoud: welke thema’s/agendapunten op Minaraad

• profiel voorzitter samenstellen

• Naar onafhankelijke voorzitter?
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1 Denk en doe mee!
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Opbouw vragenlijst

profielen
1. Ik ben lid of ex-lid 
2. Ik ken de minaraad, maar ik ben geen lid
3. Ik kende de minaraad voorheen niet

Opbouw vragen 
1. achtergrond van de respondent én zijn/haar mening over mogelijke kerntaken 
2. mogelijke focusthema’s, ideeën en inspirerende voorbeelden 
3. het soort engagement dat de respondent wil/kan opnemen   
4. Extra doelgroepen die een rol kunnen spelen in de Minaraad   
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2 analyse | mina+ 

profielen
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2 analyse | mina+ 

Tevredenheid: leden en ex-leden Beeld van mensen die mina kennen
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• Degelijke discussies, interessante agendapunten, goed voorbereid en begeleid door de Provincie. Alleen is niet zo duidelijk hoe 
concreet de impact op het beleid juist is

• Het is niet altijd duidelijk wat er met de adviezen gebeurd of niet gebeurd. Een adviesraad moet meer opvolging en info krijgen

• Veel potentieel, te weinig benut.

• Net iets te veel nadruk op het capteren/vernemen van plannen, en te weinig op input/bijsturen

• Structureel goed georganiseerd (goede afspraken met vooraf vastgelegde data van overleg, vooraf vastgelegde en goed 
voorbereide agendapunten, goede verslaggeving, vaste kern van aanwezigen met expertise in veel domeinen, ...). Potentieel 
aanwezig om méér te doen want op dit moment nog te vaak informerend over (bijna) beslist beleid?

• De raad is geëvolueerd van adviesraad die adviezen geeft over niet-beslist beleid naar een raad die eerder toelichting krijgt over de 
stand van zaken, en heeft op die manier beperktere impact. De leden zijn gemotiveerd, doch door het verdwijnen van de 
samenwerkingsovereenkomst Milieu (met het Vlaams Gewest) is het duidelijk kader ook verdwenen. Dit is mogelijks de oorzaak 
van het verdwijnen van de slagkracht van de raad.

• weinig rol in advies, eerder informatief

• Naast de gevraagde adviezen moet de Minaraad ook andere thema's naar voor brengen.

Tevredenheid: leden en ex-leden -1
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Taken mina: leden en ex-leden

Heden
Toekomst

Taken mina volgens niet-leden

1. Advies geven aan provinciebestuur
2. Informeren van leden/bevolking
3. Opvolgen provinciaal beleid
4. Provincie inspireren om nieuw beleid te 

ontwikkelen 
5. Zelf initiatieven nemen
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Thema’s voor provinciebestuur: leden en ex-

leden

Thema’s voor minaraad: leden en ex-leden

1. Natuurbeleid (bv. kleine landschapselementen, soortenactieprogramma's, exotenbeleid,...)
2. Klimaatbeleid (bv. de Provincie als CO2 neutrale organisatie, adaptatieprojecten,...)
3. Gebiedsgericht beleid  (bv. plattelandsbeleid, trage wegen,...)
4. Provinciale domeinen (bv. inrichtingsplan, beheerplan, nieuwe reglementen,...)
5. Water (bv. waterbeheersing, rationeel watergebruik,...)
6. Beleids- en beheerscyclus (bv. budget, meerjarenplanning, ...) (enkel minaraad)
7. Ruimtelijk beleid (bv. pilootproject kleine windmolens)
8. Diversen: duurzaam bouwen, duurzame bedrijventerreinen, fietssnelwegen
9. De organisatie van overleg tussen de verschillende belanghebbende sectoren 11

2 analyse | mina+ 
Thema’s voor minaraad: niet leden (die minaraad 

kennen)
Thema’s voor minaraad: niet leden (die minaraad niet 

kennen)

1. Natuurbeleid (bv. kleine landschapselementen, soortenactieprogramma's, exotenbeleid,...)
2. Klimaatbeleid (bv. de Provincie als CO2 neutrale organisatie, adaptatieprojecten,...)
3. Gebiedsgericht beleid  (bv. plattelandsbeleid, trage wegen,...)
4. Provinciale domeinen (bv. inrichtingsplan, beheerplan, nieuwe reglementen,...)
5. Water (bv. waterbeheersing, rationeel watergebruik,...)
6. Ruimtelijk beleid (bv. pilootproject kleine windmolens)
7. Diversen: duurzaam bouwen, duurzame bedrijventerreinen, fietssnelwegen
8. De organisatie van overleg tussen de verschillende belanghebbende sectoren
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Jullie dromen: ongecensureerd - 1

• Een team agrarisch-natuurbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. Het kruispunt landbouw/natuur nog meer opzoeken dan nu reeds het 

geval is via Inagro. Ook de natuursector moet de boeren leren kennen, en niet enkel de boeren de natuur leren kennen.

• lokaal georiënteerde landbouw en biolandbouw ipv massaproductie met te weinig aandacht voor dierenwelzijn, erosie, 

watervervuiling en uitspoeling meststoffen en kwaliteit. Serres op landbouwindustriegebieden dicht bij stedelijke gebieden, 

ruimtelijk een doordachter vergunningsbeleid en wie stevig in de fout (bv; illegale bouw) gaat ook durven aanpakken. Bestaande 

natuurlijke waterbuffers in beekvalleien 100% vrijwaren van opvulling en verkaveling en inpassen in een consistent klimaatplan.

• Ik droom van een gezonde en rustgevende woonomgeving voor elke West-Vlaming.

• Zie punt 'Anders' van punt 5 hierboven.

• Meer windmolenparken, zowel op zee, als op land. Nu wordt elk initiatief tegengehouden door actiecomités.

• een zuinig ruimtebeleid, veel minder veeteelt, agro-ecologie uit de niche, zuiver water in de beken, vergroende dorpen en steden 

(klimaatadaptatie), een natuurlijkere kust, een nieuw provinciaal domein dat een stilte en donkertegebied is,...

• provincie de lokale projecten faciliteert in samenwerking met lokale actoren voor een klimaatrobuuste en biodiverse regio

• zoveel als mogelijk en met alle beschikbare middelen, sensibiliseren en draagvlak creëren

• Bottom-up beleid waarbij oa. natuur en milieugroepen, samen met klimaatgroepen, mee kunnen schrijven aan het beleid, zonder 

dat hierbij de korte termijn- eindfilter van de economie de laatste inbreng heeft. Dit kan enkel door een gelijkwaardige benadering 

en het serieus nemen van de minaraad met haar deelnemers.

• De provincie neemt weliswaar hier en daar goeie initiatieven maar in zeer veel gevallen neemt men even later (bv. door het 

afleveren van milieuvergunningen) initiatieven die dwars staan op een duurzaam beleid. Vaak lijkt het milieubeleid op water naar

de zee dragen omdat het teniet gedaan wordt door Deputatiebeslissingen die allesbehalve duurzaam zijn. Sommige zaken (bv. 

massaal investeren in gebouwen, domeinen enz.) kosten enorm veel geld terwijl zowel het Vlaams Gewest, particuliere eigenaars

(mits begeleiding) als privépartners wellicht hetzelfde resultaat zouden kunnen bereiken tegen een veel lagere kost.
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Jullie dromen: ongecensureerd - 2

• meer biodiversiteit , bio-landbouw, beter openbaar vervoer, klimaatadaptatiemaatregelen

• burgerzin op vlak van milieu, uitwisselen ervaring lokale initiatieven, zichtbaarheid beleid

• een robuust watersysteem (iclusief ecologische aspecten)

• Een groene provincie

• Deze vraag is minder van toepassing, gezien ik als personeelslid van een intercommunale professioneel betrokken ben.

• aanpak sluikstorten, zwerfvuil, asbestproblematiek

• Een tweejaarlijkse "open deur" evenement voor het brede publiek met toelichting over het "provinciaal domein" en een specifiek thema van 

het provinciaal milieubeleid. (vergelijk met erfgoed dag of opendeurdagen van bedrijven)

Mensen die minaraad niet kenden: 
• Meer communicatie en overleg, met alle partners binnen de sector, zodat projecten beter van de grond komen en steun krijgen van meerdere kanten
• Ontsnippering van de vele groene gebieden
• meer natuur op wandelafstand
• gezamenlijke denktank milieu, natuur en landbouw creëert draagvlak en inspireert tot effectief lokaal beleid met respect voor alle actoren
• milieu, natuur en duurzaamheid zijn belangrijk maar het mag andere sectoren niet in hun bestaan bedreigen - zij moeten verder kunnen werken mits de 

nodige betaalbare aanpassingen
• dat er in de toekomst nog aan landbouw kan gedaan worden.
• Dat de aanwezige natuur ,al dan niet aangelegd word onderhouden vooraleer er bijkomend "natuur" word aangelegd
• inovatie voor duurzame landbouw
• Minder onkruid langs de fietspaden bvb DISTELS
• overkoepelend aankopen van windmolencertificaten
• Een eenduidig natuurbeleid, zonder lasagnepolitiek, met respect voor landbouw, want landbouw is ook natuur!
• Dat natuur en milieu een vaste waarde wordt binnen een provinciaal beleid waar evenveel rekening mee wordt gehouden als met andere sectoren. In alles 

wat het provinciebestuur beslist zou er een reflex moeten zijn om de impact op natuur en milieu mee in rekening te brengen. Denk maar aan ruimtelijke 
ordening en bouwen en verbouwen, waterhuishouding, plattelandsbeleid,...
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Jullie dromen: iedereen - 3

• Bij dorpskernhernieuwingen veel meer rekening houden met waterbuffering. Nu moet alle regenwater zo snel mogelijk richting zee afgevoerd worden in 
veel te smalle buizen. Geen wonder dat er af en toe overstromingen zijn bij hevige regenval. Er zijn nergens nog grachten.

• gebiedsdekkend beleid voor ganse provincie
• Een leefbare groene omgeving (openbaar en toegankelijk vervoer, landschapselementen die bedreigde dier en plantensoorten nieuwe kansen geven,...)
• 1) IJveren voor veel meer groen op het platteland!!! 2) Het openleggen van afgesloten trage wegen, (sentiers) meestal door de landbouw, in navolging van 

het onderhouden van waterlopen klasse 2, nu ook door de provincie.
• Een echte zwerfvuil -sensibiliserings champagne, uitwerken van stilte gebieden, landschapsbehoud en herstel
• energie opwekking op landbouwbedrijven ( vb. pocketvergister)

Mensen kennen minaraad, maar zijn geen lid

• concreet klimaatplan
• Een positiever beeld voor alternatieve energieproductie
• zwerfvuilvrije wegen
• een fijnmazig trage wegen netwerk en robuuste fietssnelwegen
• provinciale domeinen verder goed onderhouden, beter klein en goed dan te groot.
• Fietssnelwegen die geen straten met voertuigen kruisen
• Intensiever overleg tussen verschillende, particuliere, stakeholders in bepaalde situaties. Er zouden neutrale brugpersonen moeten worden aangeworven 

(bv. discussie rond trage wegen).
• Een betere samenwerking tussen milieu en landbouw
• Dat men er zoekt naar nieuwe duurzame vormen van energie winning Dat ze alle sectoren viseert, niet alleen de landbouw op gebied van CO2 uitstoot.
• zie hierboven
• Alles wat met een leefbare en milieu bewuste landbouw en platteland te maken heeft
• Goed onderhouden provinciale fietsroutes
• Verdwijnen van het NIMBY syndroom bij de realisaties van algemeen belang.
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Jullie dromen: iedereen - 4

• kwalitatief groen dat voor iedere burger toegankelijk en bereikbaar is
• klimaatneutrale provincie
• Publieke ruimte: veel gemor van de burger wegens onverzorgd. (onkruid, distels, enz. ) Mentaliteitsverandering nodig. Burger moet overtuigd worden van 

de voordelen. Zwerfvuil gelijktijdig bespreken.
• meer bosaanplantingen
• meer beheer ifv biodiversiteit op provinciale eigendommen en bij projecten waar de provincie bij betrokken is meer rekening hiermee houden
• Provinciaal tragen wegennetwerk
• -
• ik droom van een goede verstandhouding in het drieluik (milieu, natuur en duurzaamheid) zonder fanatiekelingen die het bloed van onder je nagels halen. 

perfect zal het nooit zijn.
• Een uitgebreid blauw-groen netwerk.
• Een werkgroep rond klimaatbeleid waar ervaringen uitgewisseld worden in de strijd tegen de klimaatverandering
• Waarom geen vereniging oprichten met P-Mina raad en milieudiensten uit gemeenten en bvb jaarlijks inspirerende projecten op vlak van MND gaan 

bezoeken? Zelfs buiten onze provincie? (cfr werking TEDEWEST)
• windmolenplan voor de provincies West-Vlaanderen
• energie neutraal / volledig omschakeling naar duurzame en milieuvriendelijke energie
• Aanplanten van bomen en struiken die fruit geven -> naar eetbare straten, pleinen en parken
• waterbeleid, groene energie
• Alle natuurgebieden met elkaar in verbinding brengen
• Meer discussies over kleine en grote windmolens, West-Vlaanderen zou een pionier moeten zijn vanwege het gunstige windaanbod.
• kustgemeenten op 1 lijn krijgen inzake afvalbeleid
• een echt georganiseerd en gecontroleerd gebied op provinciaal niveau dat als landschapspark de combinatie kan maken tussen natuur, recreatie etc.
• Een consequenter beleid i.v.m. ruimtelijke ordening niet in watergevoelig gebied, niet ten koste v/d natuur, compact wonen..); stimuleren v bio-landbouw 

en kopen dichtbij huis; acties rond sluiten v winkeldeuren en alternatieve energiebronnen..
16
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Jullie dromen: iedereen - 5

• het behoud van de weinige open ruimte die ons nog rest. Vroeger werd de lintbebouwing bestreden, nu ontstaan er "linten" van bedrijven rond tal van 
regionale wegen. De N36 tussen Lendelede en Roeselare om maar één voorbeeld te noemen..

• adoptieacties ivm biodiversiteit (à la Koesterburen)
• 1.soms "kleine zaken" die een wereld van verschil kunnen maken bv. aanpak sluikafval - grachten liggen vol met plastics e.d. ...bewustwording van het 

publiek, scholen, verenigingen,... 2.alle productie dichtbij de consument : bv. CSA
• Trage wegennetwerk in Midden Zuid-West Vlaanderen.
• structureel breed overlegplatform landbouw, milieu en natuur
• zone windenergie opmaken/afdwingen
• meer ruimte en mogelijkheden voor een duurzame landbouw nog meer harmonie nastreven tussen het natuurbeleid en andere sectoren en 

belangengroepen in West-Vlaanderen, versterken van dialoog
• Acties/sensibiliseren voor een propere zee en het belang voor/medewerking van elke burger
• Uitbouw van natuurverbindingsgebieden, netwerk van lineaire natuurelementen langs waterlopen etc...
• Zie 5: Dat het beleid veel meer rekening houdt met natuur en milieu in haar beslissingen. Dat het de regel wordt, en niet 'projectjes'.
• Een minimale participatie in windturbine projecten voor brugercoöperaties, in navolging van de beslissing van de procincie Oost-Vlaanderen.
• visie inzake groenontwikkeling wvl
• west-vlaams reglement/verordening over grotere regenwaterputten bij nieuwbouw en grote renovaties met daarbij horend een verplicht verbruik van 

datzelfde regenwater
• Een mentaliteitswijziging bij de brede bevolking en bij een aantal koppige landbouwers die het belang van een groene en gezonde omgeving nog steeds 

niet inzien. + Financiële ondersteuning voor natuurverenigingen bij de aankoop van natuurgebieden.
• verbonden netwerk van bos- en natuurgebieden; uitbreiding fietspaden en meer autoloze of autoluwe wegen, landbouw kleinschaliger en meer lokaal 

maken
• Duurzaam ruimtegebruik met stilvallen van verdere inname van open ruimte door de harde sectoren. transitie naar een CO2 neutrale provincie
• globale visie over akkervogels - beleidsmaatregelen, stimulerend beleid voor landbouwers mbt biodiversiteit, groene netwerken (groene infrastructuur)...
• CO2-neutraal.
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Jullie dromen: iedereen - 6

• Dat elke sector de andere sectoren beter kent én rekening houdt met de aandachtspunten van de anderen. Maar ook dat alle sectoren terdege rekening 
(leren) houden met natuurwaarden en natuurvoordelen (ecosysteemdiensten). De Minaraad speelt daarin de rol van moderator.

• Geen dromen.
• Bouwstop in landelijk gebied
• een algemene visie voor milieu, natuur en duurzaamheid in West-Vlaanderen, die vertaald kan worden in verschillende initiatieven door verschillende 

stakeholders binnen de provincie
• zie antwoord op vraag 5
• Uitbreiding van de test-caravaan
• Natuurverbindingsgebieden van het noorden naar het zuiden van de provincie, en van west naar oost.
• x
• Kleine windmolens
• (Ver-)ordenende bevoegdheid inzake milieu en natuur (cfr ruimtelijk beleid - PRUP - bouwverordeningen)
• nog groter overleg met buurregio's en buurlanden

18



17-10-2017

10

2 analyse | mina+ 

Potentieel engagement niet-leden, die minaraad kennen

• Occasioneel ideeën geven
• Structureel mee nadenken
• Projectmatig mee nadenken
• een project uitwerken en realiseren

50-tal niet-leden gaven aan om een engagement te willen 

opnemen. 
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3 toekomstverkenning 

Ideeën en voorstellen per thema

1. Natuurbeleid 

2. Klimaatbeleid

3. Gebiedsgericht beleid

4. Provinciale domeinen

5. Water 

6. Ruimtelijk beleid

7. Diversen: duurzaam bouwen, duurzame bedrijventerreinen, fietssnelwegen

8. De organisatie van overleg tussen de verschillende belanghebbende sectoren
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Nummer jullie ideeën/voorstellen


