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Historiek Provinciale Minaraad en output 

hervormingstraject

8 oktober 2018
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• Minaraad bestond al op Vlaams en gemeentelijk niveau 

• Er was nood om ook op provinciaal vlak een inspraakorgaan rond milieu en 

natuur op te richten. 

• Via de SERV werden 5 stemgerechtigde leden gezocht ter vertegenwoordiging 

van de “maatschappelijke sectoren” (werkgevers, werknemers, landbouwers): 

Boerenbond, ACV, ABVV, VOKA en Unizo. 

De WMF (koepel van West-Vlaamse milieuverenigingen) mocht 5 leden namens

de milieu- en natuursector voordragen (regionaal).

De lokale besturen werden door 3 leden met raadgevende stem vertegenwoordigd.

• Lidmaatschap op naam, per effectief lid ook een plaatsvervanger.

• Voorzitterschap jaar per jaar afwisselend door Minaraadslid uit maatschappelijke 

sectoren en uit de milieu-en natuursector.

• Dagelijks bestuur bereidt Minaraad voor. 

Provinciale Minaraad: sinds 1998 
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• Organiek reglement goedgekeurd door de provincieraad: 

De Minaraad adviseert de provincie op een niet-bindende wijze bij de algemene 

krachtlijnen van het provinciaal milieu-, natuur- en klimaatbeleid en bij de 

uitvoering hiervan. De Minaraad stimuleert het maatschappelijk debat, fungeert 

als toetssteen voor het maatschappelijk draagvlak voor het milieueffect van het 

West-Vlaams provinciaal beleid en coördineert de vragen vanuit het middenveld.  

De Minaraad wordt door provinciebestuur minstens om advies gevraagd over:

1. De meerjarenplanning van deze beleidsdomeinen die effect hebben 

op het milieu, natuur en klimaat en de jaarprogramma’s binnen deze 

meerjarenplanning;

2. De provinciale subsidiereglementen die betrekking hebben op milieu, 

natuur en klimaat;

3. Het milieu-, natuur- en klimaatbeleid en de aanverwante 

gebiedsgerichte werking (incl. plattelandsbeleid);

4. Het budget i.k.v. milieu- , natuur- en klimaatbeleid;

Provinciale Minaraad: bevoegdheden
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De Minaraad kan ook advies uitbrengen op eigen initiatief over het milieu, natuur-

en klimaatbeleid van de provinciale overheid, alsook over alle beleidsdossiers 

waarvan zij aantoont dat er milieu-, natuur- of klimaatbelangen in het geding zijn.

De Minaraad wordt niet betrokken bij beslissingen over 

individuele dossiers in het kader van provinciale subsidie-

reglementen, noch bij beslissingen over individuele 

milieuvergunningsaanvragen.

Provinciale Minaraad: bevoegdheden
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• 1998 -2001: jaarlijks 3 tot 4 vergaderingen

• Sinds 2002: jaarlijks 5 tot 6 vergaderingen

• Sinds 2003: (twee) jaarlijks info- (en debat)avond rond actueel thema

Doelgroep: leden van gemeentelijke milieuraden, gemeentelijke ambtenaren en 

bestuurders en andere geïnteresseerden 

26 oktober 2010: Info- en debatavond  

“De toekomst van energie – de energie van de toekomst” 

21 november 2011: Info- en debatavond  

“Grenzen aan economische groei: globaal en lokaal ”

16 oktober 2013: Infoavond “Lokale groei door groene economie?”

30 september 2015: Infoavond “Transitie, de weg naar een beter klimaat”

5 oktober 2017: Infoavond klimaatadaptatie “Klaar voor wat komt?” 

Provinciale Minaraad: 1998-2017
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• Vraag van de Provinciale Minaraad om huidige werking te evalueren 

• In overleg met de Provincie werd gekozen voor begeleiding van vzw De Wakkere 

Burger bij dit traject

De Wakkere Burger stimuleert en concretiseert burgerparticipatie en heeft 

jarenlange ervaring in de ondersteuning van adviesraden (themabreed). 

• Initiatieven in kader van dit traject 

1. Overleg dagelijks bestuur Minaraad en De Wakkere Burger

Vragen Minaraad:

a. onafhankelijk voorzitter

b. Nieuwe organisaties betrekken 

c. Welke rollen zijn weggelegd voor toekomstige Minaraad?

d. Andere invulling van agenda nodig? 

e. Wat met mogelijke overlap andere adviesraden? 

Wat met de rol van het beleid? …

Provinciale Minaraad: evaluatietraject 2017-2018 
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• Initiatieven in kader van dit traject 

2. Bevraging augustus-september 2017

Werden bevraagd: huidige leden Minaraad, maar ook anderen zoals leden van 

gemeentelijk milieuraden in West-Vlaanderen, lokale vertegenwoordigers van de huidige 

lidorganisaties, enz. 

129 respondenten vulden de online vragenlijst in 

De opzet was 3-ledig: suggesties voor werking Minaraad opdoen, 

peilen naar hoe Minaraad gepercipieerd wordt en eventueel samenstelling/werking 

aanpassen na deze bevraging.

Enkele resultaten van deze bevraging: 

Welke taak vindt u belangrijkst voor de minaraad? 
1) Advies geven aan provinciebestuur én provincie inspireren om 

nieuw beleid te ontwikkelen 

2) opvolgen van provinciaal beleid 

3) informeren van leden en bevolking 

Provinciale Minaraad: evaluatietraject 2017-2018 
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Enkele resultaten van deze bevraging: 

Waar moet de provinciale Minaraad volgens jou op inzetten 
1) Klimaatbeleid 

2) Natuurbeleid 

3) Water

4) Ruimtelijk beleid

5) Provinciale domeinen en gebiedsgericht beleid

6) Diversen zoals duurzaam bouwen, duurzame bedrijventerreinen, fietssnelwegen én de 

organisatie van overleg tussen verschillende belanghebbende sectoren 

Wie moet er meer of bijkomend betrokken worden bij de provinciale Minaraad? 

1) Middenveld én Externe deskundigen 

2) Brede bevolking 

3) Politiek (provincie, gemeente, Vlaanderen) 

4) Tussenstructuren (intercommunales en provincie of gemeentebedrijven) én 

andere adviesraden 

Provinciale Minaraad: evaluatietraject 2017-2018 
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3. MINARAADPLUS –17 oktober 2017
 Huidige leden Minaraad + geïnteresseerden werden uitgenodigd 

 25 tal aanwezigen (helft huidige leden, andere helft: medewerkers provincie, Inagro, 

gemeentelijke milieuraad, landbouworganisatie en natuur- en milieuorganisaties) 

 Interactieve werksessie met beknopte analyse van de resultaten van vragenlijst en 

brainstorm

 Uitgaande van antwoorden in de enquête op de vraag “Welke initiatieven zou jij 

gerealiseerd willen zien op vlak van milieu, natuur en duurzaamheid” koos elk groepje 3 

interessante suggesties uit en bekeek wat de rol van de minaraad kan zijn. 

Provinciale Minaraad: evaluatietraject 2017-2018 
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• Initiatieven in kader van dit traject 

4. MINARAAD – 27 NOVEMBER  2017
Huidige leden Minaraad en gedeputeerde Decorte 

Voorstel vanuit Wakkere Burger op basis van input bevraging en minaraadplus. 

Dit voorstel bleek nog niet rijp genoeg om mee verder te gaan. 

Conclusie

 Minaraad ziet rol voor zichzelf als klankbord veeleer dan kennispunt.

 Minaraad wil meer inzetten op visievorming/integrale benadering 

 Minaraad wil klankbordgroep zijn voor werking provincie, niet enkel van 

Minawa, maar ook van Inagro en andere grondgebonden diensten (zoals 

water, ruimtelijke planning, groendienst, mobiliteit, enz.). 

Provinciale Minaraad: evaluatietraject 2017-2018 
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• Initiatieven in kader van dit traject 

5. Minaraad – 5 FEBRUARI EN 5 MAART 2018 

Aangepast voorstel vanuit dagelijks bestuur werd voorgesteld op Minaraad van 5 februari 

en werd dan door huidige leden terugkoppeld binnen hun organisaties.

Op 5 maart werd consensus gevonden voor het voorstel. 

5. Goedkeuring vernieuwde Minaraad door de provincieraad op 27 september

6. Start vernieuwde Minaraad op 8 oktober 2018 

Provinciale Minaraad: evaluatietraject 2017-2018 
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• Onafhankelijke voorzitter

• Agenda: tweeledige Minaraad

 Deel 1: dossiergedeelte Minaraad

Agenda: Dossiermatige agendapunten: dossiers waarvoor provincie advies/input 

vraagt aan Minaraad en gelinkt aan concreet dossier. 

Dergelijke concrete dossiers zijn vaak uitvoerings- of toepassingsgericht en hebben 

ook vaak een lokale component. 

Meer concreet gaat dit over nieuwe of herwerkte provinciale reglementen, 

subsidiereglementen, beheerplannen. 

Opzet: Door dit op de Minaraad te agenderen geven we een herkansing indien de 

betrokkenheid van lokale actoren bij de voorbereiding te beperkt was. 

Provinciale Minaraad: hernieuwing vanaf 2018
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 Deel 2: Beleidsadviesraad/Inspiratieraad

beleidsvoorbereidende agendapunten: dit gaat over visies en algemene 

beleidslijnen of –documenten van de provincie. 

Opzet: de provincie vindt het belangrijk  om inspiratie te krijgen vanuit diverse 

organisaties/invalshoeken  wel telkens vanuit de insteek milieu, natuur en klimaat. 

Leden: huidige organisaties van de Minaraad + uitgebreid met aantal nieuwe 

organisaties (middenveld en kennisinstelllingen) 

• Aandachtspunt

Vermijden van overlap met andere adviesraden zoals Procoro, adviesraad 

openluchtrecreatie

Provinciale Minaraad: hernieuwing vanaf 2018
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Samenstelling

• Dossiermatige Minaraad

We stappen af van principe van effectief lid en plaatsvervanger.

We stappen ook af van het verschil tussen stemgerechtigde leden en niet-

stemgerechtigde leden

We stappen af van regionale vertegenwoordigers voor de West-Vlaamse 

MilieuFederatie, de afvaardiging per regio heeft niet altijd een meerwaarde. 

Elke organisatie kiest voor 1 aanspreekpersoon die zich engageert om zelf ook 

op regelmatige basis de Minaraadvergaderingen bij te wonen. 

Van deze aanspreekpersoon verwachten we dat hij/zij intern binnen de 

organisatie terugkoppelt en expertise verzamelt. 

Afhankelijk van het agendapunt kan deze aanspreekpersoon een collega 

meebrengen of sturen naar de Minaraadvergadering. 

Provinciale Minaraad: hernieuwing vanaf 2018
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Samenstelling

• Beleidsadviesraad/Inspiratieraad

Elke organisatie kiest voor 1 aanspreekpersoon die zich engageert om zelf ook op 

regelmatige basis de Minaraadvergaderingen bij te wonen. 

Van deze aanspreekpersoon verwachten we dat hij/zij intern binnen de 

organisatie terugkoppelt en expertise verzamelt. 

Afhankelijk van het agendapunt kan deze aanspreekpersoon een collega 

meebrengen of sturen naar de Minaraadvergadering. 

Leden van Dossiermatige Minaraad + nieuwe organisaties: Gezinsbond, 

Fietsersbond, Samenlevingsopbouw, Landelijke gilde, ABS. 

Landelijk Vlaanderen, Beauvent, COOPstroom/Klimaatpodium Brugge,

Hubertus Vereniging. 

Provinciale Minaraad: hernieuwing vanaf 2018
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Communicatie

Interne communicatie (tussen leden Minaraad) 

Via Teamsite Sharepoint, delen van documenten en geven van commentaar op 

deze documenten. 

Externe communicatie 

Communicatie naar lokale milieuraden en andere geïnteresseerden is een 

aandachtspunt. 

Voorstel: integratie vaste rubriek in provinciale nieuwsbrief milieubytes 

Opzet: kort weergeven wat er besproken werd en doorlinken naar website

www.west-vlaanderen.be/minaraad

Provinciale Minaraad: hernieuwing vanaf 2018
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