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2012-02-02 Platform openbaar groen

SamenwerkingsovereenkomstSamenwerkingsovereenkomst (SO)(SO)

�� thema’sthema’s:: instrumentariuminstrumentarium,, afvalafval,,
milieuverantwoord productgebruikmilieuverantwoord productgebruik, , 
water, hinder,water, hinder, energieenergie,, mobiliteitmobiliteit,,
natuurnatuur,, bodembodem enen duurzame ontwikkelingduurzame ontwikkeling

�� basis,basis, onderscheidingsniveauonderscheidingsniveau enen
projectenprojecten



2012-02-02 Platform openbaar groen

BermbeheerBermbeheer -- SO SO -- natuurnatuur

�� basisniveau basisniveau 

•• het bermbesluit opvolgenhet bermbesluit opvolgen

�� projectenprojecten

•• bermbeheerplan opmaken bermbeheerplan opmaken of of evaluerenevalueren
(! (! niet combineerbaar niet combineerbaar met met punten punten op op het het 
onderscheidingsniveau voor het thema afval onderscheidingsniveau voor het thema afval ––
luik afval opnemen luik afval opnemen in in bermbeheerplanbermbeheerplan))



2012-02-02 Platform openbaar groen

BermmaaiselBermmaaisel -- SO SO -- afvalafval

�� basisniveau basisniveau 

•• verwerken bermmaaiselverwerken bermmaaisel inin vergunde inrichtingvergunde inrichting
rapporteringrapportering: : verwerkingsattestenverwerkingsattesten

�� Onderscheidingsniveau Onderscheidingsniveau (ON)(ON)

•• bermbeheerplan opstellenbermbeheerplan opstellen metmet luik afval luik afval –– 1 pt1 pt

•• rapporterenrapporteren over over afgevoerde hoeveelheden afgevoerde hoeveelheden 
bedrijfsafvalstoffen bedrijfsafvalstoffen van van eigen gemeentelijke eigen gemeentelijke 
diensten diensten –– 1pt1pt



2012-02-02 Platform openbaar groen

BermmaaiselBermmaaisel -- SO SO –– afval afval –– ON ON 

�� bermbeheerplan opstellenbermbeheerplan opstellen metmet luik afval luik afval 

•• inhoudinhoud

•• mogelijkheden afvoermogelijkheden afvoer enen verwerking omschrijvenverwerking omschrijven

•• mogelijkheden om maaisel te beperkenmogelijkheden om maaisel te beperken

•• acties bij aantreffen zwerfvuilacties bij aantreffen zwerfvuil en/ofen/of sluikstortensluikstorten

•• eenmalig 1 punt: enkel jaar van goedkeuring eenmalig 1 punt: enkel jaar van goedkeuring 

•• rapporteringrapportering:: luik afval uit luik afval uit plan plan wordt samenwordt samen met met 
de OVAMde OVAM--afvalstoffenenquafvalstoffenenquêête aante aan OVAM OVAM bezorgdbezorgd
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BermmaaiselBermmaaisel -- SO SO –– afvalafval –– ON ON 

�� rapporterenrapporteren overover bedrijfsafvalstoffenbedrijfsafvalstoffen GD GD 

•• bermmaaiselbermmaaisel, , ruimingsspecieruimingsspecie, , veegvuilveegvuil, , 
steenpuinsteenpuin, , grondgrond én rioolkolkenslibén rioolkolkenslib

•• rapporteringrapportering: : gegevens ingeven gegevens ingeven in ‘online in ‘online 
afvalstoffen enquête’afvalstoffen enquête’ –– tabblad tabblad ‘‘vergelijkbare vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen’bedrijfsafvalstoffen’
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SO SO –– meer infomeer info

�� www.samenwerkingsovereenkomst.bewww.samenwerkingsovereenkomst.be

�� aanspreekpunten provincieaanspreekpunten provincie LimburgLimburg
•• algemeenalgemeen: : knooppuntmilieu@limburg.beknooppuntmilieu@limburg.be

•• afvalafval: : Nele VandenreytNele Vandenreyt, , nvandenreyt@limburg.benvandenreyt@limburg.be

•• natuurnatuur: : Nadine Nadine MoensMoens, , nmoens@limburg.benmoens@limburg.be

�� themaverantwoordelijken Vlaams Gewestthemaverantwoordelijken Vlaams Gewest
•• afvalafval:: Sofie TriestSofie Triest, , sofiesofie..triesttriest@@ovamovam.be.be

•• natuurnatuur::

•• Wannes HeirbautWannes Heirbaut, , wanneswannes..heirbautheirbaut@@lnelne..vlaanderenvlaanderen.be.be

•• YvesYves CoppensCoppens, , yvesyves..coppenscoppens@@lnelne..vlaanderenvlaanderen.be.be



De provincie vroeg alle Limburgse gemeenten 

om mee te werken aan ‘Limburg gaat klimaatneutraal’

Alle 44 gemeenten doen mee!

Limburg gaat klimaatneutraalLimburg gaat klimaatneutraal



• Nulmeting afgerond voor alle gemeenten

• Actieplan in opmaak in alle gemeenten

• Wordt opgevolgd door een stuurgroep in 
de gemeente

• Contactpersoon: milieu- of 
duurzaamheidsambtenaar

KlimaatplannenKlimaatplannen



Modelactieplan bevat

• luik hernieuwbare energie

Biomassa als energiebron:

- Snoeihout uit parken, plantsoenen,…

- Bermmaaisel

• luik natuur

Opname door bos bv. aanplant geboortebos

KlimaatplannenKlimaatplannen



• www.limburg.be/gemeentenmina

� campagnes en projecten

� klimaataanbod voor de Limburgse                   
gemeenten

• contactpersoon:

Nele Vandenreyt

011 23 83 53 

nvandenreyt@limburg.be

Klimaatplannen Klimaatplannen –– meer infomeer info


