Nieuwe samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013: bespreking
Historiek
Opvolger samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’
2 ondertekeningsmogelijkheden
q basisniveau (vroeger niveau 1)
q onderscheidingsniveau (vroeger niveau 2)
en de mogelijkheid om projecten in te dienen.
Aangezien Mortsel altijd voor het hoge niveau heeft gekozen lijkt het mij aangewezen om ook nu het
onderscheidingsniveau te ondertekenen.
Voorwaarden onderscheidingsniveau
Mortsel moet een voltijdse duurzaamheidsambtenaar niveau B in dienst houden
Mortsel moet voldoende acties uitvoeren om minstens 35 punten te halen.
Uit te voeren taken
Thema instrumentarium: 3ptn/jaar
Basis
q Afdeling milieu met milieuambtenaar en duurzaamheidsambtenaar: OK
q Centraal meldpunt milieuklachten 24/24 uur: afspraken en organisatie nog niet OK
q Samenwerking met politiezone MINOS inzake handhaving milieuwetgeving:: afsprakennota op
papier niet OK
q Milieuambtenaar met VLAREM attest die toezicht uitoefent op hinderlijke inrichtingen klasse 2 en
3: OK
q Invoeren van gegevens in de milieudatabanken van het Vlaamse gewest (milieuvergunningen,
klachten, gebruik pesticiden, verontreinigde gronden, energieprestatie): in uitvoering
q Milieuraad: OK
q Gemeentelijk milieubeleidsplan of uitgebreid luik leefmilieu in het algemene beleidsplan: niet OK,
geen gemeentelijk milieubeleidsplan meer en geen uitgebreid luik leefmilieu in algemeen
beleidsplan
Onderscheidingsniveau
q Opstellen milieubeleidsplan conform decreet: 3 ptn eenmalig
q Opmaak milieubarometer: 2ptn/jaar
q Open milieuraden organiseren: 1pt/jaar
q Controleren sloopwerken (toepassing bepalingen selectief slopen): 1 ptn eenmalig
MINA werkers max 2 VTE
Thema afval: 12 ptn/jaar
Basis
q Verkoop compostvaten en verdelen van antireclamestickers: OK
q Overeenkomst met kringloopwinkel: OK
q Sensibilisatie rond afvalpreventie en selectief slopen: OK
q Selectieve inzameling organiseren conform OVAM uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen: OK
q Selectieve inzameling van gebonden asbestafval en pesticiden op het recyclagepark: OK
q Hoeveelheid restafval beperken tot taakstelling OVAM uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen:
OK
Onderscheidingsniveau
q Ondersteuning compostmeesterwerking: 1 pt/jaar
q Uitbouw demonstratieplaats thuiscomposteren: 1 pt/jaar
q Subsidiereglement herbruikbare luiers: 1 pt/jaar
q Politiereglement afvalarme evenementen: 1pt/jaar
q Stimuleren gebruik herbruikbare bekers: 1pt/jaar
q Brooddozen- of drinkbussenactie: 1pt/jaar
q Campagne afvalarm winkelen
q Selectieve inzameling textielafval organiseren: 1pt/jaar
q Slib bij ruiming afvoeren naar een erkende verwerker: 1 pt/jaar
q Melding eigen bedrijfsafvalstoffen aan OVAM: 1pt/jaar

q
q
q
q
q
q
q
q

Inrichten van een centrale inzamelplaats voor dierlijk afval: 1pt/jaar
Actief sensibiliseren bedrijven rond voorkomen en sorteren van bedrijfsafval: 1pt/jaar
Selectief inzamelen van wegwerpluiers: 2pt/jaar
Verminderen van de hoeveelheid restafval tot minder dan 165 kg/inw.jaar: 1pt/jaar
Verminderen van de hoeveelheid restafval tot minder dan 150 kg/inw.jaar: 3pt/jaar
Opruimactie zwerfvuil: 1pt/jaar
Opmaak en uitvoering van een plaatsingsplan straatvuilbakjes: 2pt
Controle-acties sluikstort uitvoeren: 2ptn/jaar

Thema milieuverantwoord productgebruik: 4ptn/jaar
Basis
Eigen diensten
q Aankoop van FSC gekeurd hout en houtproducten (of gelijkwaardig kwaliteitslabel) in alle
bestekken voorzien: nog niet in elk bestek voorzien !
q Aankoop van COPRO gekeurd steenpuin voorzien in alle bestekken (of gelijkwaardig
kwaliteitslabel): OK
Derden
q Passieve sensibilisatie rond dit thema: OK
Onderscheidingsniveau
Eigen diensten (max 4pt/jaar)
q Gebruik VLACO compost: 1pt/jaar
q Gebruik materialen uit gerecycleerde kunststof: 1pt/jaar
q Gebruik bouwmaterialen uit gerecycleerd steenpuin: 1pt/jaar
q Gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen: 1pt/jaar
q Gebruik milieuverantwoorde catering producten: 1pt/jaar
q Gebruik producten van biologische landbouw: 1pt/jaar
q Gebruik milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen: 1 pt/jaar
q Gebruik milieuverantwoorde verven en vernissen: 1pt/jaar
q Gebruik milieuverantwoord verduurzaamd hout: 1 pt/jaar
q Gebruik producten uit kringloopwinkel: 1pt/jaar
Derden
q Actieve sensibilisering rond diverse thema’s: 2pt/jaar
Thema Water
Basis
q
q
q

Risico-evaluatie bestrijdingsmiddelen: OK
Pesticidentoets bij openbare werken vanaf 2009
Passieve sensibilisatie rond rationeel watergebruik en bestrijdingsmiddelen: OK

Onderscheidingsniveau
q Uitvoeren deelbekkenbeheersplan
Terugbetaling gemeentelijke premies voor hergebruik en infiltratie van regenwater:
aanpassen subsidiereglementen in 2008
Thema hinder: 4ptn/jaar
Basis
q
q

Opvolgen van milieuklachten via MKROS: in uitvoering
Passieve sensibilisatie rond hinder : OK

Onderscheidingsniveau
q Analyse van de hinderklachten en hun opvolging via MKROS: 4ptn/jaar
q Opstellen politiereglement geluidshinder, geurhinder, lichthinder: 0.5 ptn/regl
q Opleiding rond geluidmeting en geurhinder volgen: 1pt/opleiding
q Actieve sensibilisatie: 1pt
q Opstellen en uitvoeren van een handhavingsbeleid hinder: 2pt

q

Opstellen van een hinderinventaris: 2pt

Thema energie: 11ptn/jaar
Basis
q
q
q

Maandelijks digitaal doorzenden van de administratieve gegevens en
energieprestatiedossiernummers van bouwdossiers naar energieprestatiedatabank van VEA: OK
Uitvoeren van energieboekhouding voor alle EPC-plichtige publieke gebouwen: OK
Passieve sensibilisatie: OK

Onderscheidingsniveau
q Uitbreiden energieboekhouding naar minstens 5 gebouwen: 2ptn
q Opstellen EPC voor niet EPC-plichtige publieke gebouwen: 1 pt/gebouw
q Actieve sensibilisatie: max 4 ptn/jaar
q Aankoop van minstens 20% groene stroom door en voor gemeente: 1 pt tot 3pt bij meer dan 40%
groene stroom
q Opleiding REG volgen voor één of meer medewerkers: 1pt per opleiding
q Uitvoeren van duurzame energiescan: 1 pt per scan
q Opmaak gemeentelijk plan van aanpak duurzame energie: 2ptn
q Opnemen van criterium energie-efficiëntie bij overheidsopdrachten: max 2ptn/jaar
q Eigen energieverbruik verlagen met minstens 1% per jaar: 1pt per gebouw max 2 ptn
q Stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen bij doelgroepen (energiesnoeien): 1pt
Subsidie 20% voor zonneboilers gemeente
Subsidie 10% voor PV panelen gemeente
Subsidie energiezuinig bouwen 50% meerkost
Thema mobiliteit: 1pt/jaar
Basis
q
q

Passieve sensibilisatie rond mobiliteit: OK
Deelname milieuambtenaar-duurzaamheidsambtenaar of schepen milieu aan gemeentelijke
begeleidingscommissie mobiliteit (mobiliteitsconvenant): ???, bestaat deze commissie hier

Onderscheidingsniveau
q Opleiding milieuvriendelijk rijgedrag voor personeel: 1pt/opleiding
q Uitvoeren sneltoets mobiliteitsplan: 0.5 pt
q Knelpuntanalyse luchtverontreiniging met CAR model: 2 ptn
q Opmaak actieplan luchtverontreiniging door verkeer: 2 ptn
q Actieve sensibilisatie: 1pt/actie max 2 ptn/jaar
q Milieutoetsing voertuigenpark: 1pt
q Aankoop milieuvriendelijk voertuig ter vervanging: 1 pt/voertuig
q Opmaak actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark: 1pt
q Opname milieuaspecten in bestekken aankoop voertuigen: 0.5 pt
q Resultaatsverbintenis voor heel voertuigenpark aan de hand van ecoscore: 2.5 ptn
q Opmaak en uitvoering bedrijfsvervoerplan voor gemeentelijke diensten: 2 ptn
Subsidie 30% bij aankoop milieuvriendelijk voertuig

Thema natuur: 1.5 ptn
Basis
q
q
q

De gemeente volgt het bermbesluit op: NVT
De gemeente promoot het gebruik van streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal: ??
De gemeente maakt gebruik van de code voor goede natuurpraktijk: ??

Onderscheidingsniveau
q Subsidiereglement KLE: 0.5 pt
q Vorming personeel rond ecologisch groen-, natuur- en bosbeheer: 1 pt

q
q
q

Deelname aan de Dag van het Park: 1pt/jaar
Uitsluitend aanplanten van streekeigen en/of autochtoon plantgoed in landbouw-, natuur- en
bosgebied: max 2 ptn
Inventarisatie en actieplan KLE: 2ptn

Terugbetaling gemeentelijke premies groendaken: aanpassen subsidiereglement groendaken voor 2009
Subsidie 50% voor eigen groendaken met een max van 31 euro/m²
Thema bodem: 1pt
Basis
q
q

Inschakelen erkende bodemsaneringsdeskundige bij acute gevallen van bodemverontreiniging: OK
Vergunnen tijdelijke grondopslagplaatsen op basis van code van goede praktijk OVAM: ??

Onderscheidingsniveau
q Uitvoeren inventarisatie bodemverontreiniging in potentieel verontreinigde woonwijken: 2 ptn
q Inrichten inzamelplaats verontreinigde grond van particulieren: 1 pt.
q Inventarisatie van verontreinigde sites in eigen bezit: 1pt
Brownfieldproject: 50% subsidie met een max van 62.500 euro
Thema duurzame ontwikkeling: 3 ptn
Basis
q

Passieve sensibilisatie rond duurzame ontwikkeling: OK

Onderscheidingsniveau
q Doorlichting van 3 beleidsdomeinen op vlak van duurzame ontwikkeling ism adviesraden: 1pt/
domein/eenmalig
q Bouwers en verbouwers inlichten over duurzaam bouwen1pt/jaar
q Criteria duurzaam bouwen opnemen in vergunningsbeleid of stedenbouwkundige verordening:
1pt/jaar
q Organiseren van een informatiepunt rond duurzaam bouwen en wonen en alle premies: 1pt/jaar
q Fair trade en actie Schone kleren toepassen: 1 pt/jaar
q Milieugerelateerde actie in convenant ontwikkelingssamenwerking: 1pt/eenmalig
q Vorming voor adviesraden rond duurzame ontwikkeling: 1pt/jaar
q Onderschrijven Vlaams implementatieplan educatie rond duurzame ontwikkeling: 1pt/jaar
Subsidies
Basis:
1.7 euro per inwoner en 1.4 euro per hectare: Mortsel = +/- 42.000 euro/jaar
Onderscheidingsniveau:
30.000 euro loonsubsidie voor duurzaamheidsambtenaar
Projecten:
50% subsidie met een maximum van de basissubsidie per jaar
Minimale kostprijs 2.500 euro per project
MINA werker: max 12.400 euro per VTE per jaar

