Statuten milieuraad 2019-2024
Artikel 1. Oprichting en zetel
Dit reglement regelt de samenstelling, bevoegdheden en organisatie van de gemeentelijke
adviesraad voor milieu- en natuur, afgekort milieuraad, en vormt een onderdeel van het
participatiebeleid van de gemeente.
De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis, Prinsenstraat 3, 1850
Grimbergen.

Artikel 2. Doelstellingen
-

-

-

De milieuraad behandelt thema’s rond milieu, klimaat, groen, afval, natuur en
landbouw.
Deze raad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het milieu
en het landschap van de gemeente.
Zij adviseert de gemeente over alle onderwerpen die betrekking hebben op het lokaal
milieu-,
natuuren
landbouwbeleid,
inclusief
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, dierenwelzijn, klimaat- en energiebeleid.
De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van
de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over de beleidsdomeinen, milieu,
klimaat, natuur, duurzaamheid, landbouw,…
De milieuraad (incl. themawerkgroepen) vervult een informatieve en sensibiliserende
taak bij de bevolking (verspreiden van gemeentelijke informatie en promoten van
acties) en kan ook zelf activiteiten organiseren.

Artikel 3. Samenstelling
3.1. Structuur
Er wordt gestreefd naar een zo soepel mogelijke structuur om een zo dynamisch mogelijk
beleid te kunnen voeren dat gebaseerd is op engagement en inspraak. Een thematische
benadering in werk- of themagroepen en het opsplitsen van de adviestaak (experts per
thema of vraagstuk) en forumtaak (informatieoverdracht vanuit het beleid) behoort
daarom tot de mogelijkheden.
Volgende werkgroepen kunnen worden opgericht (niet-limitatieve opsomming): afval,
trage wegen, VLAREM/Omgevingsvergunningen, luchthavenhinder, natuur (incl. Lintbos),
landbouw, klimaat en duurzaamheid,…
Vanuit elke werkgroep zal minstens één stemgerechtigd lid zetelen in de Algemene
Vergadering.

3.2. Algemene Vergadering
De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden. Er wordt
gestreefd naar een aantal stemgerechtigde leden tussen 15 en 20. Er wordt niet gewerkt
met plaatsvervangers.
a) Stemgerechtigde leden


Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie
waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in
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haar werking belangstelling stelt in de milieu-, klimaat- en natuurproblematiek. Zij
moeten actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waarvoor ze werden
aangesteld.
Deze vertegenwoordigers kunnen onder andere afgevaardigd worden uit volgende
verenigingen, instellingen of organisaties:
o milieu- en natuurverenigingen;
o energiecoöperatie, burgercoöperaties,…;
o jachtverenigingen;
o onderwijsinstellingen;
o sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties;
o beroepsgroepen en –organisaties o.a. land- en tuinbouwers, die minstens 2
jaar bestaan, in de gemeente gevestigd en er hun activiteiten uitoefenen;
o …
Onafhankelijke personen/deskundigen: geïnteresseerde inwoners van de gemeente
met enige deskundigheid, inzet of positieve interesse inzake milieu en natuur.

b) Niet-stemgerechtigde leden
 de bevoegde schepenen;
 de gemeentelijke ambtenaren;
 externe deskundigen of waarnemers (i.f.v. het te behandelen onderwerp);

3.3. Samenstelling thema-of werkgroepen
Zie artikelen 3.1 en 7.2.

3.4. Voorwaarden
Het stemgerechtigd lid wordt, in voorkomend geval, in volle vrijheid aangeduid door de
betrokken vereniging, organisatie of instelling, en moet voldoen aan volgende
voorwaarden:






a) minimum achttien jaar oud zijn;
b) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden
aangeduid;
c) zich bereid verklaren zich actief te engageren om de doelstellingen van de
milieuraad te realiseren;
d) zich bereid verklaren actief hun achterban te informeren en te betrekken bij de
werking van de milieuraad;
e) niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;

De onverenigbaarheden opgesomd in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn
eveneens van toepassing op de stemgerechtigde leden.

Artikel 4. Samenstelling milieuraad
De milieuraad wordt opnieuw samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur.
De gemeenteraad bepaalt de samenstelling van de milieuraad (= Algemene Vergadering)
en houdt hierbij rekening met een aantal evenwichten:
a) het aantal stemgerechtigde leden van de milieuraad bestaat voor minstens één derde
uit vertegenwoordigers van natuur-, landbouw-, klimaat- en/of milieuverenigingen of
horende tot deze beroepsgroepen;
b) mannen en vrouwen zijn voor ten minste één derde vertegenwoordigd binnen het
aantal stemgerechtigde leden;
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c) het aantal onafhankelijk personen/deskundigen mag niet meer bedragen dan het aantal
aangeduide geledingen en personen zoals bedoeld onder a).

Artikel 5. Duur van het mandaat
5.1. Algemene bepalingen
Het lidmaatschap van de milieuraad loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden
van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de milieuraad effectief vernieuwd is.
In functie van nieuwe regelgeving, kan de milieuraad te allen tijde worden ontbonden om
vervolgens opnieuw samengesteld te worden conform de nieuwe richtlijnen.

5.2. Einde mandaat
Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid komt een einde door:
1. het ontslag van de betrokkene zelf of uit de afvaardigende vereniging, organisatie of
instelling;
2. de intrekking van de opdracht/het mandaat door de afvaardigende organisatie;
3. door ontbinding of opheffing van de vereniging die hij/zij vertegenwoordigt;
4. overlijden of rechtsonbekwaamheid;
5. wanneer de betrokken afgevaardigde/plaatsvervanger niet meer voldoet aan de
gestelde criteria in artikel 3.1;
6. drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de
milieuraad;
7. het aanvaarden van een mandaat in de gemeente- of OCMW-raad en/of het
schepencollege van Grimbergen;
8. onder de onverenigbaarheden vallen van art. 10 van het Decreet lokaal bestuur.
Een ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden aan de voorzitter en aan het college van
burgemeester en schepenen.

Artikel 6. Toetreding
Vóór de installatie van de milieuraad dient de aanvraag tot toetreding te worden gericht
aan het college van burgemeester en schepenen.
Na de installatie van de milieuraad worden de aanvragen gericht aan de voorzitter van de
raad. De aanvragen worden door de milieuraad onderzocht en na stemming aanvaard of
geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter goedkeuring voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7. Algemene werking
7.1. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de milieuraad worden gekozen door en uit
de stemgerechtigde leden. Voorzitter en ondervoorzitter kunnen geen afgevaardigde zijn
van eenzelfde vereniging of organisatie.
De voorzitter zit de vergaderingen voor, vertegenwoordigt deze adviesraad en is
verantwoordelijk voor de formulering van de adviezen. De voorzitter van de milieuraad
mag geen politiek mandaat bekleden.
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De ondervoorzitter vervangt de voorzitter enkel in geval van afwezigheid.
De adviesraad staat zelf in voor het secretariaat: agenda, uitnodiging, verslag en advies.

7.2. Thematische werkgroepen
Er kunnen binnen en door de milieuraad thema- of werkgroepen opgericht worden.
Werkgroepen hebben een (tijdelijke) opdracht met als doel bepaalde onderwerpen voor te
bereiden, ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. Hierin kunnen instanties,
deskundigen en betrokkenen zetelen. Andere geïnteresseerden die geen deel uitmaken van
de milieuraad, maar rond het betrokken thema wensen te werken kunnen mits goedkeuring
door de milieuraad deel uitmaken van een werkgroep. Deze werkgroepen bevatten
minstens één stemgerechtigde afgevaardigde van de milieuraad. In elke werkgroep wordt
een woordvoerder of voorzitter aangeduid die de vergadering voorzit. Deze persoon brengt
als stemgerechtigd lid verslag uit van de vergaderingen op de eerst volgende Algemene
Vergadering. De voorzitter en de secretaris van de milieuraad worden op de hoogte
gebracht van de data en de agenda van de vergaderingen van de werkgroepen.

7.3. Adviesprocedure
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen, hetzij aan de
voorzitter en, in voorkomend geval, de desbetreffende thematische werkgroep met:
Een duidelijke omschrijving van de vraag
De opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de
adviesgever rekening moet houden
- De opgave van de uiterste datum bij inlevering van het advies bij het
gemeentebestuur
Het gemeentebestuur zal de adviesraad steeds minimaal een termijn van 1 maand geven
te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Omwille van hoogdringendheid kan het
gemeentebestuur deze termijn gemotiveerd inkorten.
-

7.4. Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden
Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.
De bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden
die de communicatie met de milieuraad verzorgt. Deze vertegenwoordiger heeft een
dubbele taak:



de in hun adviesraad naar voor gekomen onderwerpen inzake milieu en natuur laten
zij aan bod komen in de milieuraad;
de in de milieuraad behandelde onderwerpen die hun belangensfeer raken bespreken
zij in de eigen adviesraad.

Artikel 8. Ondersteuning van de milieuraad
De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële, logistieke
en educatieve ondersteuning te verlenen.

Artikel 9. Wijziging statuten
Elke wijziging aan de statuten gebeurt door de gemeenteraad.
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De milieuraad kan beslissen om een voorstel tot wijziging van de statuten aan de
gemeenteraad voor te leggen wanneer het voorstel op de agenda van de vergadering is
vermeld en wanneer twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit
aantal niet wordt bereikt, komt de milieuraad opnieuw samen binnen de veertien dagen.
Dan kan, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden in de vergadering van de
adviesraad, een ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen en vervolgens aan de gemeenteraad.

Artikel 10. Huishoudelijk reglement
De milieuraad kan een huishoudelijk reglement opstellen.
Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de milieuraad haar taken en
bevoegdheden uitoefent.
Het huishoudelijk reglement kan elk onderwerp regelen dat niet in de statuten voorzien is.
Het kan echter de door de gemeenteraad goedgekeurde statuten niet wijzigen en mag
geen bepalingen bevatten die ermee strijdig zijn.
Het huishoudelijke reglement dient voor goedkeuring te worden voorgelegd aan het college
van burgemeester en schepenen.

Artikel 11. Opheffingsbepaling
De gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2003 wordt opgeheven.
Goedgekeurd en aangepast door de gemeenteraad op resp. 24/10/2019 en 28/11/2019.
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