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Het agentschap Natuur en Bos heeft de afgelopen jaren belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De verwachtingen van
de omgeving zijn ook hooggespannen. En die worden nog steeds hoger. Burgers en gebruikers verwachten een betere
dienstverlening. Andere overheden en partners vragen nauwere samenwerking. Medewerkers willen een organisatie waar
ze zich kunnen ontplooien en waar ze maatschappelijk relevant werk kunnen uitvoeren. Bovendien is er de vraag vanuit de
politieke wereld om flexibeler en compacter te worden en te bezuinigen.
Een nieuwe koers
Keuzes die we moeten maken en voorafgaande afwegingen gaan we intern en extern helder communiceren. De
evenwichtsoefening tussen de verschillende maatschappelijke belangen is moeilijk, maar uitdagend. Onze uitgaven
moeten passen binnen onze doelstellingen. Met dit nieuwe ondernemingsplan willen we niet alleen een antwoord bieden
op toekomstige ontwikkelingen, maar ook verduidelijken wat binnen onze mogelijkheden ligt. Daarom kiezen we voor een
scherpere koers die past bij de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.
Centraal in het ondernemingsplan staan de drie strategische doelstellingen: biodiversiteit (planet), beleving (people) en
valorisatie (profit). Daarnaast worden de randvoorwaarden opgenomen die nodig zijn om de strategische
doelstellingen te realiseren.
Mijn droom

INLEIDING

INLEIDING

VOORWOORD
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Mijn ambitie is om deze droom in 2014 werkelijkheid te maken. Daarmee vraag ik veel van
mijn collega’s, de medewerkers van het agentschap. Maar door optimisme aan
realisme te koppelen, kunnen we samen vol vertrouwen en energie onze
prachtige taak verder uitvoeren!
Marleen Evenepoel
administrateur-generaal

MARLEEN EVENEPOEL
administrateur-generaal

1. DOEL VAN HET ONDERNEMINGSPLAN (OP)

Als planningsdocument staat het ondernemingsplan niet alleen. Het ANB kent vier planningsniveaus:
1. Strategische planning
>
Beheersovereenkomst
2. Beheersplanning
>
Ondernemingsplan
3. Operationele planning
>
Ondernemingsplan
4. Persoonlijke planning
>
Individuele planning i.h.k.v. PLOEG
Het OP legt niet alleen de organisatiedoelstellingen vast die opgenomen zijn in de beheersovereenkomst van het ANB. Het
vormt ook de basis voor de uitvoering, controle en sturing voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

INLEIDING

INLEIDING

Het OP ANB 2014 is in de eerste plaats een planningsdocument. Dit document biedt een overzicht van de strategische
doelstellingen, projecten en processen die het ANB in de loop van 2014 wil uitvoeren.

Ook in het werkjaar 2014 zullen alle ANB-personeelsleden, bij de opmaak van hun individuele planning, aangeven hoeveel
tijd zij aan de respectievelijke processen en projecten besteden. Na aggregatie van de gegevens voor elk personeelslid,
kan de totale geplande personeelsinzet (uitgedrukt in VTE) per proces worden bepaald.

6

Na afronding van de individuele planningen kan het ANB de totale inzet van middelen, zowel financiële middelen als
personeelsinzet, bepalen
• op niveau van een afdeling/provinciale dienst
• op niveau van een cel
• op niveau van een strategische organisatiedoelstelling
• op niveau van een operationele organisatiedoelstelling.
In de visie van het ANB is het OP meer dan alleen maar een planningsdocument. Het vormt ook het referentiepunt op
vlak van opvolging en fungeert als basis voor bijsturingen.
Dit gegeven is cruciaal in de visie op het werken met een ondernemingsplan. Dat betekent dat het OP van het ANB een
dynamisch document is. Bij de uitvoering van de projecten en processen wordt aan de hand van het ondernemingsplan
geëvalueerd in welke mate de vooropgestelde doelen worden gehaald.
Indien nodig wordt er bijgestuurd. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen op vlak van input (mensen en/of middelen).
Maar ook door aanpassingen op vlak van output (resultaten bijstellen in overleg met alle betrokkenen). Belangrijk is dat
elke aanpassing in het OP wordt verwerkt zodat de aanpassingen afgestemd zijn op en vertaald worden naar het geheel
van de werking van het ANB.
Een bijsturing op niveau van de organisatiedoelstellingen kan pas effectief zijn als deze ook wordt vertaald naar de
betrokken processen en projecten. Omgekeerd kan een bijsturing op niveau van een project en proces pas gebeuren
nadat de impact op de realisatie van de organisatiedoelstellingen werd bekeken.
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2. STRUCTUUR
Het ondernemingsplan 2013 van het Agentschap voor Natuur en Bos is opgebouwd uit drie delen:

Deel 1: Omgevingsanalyse
De omgevingsanalyse beschrijft de ruime context waarbinnen het ANB werkt. Binnen deze omgevingsanalyse wordt
onderscheid gemaakt tussen:

INLEIDING

INLEIDING

1. Omgevingsanalyse
2. De strategische doelen en de vertaling ervan in de inhoudelijke werking
3. Randvoorwaarden

• De interne omgeving waarbinnen het ANB opereert: de inbedding van het ANB in het beleidsdomein Leefmilieu,
Natuur en Energie en de rol die in dit kader door de Vlaamse Overheid aan het ANB gegeven werd.
• De externe omgeving waarbinnen het ANB opereert: de maatschappelijke, economische en politieke tendensen die
inspelen op de noden die er bestaan rond natuur en de manier waarop het ANB zijn rol in deze noden invult.
Resultaten en bevindingen voortvloeiend uit deze omgevingsanalyse werden meegenomen bij de opmaak en uitwerking
van deel 2 van dit plan.
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Deel 2: De strategische doelen en de vertaling ervan in de inhoudelijke werking
Deel 2 gaat in op de strategische doelen die door het ANB vooropgesteld worden. Het biedt eveneens een overzicht van
de specifieke en reguliere inhoudelijke werking van het ANB: alle projecten en processen die in 2014 uitvoering geven aan
de strategische doelstellingen.
Deel 3: Randvoorwaarden

©VildaPhoto | Foto-Fotograaf

Deel 3 biedt een overzicht van mensen en middelen en een inzicht in de manier waarop het ANB haar interne werking
(structuur, processen, mensen, middelen en technologie) inzet in functie van de realisatie van de strategische en operationele doelen.
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OMGEVINGSANALYSE

OMGEVINGSANALYSE
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1. OMGEVINGSANALYSE

1.1. DE INTERNE OMGEVING EN DE RELEVANTE
BELEIDSKADERS WAARBINNEN HET ANB OPEREERT

Op 1 april 2006 werd het project ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ geïmplementeerd in het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en
Energie. Sindsdien is het ANB een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid binnen het Ministerie
van Leefmilieu, Natuur en Energie. De oprichting van het ANB omvatte een fusie van twee afdelingen: de afdeling Natuur en
de afdeling Bos & Groen.
IVA - Vlaams Milieumaatschappij (VMM)
Milieu en Natuurraad van
Vlaanderen (MIna-raad)

IVA - Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

OMGEVINGSANALYSE

OMGEVINGSANALYSE

1.1.1. Situering van het ANB

IVA - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

12
Minister

Beleidsraad

IVA - Agenschap voor Natuur en Bos (ANB)
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Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

IVA - Vlaams Energieagenschap (VEA)
Ministerie LNE

EVA - Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

EVA - Vlaamse Reguleringsinstantie voor Electrisciteitsen Gasmarkt (VREG)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Figuur 1: Schematische weergave van de structuur van het beleidsdomein Leefmilieu,
Natuur en Energie na de inwerkingtreding van BBB op 1 april 2006.

1.1.2. Relevante beleidskaders
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1. Het Regeerakkoord “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en
warme samenleving”.
Samen met de beleidsnota Leefmilieu & Natuur legt het Regeerakkoord het kader vast voor het beleid van het
Agentschap voor Natuur en Bos. In het akkoord worden de bindende bepalingen en de ruimteboekhouding voor
de oppervlakte natuur vastgelegd. In overleg met alle betrokkenen worden instandhoudingsdoelstellingen opgemaakt
voor Europees relevante habitats en soorten, waarvoor in 2015 het grootste deel van de nodige maatregelen in
uitvoering is. Alle Vlamingen moeten kunnen beschikken over een basisnatuurkwaliteit in hun directe omgeving, ook
in of in de nabijheid van de stad. Op vlak van beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuur worden extra inspanningen
geleverd, rekening houdend met de ecologische draagkracht.
Meer weten:www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/het-regeerakkoord-van-de-vlaamseregering-2009-2014
2. Het Natuurrapport 2009 (Natuurverkenning 2030).
Het Natuurrapport 2009 is het eerste natuurrapport dat de toekomst beschrijft. Het doel is inzicht te verwerven in
de wijze waarop de natuur op langere termijn (Natuurverkenning 2030) zou kunnen evolueren bij bepaalde strategische
beleidskeuzes. Het wordt ondersteund door een reeks wetenschappelijke rapporten. In de eindconclusies van het
rapport wordt gefocust op vooruitgang in de instandhouding van de soorten en habitats van Europees belang, het
stoppen van het verlies aan biodiversiteit, het bereiken van een goede ecologische waterkwaliteit in alle waterlopen en
het bezorgen van een basisnatuurkwaliteit voor alle inwoners in hun omgeving.
Meer weten: www.nara.be
3. Het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012. ‘Aanbevelingen voor natuurbeleid in landbouwgebied’
In het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 werd het huidig beleid rond vogelbeheer en erosiebestrijding beoordeeld.
In het luik vogelbescherming wordt gefocust op de beheersovereenkomsten en op faunabeheer, meer specifiek op
jacht en het beheer van exotische vogelsoorten.
Meer weten: www.natuurindicatoren.be
4. Natuurindicatoren 2012. Stand van zaken van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid”.
Op basis van 30 natuurindicatoren worden de belangrijkste bevindingen met betrekking tot soorten, beschermde
gebieden, bedreigingen voor natuur, maatschappelijk draagvlak en recreatie samengevat. In het rapport wordt
geconcludeerd dat het verlies van biodiversiteit in 2012 niet gestopt is. Belangrijk voor de toekomst is het aanpakken
van de bronnen van de verschillende verstoringen, het doelgericht beheren van voldoende grote natuurgebieden en
daarbuiten een basisnatuurkwaliteit te garanderen.
Meer weten: www.natuurindicatoren.be

OMGEVINGSANALYSE
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In dit kader schrijft het ANB zich in, in de objectieven zoals ze naar voor geschoven worden door de Vlaamse Overheid en
haar partners:
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6. Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid
Het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid werd opgesteld door het College van Ambtenaren-generaal (CAG)
en werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 februari 2011. Het meerjarenprogramma is de invulling van de
ViA-doorbraak Slagkrachtige Overheid. De doelstelling is om de Vlaamse overheid beter en klantvriendelijker te maken
en meer probleemoplossend te doen werken. Concreet wordt de algemene doelstelling vertaald in 4 strategische
objectieven: minder bestuurlijke drukte en vereenvoudiging (samenwerken), meer doen met minder (betrouwbaar),
verbetering van de dienstverlening (klantgericht) en verbetering van oplossingsvermogen en verantwoording
(voortdurend verbeteren).
Meer weten: www.vlaandereninactie.be/projecten/meerjarenprogramma-slagkrachtige-overheid
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9. EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020
De biodiversiteitsstrategie voor 2020 ‘Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal’ van de Europese unie werd
gepubliceerd op 3 mei 2011. De strategie werd opgesteld om de hoofddoelstelling 2020 op EU niveau (stoppen en
ongedaan maken van het biodiversiteitsverlies) en het Strategisch Plan voor de Biodiversiteit 2011-2020 op
mondiaal niveau uitvoering te geven. De streefdoelen zijn: het uitvoeren van de Vogel- en Habitatrichtlijn, ecosystemen
en ecosysteemdiensten handhaven en herstellen, verhogen van de bijdrage van de land- en bosbouw tot de
instandhouding en verbetering van de biodiversiteit, zorgen voor duurzaam gebruik van visbestanden, bestrijden van
invasieve uitheemse soorten en helpen het mondiaal biodiversiteitsverlies te verhoeden.
Meer weten: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm

OMGEVINGSANALYSE

5. Vlaanderen in Actie (ViA).
Het project Vlaanderen in Actie heeft als doel Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van Europese regio’s te leiden
op elk maatschappelijk domein, zowel wetenschappelijk, economisch, ecologisch, onderwijskundig, sociaal,
internationaal als bestuursmatig. Dat is niet alleen een opdracht van de Vlaamse Regering en de Vlaamse
administratie, maar ook van en voor elke Vlaming. Deze doelstelling werd omgezet in 20 concrete doelstellingen
in het Pact 2020. De Vlaamse Regering en de maatschappelijke partners ondertekenden het Pact en engageren zich
om het uit te voeren. Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2009-2014 is opgebouwd rond de doelstellingen van
ViA, vertaald in sleutelprojecten. Het ANB is trekker voor drie ViA-sleutelprojecten: opmaak instandhoudingsdoelstellingen, AgentschapsDomeinen Als Goede Gastheer Inrichten en Onderhouden (ADAGIO) en Groen in de Stad
(GidS).
Meer weten: www.vlaandereninactie.be/
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7. Milieubeleidsplan 2011-2015
Elke 5 jaar wordt op basis van het Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DBAM) een Milieubeleidsplan
opgesteld. Het Milieubeleidsplan 2011-2015 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 2 mei 2011.
Het plan bepaalt de hoofdlijnen van het Vlaamse milieubeleid, met aandacht voor de belangrijkste drukfactoren. De
langetermijndoelstellingen ‘een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving’, ‘het bewaren van de biodiversiteit en de
integriteit van ecosystemen’, en ‘voor het leefmilieu even goed scoren als vergelijkbare regio’s en meer maatschappelijke
zorg voor het leefmilieu.” sluiten aan bij het takenpakket van het Agentschap.
Meer weten: www.milieubeleidsplan.be
8. Beleidsnota
Het ondernemingsplan geeft uitwerking aan de Beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2009-2014. In de Beleidsnota
worden de strategische en operationele doelstellingen vastgelegd voor het beleidsveld leefmilieu en natuur. De
doelstellingen en randvoorwaarden van het ondernemingsplan situeren zich voornamelijk binnen de thema’s integraal
waterbeleid, biodiversiteitsbeleid, groen stedengewest, beleidsuitvoering, beleidsonderbouwing en efficiënte overheid
van de Beleidsnota.
Meer weten: www.vlaanderen.be/nl/overheid/vlaamse-regering/beleidsdocumenten/beleidsnotas-van-de-vlaamseregering-2009-2014

1.1.3. Opdracht en taken van het ANB
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“bijdragen tot de realisatie van het beleid inzake natuurbehoud en de vrijwaring van het natuurlijk milieu en van het milieubeleid.
Het ANB doet dit in het bijzonder door het in stand houden en bevorderen van de biodiversiteit, door het stimuleren van
groenvoorziening, door een duurzame inrichting, door het duurzaam beheer en de uitbreiding van het bos-, groen- en
natuurareaal, met aandacht voor de sociale, economische, educatieve, wetenschappelijke en milieubeschermende functie
waarbij gelijktijdig verschillende functies vervuld worden. Het ANB beheert hiervoor zelf en in partnerschap terreinen en
ondersteunt het beheer door derden”.
Verder bepaalt het oprichtingsbesluit dat het ANB, bij de realisatie van zijn missie, volgende taken uitvoert:
1. Onroerende goederen die ten behoeve van natuur in eigen beheer zijn en aan het ANB werden toevertrouwd via
verwerving, overdracht of overeenkomst duurzaam beheren.
2. Het duurzaam beheer van onroerende goederen stimuleren die van belang zijn voor natuur en faunabeheer, en die
niet in eigen beheer zijn.
3. De natuur kwantitatief en kwalitatief versterken door een consistente zichtbare netwerkstructuur van natuur te
realiseren, door groenvoorzieningen in het buitengebied en de stedelijke omgeving te stimuleren en door meer natuur
buiten de natuurgebieden te realiseren, met inbegrip van de bevordering van de landschapsecologische samenhang.
4. De biologische diversiteit bevorderen, ook in buitengewestelijke context.
5. Bijdragen aan de realisatie van een natuurgerichte milieukwaliteit, met het oog op de instandhouding, de bescherming,
de ontwikkeling en het herstel van het natuurlijk milieu.
6. Een duurzaam en planmatig faunabeheer uitvoeren.
7. Bijdragen aan de beleidsvoorbereiding, met inbegrip van de milieuplanning en de regelgeving met betrekking tot de
ANB-opdrachten.
8. De handhaving te verzekeren van de regelgeving, vermeld in artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen
inzake milieubeleid.

OMGEVINGSANALYSE
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De taken en opdrachten van het ANB staan beschreven in het oprichtingsbesluit van 23/12/2005. Het ANB heeft van de
Vlaamse Regering als missie meegekregen:
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1.1.4. Organisatiestructuur

Algemeen
directeur

Staf

Strategische
projecten

Algemene
staf
Cel
HRM
Cel
Communicatie
Cel
Financiën

PD
Antwerpen
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AG

PD
Limburg

PD VlaamsBrabant

Logistiek, ICT,
natuurinspectie

PD OostVlaanderen

Beleid

Beheer

Inverde

PD WestVlaanderen
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1.1.5. Partners en belanghebbenden
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Partners en belanghebbenden
Vlaamse en federale administraties
Steden, gemeentes, provincies en andere lokale overheden
Doelgroepen: regionale landschappen, natuurverenigingen, bosgroepen, wildbeheereenheden, landbouw, jacht,
visserij, recreanten
Belangengroepen en drukkingsgroepen
Bedrijfsleven en industrie

OMGEVINGSANALYSE

OMGEVINGSANALYSE

Samen met heel wat partners en belanghebbenden werkt het ANB aan de invulling van de doelstellingen. In dit proces wordt
de klemtoon gelegd op transparantie en participatie. Het ANB probeert op deze manier zo veel mogelijk rekening te houden
met de verschillende rollen (partner, uitvoerder, klant) van de betrokken actoren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de partners en belanghebbenden.
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1.2 DE EXTERNE OMGEVINGSANALYSE

1.1.6. Het werkveld van het ANB in cijfers

Thema

Cijfers 2012

Totale oppervlakte Vlaamse natuurreservaten

6.608 ha

Totale oppervlakte erkende natuurreservaten

15.119 ha

Totale oppervlakte aangewezen bosreservaten

3060 ha

Aantal lopende natuurinrichtingsprojecten
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Totale oppervlakte VEN

89.318 ha

Totale oppervlakte natuurverwevingsgebied

3.203 ha

Totale oppervlakte Speciale Beschermingszones

166.187 ha (NATURA 2000 gebied)

• Habitatrichtlijngebied
• Vogelrichtlijngebied
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• 104.888 ha (38 SBZ-H)
• 98.243 ha (24 SBZ-V)

Totale oppervlakte Ramsar-gebieden

5.572 ha

Aantal soortenbeschermingsplannen en -programma’s in
uitvoering

17

Aantal erkende regionale landschappen

17

Aantal erkende bosgroepen

19

Aantal erkende wildbeheerseenheden

183

Aantal bezoekerscentra

15

Totale oppervlakte in beheer bij ANB
Totale oppervlakte domeinen in medebeheer

76.344 ha
32.487 ha

- openbaar bos
- militaire domeinen

De natuur is de core business van het ANB. Positieve en negatieve trends en evoluties zijn dus een zekere maat voor het
succes van het beleid waaraan het ANB meewerkt. Ze werken sturend voor dat beleid. In deze omgevingsanalyse gaan we
in op 3 aspecten van deze omgeving: de maatschappelijke, politieke en economische omgeving.

Maatschappelijk

Politiek

1. Groen geraakt
ondergesneeuwd onder de
economische crisis

1. Politieke draagvlak voor groen
‘an sich’
neemt af

2. Het maatschappelijk
draagvlak voor groen ‘an sich’
neemt af

2. Druk op de ruimte met
andere domeinen zoals
landbouw en economie die
vandaag sterker staan omwille
van de economische relevantie

3. Meer focus op duurzaamheid,
gezondheid en evenwicht en
in dit kader op de benutting
van de natuur

• 22.464 ha
• 10.023 ha

Totale oppervlakte in eigendom van ANB

43.857 ha

Totale oppervlakte goedgekeurde beheerplannen

20.556 ha

Totaal aantal Jachtverloven

12.038

Totaal aantal Visverloven

62.577

Processen-Verbaal opgemaakt in 2012

583

Economisch

OMGEVINGSANALYSE
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Onderstaande cijfers geven een indicatie van het werkveld van ANB in cijfers.
Zij zijn in zekere zin een maat voor de doelstellingen van het Agentschap.

1. Middelen onder druk

3. Subsidiariteitsprincipe
verschuiving van bevoegdheden
naar lokale besturen en bijgevolg
meer focus op lokale,
kleinschaligere projecten

3. Prestatiebegroting: budgetten
geënt op doelstellingen

4. Belang van goed bestuur,
zuinigheid, efficiëntie en
transparantie

4. Meer doen met minder en alle
uitgaven maximaal
verantwoorden

2. Ambtenarenapparaat onder
druk
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De maatschappelijke context zijn de tendensen die zich voordoen in de manier waarop de burger en de publieke opinie naar
natuur kijkt en de manier waarop deze burger natuur beleeft. Binnen deze omgeving merken we op dat onder invloed van
de aanhoudende economische crisis ‘natuur’ an sich aantrekkingskracht verliest. Het thema natuur komt voornamelijk aan
bod omdat het wettelijk is vastgelegd.
Natuur kan niet opboksen tegen de aanhoudende stroom van het thema economie. Hierdoor wordt het draagvlak voor
natuur verzwakt. Er zijn andere aanverwante thema’s die wel meer op de voorgrond komen die ervoor kunnen zorgen dat we
de aanwezigheid van natuur in de maatschappij in de brede zin van de betekenis kunnen uitbreiden. Het gaat voornamelijk
over duurzaamheid en gezondheid of het valoriseren van de natuur.

1.2.2. Politieke omgeving
De politieke context is de manier waarop de politiek (zowel lokaal, Vlaams, Federaal als Europees) zijn beleid vormgeeft en
vertaalt in regelgeving. Natuur is politiek-maatschappelijk op dit moment van een lagere prioriteit, dit vertaalt zich verder in
een wisselend (lokaal, regionaal) politiek draagvlak met budgetten die schaarser worden voor alle spelers. Ook het inpassen
van de belangen en doelstellingen binnen de beschikbare ruimte wordt moeilijker. Omwille van hun economische relevantie
staan domeinen zoals landbouw en economie sterker.
Het subsidiariteitsbeginsel speelt in de politieke context een grote rol. Meer bevoegdheden gaan over van het Vlaamse
niveau naar het lokale niveau, waarbij de focus meer ligt op de kleinschalige projecten.
Binnen de politieke context, vooral dan binnen de overheidsinstanties is er het groeiende belang van goed bestuur, dat moet
leiden tot verdere optimalisatie van zuinigheid, doelmatigheid en transparantie.

1.2.3. Economische omgeving
De economische omgeving is de macro-economische omgeving die de beschikbare middelen voor de realisatie van de
doelstellingen beïnvloedt. Zowel de budgettaire middelen als het ambtenarenapparaat staan onder druk. Het is noodzakelijk
om de beschikbare budgetten bewust te verdelen over de doelstellingen aan de hand van een prestatiebegroting. De
algemene beleidslijn is hier dat er meer gedaan moet worden, met kleinere budgetten die maximaal verantwoord moeten
worden.

OMGEVINGSANALYSE

OMGEVINGSANALYSE

1.2.1. Maatschappelijke omgeving
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2. DE STRATEGISCHE DOELEN EN DE
DOORVERTALING ERVAN IN DE INHOUDELIJKE
WERKING

2.1. VISIE
Vanuit de doelstelling om (mee) te werken aan de realisatie van een Vlaams (groen) stedengewest en de opdrachten die
werden vastgelegd in het oprichtingsbesluit ontstond de missie van het Agentschap:
Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en versterken van natuur,
samen met alle partners.
De missie werd vertaald in een visie met drie powerlines:

STRATEGISCHE DOELEN

STRATEGISCHE DOELEN

Luik 2 biedt een overzicht van de strategische doelen die het ANB definieerde vanuit zijn missie en visie, met oog op de
realisatie van haar opdracht in een veranderde omgeving. Daarnaast wordt in dit luik ingegaan op de inhoudelijke werking,
processen en projecten die het ANB uitbouwde met oog op de realisatie van deze doelstellingen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft naar meer natuur in Vlaanderen
Het agentschap heeft niet alleen als doel om de huidig aanwezige natuur in Vlaanderen in stand te houden en te beschermen,
maar ook om die verder te ontwikkelen. Meer natuur betekent ook het herstellen van natuur die in het verleden verloren is
gegaan. Daarnaast is het ook nodig om nieuwe natuur en parkgebieden te ontwikkelen.
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Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft naar betere natuur in Vlaanderen
Streven naar beter betekent dat het agentschap gaat voor een duurzaam beheer van natuur. Het doel hierbij is tegemoetkomen
aan de natuurgerichte milieukwaliteit en aan de maatschappelijke noden van de huidige en toekomstige generaties.
Het Agentschap voor Natuur en Bos plaatst natuur midden in de maatschappij
Midden in de maatschappij geeft aan dat het agentschap werkt aan een wisselwerking met de maatschappij met betrekking
tot het thema natuur. Het Agentschap voor Natuur en Bos staat met zijn beleid en werking ten dienste van de maatschappij,
maar spoort die maatschappij ook actief aan om zich in te zetten voor meer en betere natuur. Verder doet het Agentschap
voor Natuur en Bos er alles aan om de natuur zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen.
In dit kader wil het ANB specifiek aandacht besteden aan drie cruciale aspecten van natuur in Vlaanderen die elk op hun
manier bepalend zijn voor de kwaliteit van een dergelijk Vlaams stedengewest:
• De ecologische aspecten van natuur in Vlaanderen, meer bepaald de biodiversiteit, zowel in een landelijke als stedelijke
omgeving;
• De maatschappelijke aspecten en de mate waarin beleving van natuur actief mogelijk gemaakt en ondersteund wordt
voor de maatschappij in de meest brede zin van het woord.
• De economische aspecten en de mate waarin natuur op een adequate manier benut kan worden met oog op de
valorisatie ervan maar met respect voor de intrinsieke waarde van de natuur zelf.
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Beleving
(people)

Valorisatie
(profit)

Communicerende vaten - meer voor de ene betekent
meer voor de andere

Naast het evenwicht tussen de drie dimensies is het ook belangrijk dat door middel van de balans tussen people, planet en
profit ook gestreefd moet worden naar een evenwicht in de toekomst. Zo kan de huidige leefkwaliteit gegarandeerd worden
voor toekomstige generaties. De drie pijlers ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar, maar kunnen elkaar overlappen.

Beleving

Onze ambities hebben we binnen deze 3P-benadering vertaald naar drie strategische doelstellingen:

Naar

SD 1: Het ANB draagt bij tot de verhoging van de biodiversiteit in Vlaanderen

Biodiversiteit
(planet)

STRATEGISCHE DOELEN

People staat voor de zorg voor mensen en de hele samenleving. Planet staat voor een proactieve opstelling met betrekking
tot de natuurlijke leefomgeving en bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen. De laatste hoek van de driehoek, profit,
gaat over economische waarde scheppen door goederen te produceren en diensten aan te bieden.

De omgevingsanalayse - Impact op de strategische doelen

Van

STRATEGISCHE DOELEN

De basis onder maatschappelijk verantwoord ondernemen is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen
de sociale, de milieu en de economische aspecten. Het kan opgevat worden als een driehoek waar de drie punten in
evenwicht met elkaar moeten zijn. Iedere dimensie (de sociale, de milieu en de economische) komt pas tot zijn recht
wanneer ze volledig in evenwicht zijn.

Behoud van eenzelfde focus op drie
strategische objectieven

Valorisatie

SD 2: Het ANB verhoogt de beleving van natuur

Biodiversiteit

SD 3: Het ANB benut de (economische) waarde van natuur en maakt ze zichtbaar voor de maatschappij
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Een geïntegreerde benadering van deze drie objectieven zal, meer nog dan vandaag al het geval was, cruciaal zijn met oog
op de realisatie ervan. De omgevingsanalyse toont ons immers dat ruimte in Vlaanderen schaars is en biodiversiteit het
moeilijker krijgt ten opzichte van de sterkere economische belangen.

Andere invulling op zo
meer dan vandaag
synergieën te benutten
om zo de impact van de
investeringen en elk van
de drie objectieven te verhogen

In dit kader bieden de doelstellingen omtrent beleving en valorisatie van het groen die meer appelleren aan het populaire
concept ‘duurzaamheid’ opportuniteiten om te werken aan biodiversiteit op een pragmatische manier met en door
belanghebbenden op alle niveaus van de samenleving.
Belangrijk is ook dat bij de realisatie van deze doelstellingen veel meer dan vandaag gewerkt wordt aan partnerschappen
met diverse belanghebbenden, dat vanuit hun belangen en objectieven gedacht en gewerkt wordt en dat maximaal
gezocht wordt naar een ‘win-win’ voor alle betrokken partijen. Dit ‘win-win’-denken en een zeker pragmatisme moeten de
eigenschappen worden van het ANB dat werkt met en voor haar partners en deze vanuit haar kennis en expertise bijstaat,
daar waar dit het meeste nodig is.
Het ANB draagt met andere woorden bij tot een groene (stedelijke) leefomgeving, die bescherming biedt aan waardevolle
planten en dieren en waar er plaats is voor beleving en valorisatie.
Verder in dit OP gaan we dieper in op de concrete projecten en werking die het ANB in dit kader wenst te realiseren.

Met oog op een succesvolle realisatie van zijn opdracht in het algemeen en van de drie strategische doelstellingen in het
bijzonder, moet er rekening gehouden worden met een aantal hefbomen. Deze hefbomen zijn de randvoorwaarden voor
het realiseren van de objectieven. We denken hierbij aan regelgeving, handhaving, interne en externe communicatie en de
uitbouw van een maximaal effectieve en efficiënte interne organisatie. Ook hierop zullen we verder in dit ondernemingsplan
ingaan.
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2.2. INHOUDELIJKE WERKING
In functie van de realisatie van de strategische doelen zet het ANB in op een tiental strategische projecten die resulteren
in heel wat programma’s. Samen vormen ze het specifieke beleid van het agentschap. Projecten hebben veelal als
eigenschap dat ze op geïntegreerde wijze dwars doorheen de organisatiestructuur lopen. Op die manier geven ze vaak
gelijktijdig invulling aan meerdere organisatiedoelstellingen.
Het reguliere beleid van het ANB draagt eveneens bij tot de realisatie van de strategische doelen en wordt gevormd door
het geheel van processen. De proceslijst omvat alle reguliere taken die het ANB momenteel uitvoert.
De monitoring van de realisatie van de organisatiedoelstelling gebeurt op basis van indicatoren die de strategische en
operationele doelstellingen uit het ondernemingsplan meten.

STRATEGISCHE DOELEN
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Voor de inhoudelijke werking van het ANB wordt een onderscheid gemaakt tussen het specifieke beleid of projectwerking
en de reguliere werking.

In wat volgt, zetten we voor elk van de drie strategische doelen in detail uiteen hoe we onze interne werking uitbouwden
met aandacht voor een aantal strategische projecten aan de ene kant en een goed uitgebouwde reguliere werking aan de
andere kant.
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2.3.1. SD 1. Het agentschap draagt bij tot de biodiversiteit in
Vlaanderen
De operationalisering van de strategische doelstelling vertrekt vanuit een dubbel kader: (1) de Vlaamse biodiversiteit en
(2) de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Dit kader moet duidelijk en flexibel zijn en wordt uitgewerkt in overleg met de
belangrijkste partners.
Binnen dit kader wordt met de andere partners actief gezocht naar win-winprojecten om zo de doelstellingen doelmatiger
te realiseren. Dit kader vormt tegelijk ook het uitgangspunt voor de uitbouw van de werking rond het aanbieden van
groenproducten zoals beleving en valorisatie van natuur. Dit vertrekt vanuit de leefwereld van anderen zodat maximaal de
win-win opgezocht kan worden.
De operationele doelstellingen worden opgebouwd in 3 lagen: de Vlaamse biodiversiteit, de Instandhoudingsdoelstellingen
en het voorkomen van overlast en schade. Belangrijk is dat enerzijds de focus verschuift van het plannen naar het realiseren
en dat anderzijds in de formulering van de operationele doelstellingen de nadruk gelegd wordt op het detecteren en benutten
van win-winopportuniteiten.
Voor deze strategische doelstelling werd een analyse gemaakt van positieve en negatieve aspecten van vandaag en in de toekomst:
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2.3. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN EN
OPERATIONALISERING
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Sterktes
• Instandhoudingsdoelstellingen klaar voor implementatie
• Jaarlijkse uitbreiding van de gebieden onder effectief natuurbeheer
• Eerste aanzet implementatie hedendaags soortenbeleid
Opportuniteiten
• Maatschappelijke vraag naar duurzaamheid, evenwicht en gezondheid, in het bijzonder leefkwaliteit, een duurzame
benutting en beleefbaarheid van natuur.
Aandachtspunten
• Weinig ervaring met de realisatie van de IHD en weinig aandacht voor IHD binnen andere processen. Zo kan bij
een niet doordachte realisatie van de IHD de natuur van regionaal belang verdrongen worden. Bij de kwantificatie
van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen was het behoud in regel van bestaande natuur van regionaal
belang een uitgangspunt.
• Evenwicht tussen bescherming en beleving moet in een aantal gebieden beter afgestemd worden.
• Te weinig focus op kwaliteit van de natuur in functie van biodiversiteit.
• Soortenbeleid nog in fase van beleidsvoorbereiding, eerder dan beleidsuitvoering.
• Samenwerking met partners en entiteiten is vaak moeilijk omwille van nog niet voldoende flexibele en afgestemde
mechanismen en instrumenten.
Risico’s
• Grotere natuurprojecten zijn moeilijker in de beschikbare ruimte in te passen.
• Benutting van natuur kan mogelijk, ten koste gaan van de natuur.
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Volgens de Europese biodiversiteitsstrategie dient het verder verlies aan biodiversiteit en de achteruitgang van ecosysteemdiensten tegen 2020 stopgezet te zijn:
- 17% van de landoppervlakte moet in gericht natuurbeheer zijn of een beschermingsstatus hebben;
- 15% van de gedegradeerde ecosystemen moeten hersteld zijn;
- de ontwikkeling van groene infrastructuur om een verbetering van de biodiversiteit en van de ecosysteemdiensten te
realiseren.

Voor de verbetering van biodiversiteit zijn verschillende elementen noodzakelijk: een netwerk van natuurgebieden, voldoende
grote natuurgebieden die doelgericht beheerd worden en de landschapsecologische samenhang bevorderen om te komen
tot robuuste en hoogwaardige natuur.
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OD 1.1. Het ANB ontwikkelt en implementeert een biodiversiteitsvisie als invulling van de EU-strategie

In de eerste plaats gaat de aandacht naar de uitbreiding van de oppervlakte natuur om zo voldoende grote gebieden te
creëren. Daarnaast wordt het natuurbebehoud gericht op herstel en behoud van te beschermen habitats en populaties van
soorten en op verbetering van het natuurlijk milieu. Aanvullend hierop wordt de landschappelijke en ecologische samenhang
versterkt door een gepast natuurbeheer van natuurverbindings- en natuurverwevingsgebieden die cruciaal zijn voor de
migratie van soorten zoals perceelsranden, bermen en groene elementen in en rond de stad. Om het bestaan op lange
termijn te verzekeren wordt natuur verankerd in ruimtelijke plannen.
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De belangrijkste bijdrage aan deze doelstellingen wordt geleverd door de realisatie van de gewestelijke en specifieke
instandhoudingsdoelstellingen (zie OD 1.2).

Complementair aan de gebiedsspecifieke aanpak wordt een gericht actief soortenbeleid gevoerd om de toestand van de
Europees en Vlaamse prioritaire soorten en soortengroepen te verbeteren door bescherming van de soorten en van hun
leefgebieden. Dat zijn in totaal 137 soorten, waarvan voor 102 soorten gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen werden
geformuleerd. Het uitgangspunt hiervoor is een leefgebiedenbenadering waarbij de soortenacties maximaal aansluiten op
andere acties zodat een optimale beleids- en gebiedsintegratie wordt nagestreefd.
De strategie voor het soortenbeleid beoogt dat in 2020:
- 70 % van de IHD van Europees te beschermen soorten gerealiseerd is;
- 30 % van de Vlaamse prioritaire soorten in de categorieën ‘met uitsterven bedreigd’, ‘bedreigd’ of ‘kwetsbaar’
minstens 2 categorieën gestegen zullen zijn in de Rode Lijst;
- dat beschermde, maar momenteel niet-kritische soorten, minimaal behouden blijven, zowel in aantal individuen als in
aantal populaties.

strategische doelen

Binnen deze operationele doelstelling wordt gefocust op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biodiversiteitsvisie Vlaanderen
Oppervlakte in natuurbeheer
Beheerplannen
Gebiedsgerichte projecten
Soortenbescherming
Passende beoordeling en natuurtoets
Ruimtelijke planning
Alternatieve financiering
Integraal waterbeleid
Europees en internationaal biodiversiteitsbeleid
Wetenschappelijke onderbouwing van het beleid
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• De aanpak optimaliseren voor gebiedsgerichte projecten:
- Gebiedsgerichte projecten identificeren, in kaart brengen, categoriseren en stroomlijnen.
- Gebiedsgerichte projecten opstarten die geselecteerd zijn op basis van criteria, onder andere maatschappelijk
draagvlak, ecologische doelstellingen en realiseerbaarheid, EU co-financieringsmogelijkheden.
		 - Lokale grondenbanken opstarten of heroriënteren .
- Natuurinrichting programmeren.
		 - De balans in investeringsbudgetten tussen inrichten en verwerven bepalen om de instandhoudingsdoelstellingen te
			realiseren.
Soortenbescherming
• Beschermingsinitiatieven realiseren die complementair zijn aan de IHD-managementplannen:
- Leefgebieden van de Vlaams prioritaire soorten afbakenen (102 G-IHD soorten, 35 andere van Vlaamse prioriteit).
		 - Maatregelenpakketten implementeren die uitvoering geven aan de leefgebiedenaanpak voor soortenbescherming.
• Een afwegingskader opmaken rond translocatie en introductie van soorten.
• Soortenbeschermingsprogramma’s opmaken voor vleermuizen, knoflookpadden, hamsters en roerdompen.
• Het bestek opstellen om een soortenbeschermingsprogramma op te maken voor grauwe klauwier, gentiaanblauwtje,
		 veldparelmoervlinder en groenknolorchis.
• De soortenbeschermingsprogramma’s voor de Haven van Antwerpen, de kwartelkoning, de grauwe kiekendief en de
		 bever afwerken en de implementatie voorbereiden.
• Kweek van serpeling, kopvoorn en kwabaal in het kader van de soortbeschermingsprogramma’s (herintroductie en
ondersteuning) voor deze soorten

Projecten 2014
Passende beoordeling en natuurtoets
Biodiversiteit in Vlaanderen
• Een biodiversiteitvisie opmaken die het kader aanlevert voor het herstel en het behoud van de biodiversiteit in
		Vlaanderen.

•
•
•
•

De procedure voor toepassing van de passende beoordeling voor de Natura 2000 soorten afwerken.
Een databanksysteem opmaken voor de opvolging van de passende beoordeling.
Een functioneel instrument ontwikkelen voor de toepassing van de voortoets.
Een functionele centrale cel oprichten rond de toepassing van de passende beoordeling.

Oppervlakte in natuurbeheer
Ruimtelijke planning
• Aangroei van de oppervlakte in natuurbeheer met 3000 ha. Bij de aangroei door verwerving wordt de budgettaire
focus op IHD (85% voor ANB, 75% voor terreinbeherende verenigingen) in acht genomen.
Beheerplannen
• Nieuwe beheerplannen opmaken voor 1500 ha ANB-domeinen.
• 20 % van de goedgekeurde beheerplannen evalueren en nagaan of richting een evenwicht en/of integratie met
betrekking tot ecologische, economische en sociale doelen gewerkt wordt.
Gebiedsgerichte projecten

• Actieve deelname aan beleidsdomeinoverschrijdende RUP-teams met het ANB, Ruimte Vlaanderen, OE en ADLO.
• Agendering nieuwe gebiedsgerichte acties in onder andere Elerweerd Maasland (grindwinning), Mol-Postel, Vliegveld
Malle, e.a.
• Uitvoering van lopende RUP-processen (http://rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/
Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Gebiedsgerichtprogramma)

strategische doelen

Via stimulerende en ondersteunende maatregelen wordt samenwerking en responsabilisering van andere actoren en
doelgroepen bevorderd. Ter ondersteuning van het geïntegreerd beheer voor de natuur wordt een nieuw financieringssysteem
opgezet voor de subsidiëring gericht op het ambitieniveau van de beheerder. Daarnaast worden alternatieve
financieringsinstrumenten ontwikkeld en uitgetest.
Opportuniteiten voor cofinanciering vanuit EU-programma’s blijven optimaal benut met projectontwikkeling gebaseerd op
geïntegreerde aanpak in samenwerking met andere entiteiten en doelgroepen.

41

• Een doelmatig financieringsmodel en besluit voor de subsidiëring van het beheer, vastgelegd in beheerplannen
uitwerken.
• Innovatieve financieringsinstrumenten voor de uitvoering van het biodiversiteitsbeleid ontwikkelen.
• Een methode uitwerken om EU-cofinanciering verder te optimaliseren.
Integraal waterbeleid
• Finalisatie van de opmaak tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen. Hierbij bewaakt het ANB de link met
natuurdoelstellingen en coördineert redactiewerk vanuit werkgroep ecologisch waterbeheer.
• Verdere concretisering prioritaire watergebonden ‘acties’ uit IHD naar effectieve acties in overleg met de
waterbeheerders.
• Verdere uitwerking actieplan soortbeschermingsprogramma vissen.
• Goedkeuring aanpak bever.
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Alternatieve financiering

Europees en internationaal biodiversiteitsbeleid
• Deelname in EU processen betreffende financiering van Natura 2000 en biodiversiteit, EU richtlijn met betrekking tot
invasieve soorten, implementatiekader bossenstrategie.
• Biodiversiteitsstrategie opvolgen op Europees en internationaal niveau: voorbereiding van midden-termijn rapportering.
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Wetenschappelijke onderbouwing van het beleid
• Voor de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen, voor de uitvoering van het beheer, de soortenbescherming,
het soortenbeheer, het vergunningenbeleid, de valorisatie, de ecosysteemdiensten en Groen in de Stad worden in
2014 54 nieuwe onderzoeksprojecten opgestart, waarvan er 25 uitgevoerd worden in samenwerking met het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek.
• Bijdragen aan het uitvoeringskader voor de lange termijn monitoring van soorten door vrijwilligers in samenwerking
met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
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In uitvoering van de Habitat- en de Vogelrichtlijn moeten de Europees beschermde habitats en soorten in een gunstige staat
van instandhouding worden gebracht. Hiertoe zijn gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Deze zijn gedeeltelijk
per speciale beschermingszone vertaald in specifieke instandhoudingsdoelen (‘Europese natuurdoelen’). Voor de uitvoering
van deze doelen heeft de Vlaamse regering in juli 2013 een taakstelling 2020 principieel goedgekeurd. Deze behelst 70%
van de benodigde oppervlakte onder correct beheer brengen en een gunstige of verbeterde staat van instandhouding voor
16 habitats. De taakstelling geeft zo invulling aan Vlaanderen in Actie en de Europese biodiversiteitsstrategie.
De uitvoering van de taakstelling wordt per speciale beschermingszone gekaderd in een Managementplan Natura 2000. Dat
doorloopt vier planversies, die respectievelijk draaien rond de taakstelling, evidenties, vrijwillige maatregelen en verplichtingen.
In 2014 moet van de startversie 1.0 naar de versie 1.1 geëvolueerd worden waarin de evidenties zijn geïdentificeerd. Dat
wil zeggen: de delen van de taakstelling waarvan de uitvoering vanzelfsprekend geregeld kan worden door één van de
betrokken actoren.
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OD 1.2. Het ANB voert het NATURA 2000–programma uit door de realisatie van de G-IHD tegen 2050. Een belangrijke
mijlpaal is de realisatie van 70% van de nodige maatregelen in 2020 om de finale doelstelling te bereiken

Bij de totstandkoming van deze Managementplannen 1.1 zal bijzondere aandacht gaan naar de mate waarin de zogenaamde
“sterkste schouders” (het ANB, andere overheden, terreinbeherende natuurverenigingen) hun terreinbeheer afstemmen
op de Europese natuurdoelen. Verwacht wordt dat dit maximaal gebeurt, om de impact op derden tot een minimum te
beperken. In deze planversies kunnen ook onderbouwde verschuivingen van doelen tussen deelgebieden plaatsvinden, en
zullen de prioritaire acties met zorg geformuleerd moeten worden. Per Managementplan zal in 2014 minstens tweemaal
overlegd worden met sectoren en administraties in gebiedsgerichte overlegplatforms.

45

De Managementplannen 1.1 vormen de vertrekbasis van de fase van de vrijwilligheid. De wijze waarop deze fase moet
verlopen wordt in 2014 grondig voorbereid. Daarnaast vormen deze planversies ook de basis voor de opstart van het
Vlaams Natura 2000 Programma eind 2014. Dat programma zal ook aangeven welk deel van de taakstelling op Vlaams
niveau in uitvoering is, en hoe de resterende taakstelling 2020 kan worden gerealiseerd. Een belangrijke factor worden
de samenwerkingsovereenkomsten die na opmaak van de Managementplannen 1.1 met de betrokken actoren worden
afgesloten. Deze vormen het toegangsticket om deel te nemen aan de Vlaamse stuurgroep.
Het is van belang dat het overleg in 2014 gepaard gaat met concrete vooruitgang op het terrein. Daartoe zullen per
beheerregio van het ANB taakstellingen worden geformuleerd met betrekking tot het bijstellen van het lopende beheer.
Realisaties door derden worden gestimuleerd door een extra ondersteuning van inrichtingsmaatregelen.

• Evidenties verankeren
• Speciale beschermingszones natuurgericht beheren in functie van de instandhoudingsdoelstellingen en de natuurstreefbeelden van regionaal belang
• Verwervingsstrategie
• Budgettaire strategie
• Natura 2000-programma

Projecten 2014
Evidenties verankeren
• Tegen maart 2014 de mogelijkheden in kaart brengen om instandhoudingsdoelen te realiseren op overheidsterreinen
en bij terreinbeherende verenigingen. De mogelijkheden die worden overgenomen in de managementplannen worden
tegen eind 2014 verankerd in het beheerplan, of in een contract dat garandeert dat er een beheerplan komt.
• Ondersteuning optimaliseren van terreinbeherende verenigingen gericht op realisatie van instandhoudingsdoelstellingen.

Budgettaire strategie
• De financiële ondersteuning van inrichting, beheer en verwerving herzien via de opmaak van een financieringsmodel
(zie OD 1.1). Aan de inkomstenzijde wordt een strategie ontwikkeld in functie van het maximaliseren van de beschikbare
budgetten uit de eigen begroting, die van andere administraties en overheden, Europese fondsen (Life, PDPO,
Interreg) en alternatieve financiering.
• Een methode op punt stellen om middelen te monitoren om ecologische doelen te realiseren zodat zo snel mogelijk
kan opgevolgd worden welk percentage van de middelen voor aankopen door het ANB of aankoopsubsidies ingezet
worden voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.
Natura 2000-programma
• Een Natura 2000-programma opmaken dat tegen eind 2014 wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering. Daartoe
moet duidelijkheid zijn over de instandhoudingsdoelstellingen die al in uitvoering zijn, de resterende taakstelling, de
betrokken actoren, de beschikbare budgetten en de verwachte socio-economische impact. Bijzondere aandacht
gaat naar het traject richting een programmatische aanpak rond stikstof.
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Binnen deze operationele doelstelling wordt gefocust op:

Speciale beschermingszones beheren
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• Een managementplan 1.1 opmaken voor elke speciale beschermingszone. Het proces bestaat uit een overlegplatform
waarop het ANB een intern gedragen startverhaal brengt, gevolgd door bilateraal overleg en één extra overlegplatform
voor maximale consensus.
• 30% van alle bestaande beheerplannen van ANB-domeinen worden geactualiseerd aan de hand van de natuurdoelen,
vastgelegd voor de speciale beschermingszones.
• Een meetnet Natura 2000 opstarten voor bos, heide en graslanden.
Verwervingsstrategie
• Een verwervingsstrategie ontwikkelen door:
- focus van het gebruik van het ANB-aankoopbudget voor terreinen tot 85% voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen,
- het technisch beheer te herzien,
- bestaande visiegebieden en uitbreidingszones verder focussen en doelmatiger maken,
- mogelijke herziening van het voorkooprecht voorbereiden in het kader van het project wetsintegratie,
- de mogelijkheden van erfdienstbaarheden te verkennen binnen een kader van doelmatigheid,
- een modelcontract over de toekomstige opmaak van een beheerplan te ontwikkelen.
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Schade en overlast gaan hand in hand met het samenleven met natuur. Voor bepaalde soorten is beheer noodzakelijk omdat
ze schade veroorzaken aan gewassen of de veestapel, de natuurlijke biodiversiteit verstoren, hinder veroorzaken, of de
volksgezondheid kunnen bedreigen. Doordat we als maatschappij enerzijds meer vervreemden van de natuurlijke omgeving
en er anderzijds soorten zijn die zich aanpassen aan een verstedelijkte omgeving, is de omgang met schade en overlast
het laatste decennium sterk naar de voorgrond geschoven. Het beleid rond schade en overlast is dan ook voortdurend in
ontwikkeling. De belangrijkste pijlers worden gevormd door een goede communicatie en sensibilisatie, de implementatie
van een adequaat bewakings- en preventiebeleid, een gedragen en billijke schaderegeling en de mogelijkheid tot inzet van
populatiebeheer.
Binnen deze operationele doelstelling wordt gefocust op:
• Preventie van schade en overlast door inheemse soorten, exoten en wildedierenziekten
• Een maatschappelijk gedragen schaderegeling
• Voorkomende schade en overlast milderen
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OD 1.3. Het ANB werkt aan het voorkomen en onder controle houden van schade en overlast door soorten
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Projecten 2014

• Een draaiboek wordt opgemaakt om met exoten om te gaan.
• Zo ruim mogelijk verspreiden van de communicatieproducten rond de campagne ‘de natuur als goede buur’ in
samenwerking met alle partners om de maatschappij bewust te maken van het principe van schadepreventie.
• Een vademecum opmaken met bouwvoorschriften tot integratie nestgelegenheid van beschermde soorten zoals
vleermuizen in woningen.
• Het post-Life + project Alternatieven voor Invasieven (AlterIAS) wordt verder uitgevoerd (2014-2018). Concreet wordt
de gedragscode invasieve planten in productie gebracht waarmee de horticultuursector zich engageert om
problematische plantensoorten niet langer te kweken of aan te planten.
• Het waarschuwingssysteem invasieve exoten gaat over van pilootproject in structurele monitoring.
• De nodige reglementering wordt uitgewerkt met het oog op de invulling van de bevoegdheden rond ziekten bij in het
wild levende dieren.
• Ziekten bewaken bij in het wild levende dieren: opstart van de surveillance van amfibieën-ziekten.
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Preventie van schade en overlast door inheemse soorten, exoten en wildedierenziekten

Schaderegeling
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• Een langetermijnplan uitwerken voor een maatschappelijk gedragen schadebeheer, waarbij schadepreventie en
beperking van de schadekosten primeren.
• De schaderegeling evalueren.
• Verder werken aan de toegankelijkheid van het bestaande compensatiesysteem voor schade door soorten door het
in productie brengen van het e-loket en de nodige communicatie hierrond.
Milderen van schade en overlast
• Een actieplan rond steenmarter opmaken.
• De visie exoten en het meerjarenprogramma aanpak exoten 2013-2016 van het ANB wordt verder bekend gemaakt.
• Een afwegingskader ontwikkelen en een maatschappelijk draagvlak opbouwen voor populatiebeheersing om de
schade door bepaalde soorten op een aanvaardbaar niveau te houden.
• Het vademecum beheer van invasieve uitheemse planten wordt gepromoot aan derden en toegepast door het ANB.
• Een crisisplan en draaiboeken uitwerken voor ziekten bij in het wild levende dieren: opmaak van een crisisdraaiboek
vogelgriep en varkenspest.
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Met deze doelstelling wordt beleving van ‘natuur’ in de meest brede betekenis van het woord uitgebreid. De operationalisering
gaat verder dan de domeinen van het agentschap. Er moet een cyclus ontstaan van effectiever plannen, realiseren en
toetsen om efficiënt projecten te realiseren. Ook transparantie naar partners is noodzakelijk: zeggen wat we doen en doen
wat we zeggen. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat de maatschappij zich bewust wordt van alle baten van de
natuur en hier ook naar handelt (respect, maximale benutting). Binnen deze strategische doelstelling wordt gefocust op
beleving van natuur en op het voorzien van natuur in en rond de stad.
Voor deze doelstelling werd een analyse gemaakt van de positieve en negatieve aspecten in het heden en in de toekomst:

Sterktes
• Bestaande succesverhalen, beste praktijken en samenwerking met partners binnen eigen terreinen.
• ‘Groen in de stad’ is sterk sensibiliseringsinstrument met maatschappelijke en politieke interesse
• Expertise in huis
Opportuniteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Groot draagvlak voor beleving en toegankelijkheid.
‘Adagio’ als hefboom voor realisatie van de andere doelstellingen.
Opportuniteiten re-branding en een strategisch plan ‘recreatie’.
Evolutie van risico-denken naar kansen-denken.
Aansturing van GidS als R&D groep i.f.v. vernieuwing.
Enkele visibele projecten zorgen voor exponentieel toenemende interesse.
Rotatie van specialisten in de provincies voor interne kennisdeling.
Relatiebeheer met lokale partners structureel uitbreiden.

STRATEGISCHE DOELEN
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2.3.2. SD 2. Het agentschap verhoogt de beleving van natuur

Aandachtspunten
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• Gastheer zijn gaat verder dan basisvoorzieningen. Meer aandacht voor de wijze waarop je het verschil maakt/verrast
met betrekking tot de toegankelijkheid in de domeinen.
• “Groen in de stad” afstemmen op maatschappelijke noden.
• Nog meer focus nodig op verdere samenwerking en vooral meer concrete resultaten.
• De rol en verantwoordelijkheid van het ANB moet beter gedefinieerd worden (subsidiegever, projecttrekker,
facilitator, …).
• Meer lokale krachten mobiliseren.
• Instrument HPG herbekijken.
• Ondersteuning en adviesverlening op het terrein.
• Meer nood aan maatwerk in nauw overleg met lokale besturen.
• Duidelijkere focus van mensen en middelen vereist.
• Kennis van GIDS geraakt onvoldoende verspreid.
• Stedelijke en randstedelijke groenprojecten ondersteunen en realiseren.
• Te beperkte en ad hoc projecten om echt impact te hebben.
• De provinciale diensten moeten nog meer ruimte krijgen om initiatieven op te nemen en uit te werken.
• Realisatieritme is te laag.
Risico’s
• Verschuiving van grote structurele partners naar kleinere partners zoals lokale besturen.
• Subsidiariteitprincipe: verschuiving naar lokale en kleinschalige projecten: de huidige instrumenten en procedures zijn
hier onvoldoende op aangepast.
• Grotere projecten rond “Groen in de stad” zijn moeilijker in de beschikbare ruimte in te passen.
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OD 2.1. Het ANB zet in op een verhoogde beleving van natuur. Het versterkt daarmee de band met bestaande en
opent deuren naar nieuwe doelgroepen.

Het ANB legt de visie op recreatie vast in het Strategisch Plan Recreatie (SPR). Dat plan geeft zowel intern als extern de
krijtlijnen weer waarbinnen het ANB en de partners de beleefbaarheid en de toegankelijkheid voor natuur voor de komende
10 jaren wil ontwikkelen.
Het ANB beheert in Vlaanderen ongeveer 70 000 ha parken, bossen en natuurreservaten waarvan 37 300 ha in eigendom
en is dus een belangrijke speler in het aanbod van natuurbeleving.
Stuk voor stuk zijn deze domeinen belangrijke uithangborden voor het beleid en beheer waar het agentschap voor staat.
Optimale en tegelijkertijd duurzame toegankelijkheid en onthaal van de ANB-domeinen spelen zijn ook belangrijk voor de
maatschappij.

STRATEGISCHE DOELEN

STRATEGISCHE DOELEN

De uitvoering van deze doelstelling gebeurt onder de noemer van het project ‘ADAGIO’: Agentschapsdomeinen als goede
gastheer inrichten en onderhouden’.

Op vlak van goed onthaal heeft het ANB een reputatie hoog te houden. Die kwaliteit op peil houden is het uitgangspunt. De
toegankelijkheid upgraden naar normen van vandaag is de ambitie. Oog hebben voor nieuwe vragen, nieuwe toepassingen
en trends is de uitdaging.
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Een van die belangrijke uitdagingen is om van een bezoek een ‘belevenis’ te maken.
Versterkte aandacht voor ‘beleving’ is belangrijk om een bezoek aantrekkelijk te houden voor overtuigde geïnteresseerden
en zelfs onontbeerlijk om een bezoek aantrekkelijk te maken voor nieuwe doelgroepen.
Optimalisatie gaat uit van een integrale en geïntegreerde aanpak. Onthaal en toegankelijkheid worden daarbij in de breedste
zin geïnterpreteerd en omvatten: bereikbaarheid, (integrale) toegankelijkheid, fysiek en inhoudelijk onthaal, beleving, reëel en
virtueel ontdekken, ontspanning…
Het onthaalbeleid vertrekt vanuit de ecologische draagkracht van het domein. Het beheerplan en de toegankelijkheidsregeling
vormen de basis.
Naast het ANB beheren tal van partners nog eens duizenden hectaren aan natuur. Het is ook de taak van het ANB om in
overleg de beleidslijnen uit te zetten over de toegankelijkheid van die overige natuurterreinen. Het ANB draagt bij tot een
hoger globaal aanbod. Niet alleen op basis van de geldende regelgeving, maar ook via gezamenlijke afspraken en projecten,
nieuwe partnerschappen en door initiatieven te ondersteunen.
Het is eveneens belangrijk om de verwachtingen van de klassieke en nieuwe doelgroepen in kaart te brengen. Door in te
zetten op een gefundeerde mix aan instrumenten gekoppeld aan een actieve zoektocht naar nieuwe vormen van beleving en
thema’s, worden nieuwe of bestaande doelgroepen aangespoord om op een nieuwe manier de natuur te leren ontdekken.
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Dit gebeurt door het actieplan te implementeren dat aan het SPR wordt gekoppeld of door doelgroep-doorbrekende
projecten op te zetten.

Binnen deze operationele doelstelling wordt gefocust op:
•
•
•
•
•
•
•

Het Strategisch Plan Recreatie (SPR)
Toegankelijkheidsregelingen die jaarlijks worden opgesteld voor 1500 ha ANB-natuurdomeinen
Toegankelijkheid in nieuwe projecten
De tevredenheid monitoren via een bevraging (nulmeting) en de tevredenheid verhogen ten opzichte van de nulmeting
Actief inzetten op doelgroepverbreding over toegankelijkheid
Samenwerkingsovereenkomsten sluiten met diverse partners om de toegankelijkheid van domeinen te verhogen
Actieve communicatie over toegankelijkheid en belevingsprojecten

• Het herdenkingsproject rond 100 jaar WO1 (2014-2018) uitvoeren. Dit omvat een algemeen programma (klaproosproject
– vanaf voorjaar 2014) aangevuld met specifieke programma’s in een reeks ANB-domeinen (virtuele Groene
Oorlogsroute en de themawerking binnen de Week van het Bos 2014).
• Een programma van potentiële projecten opstellen die invulling geven aan doelgroepverbreding op basis van een
strategisch communicatieadvies.
• Zomerspeelzones in bossen beter openstellen.
• Een pilootproject opstellen in samenwerking met het steunpunt Vakantieparticipatie (Toerisme Vlaanderen) rond het
opnemen van ANB-domeinen in het programma vakantieparticipatie voor kansarmen.
• Een pilootproject met de zorgsector voorbereiden waarbij ANB-domeinen structureel worden ingezet bij preventie- of
herstelprogramma’s voor specifieke patiëntengroepen.
Samenwerkingsovereenkomsten
• Er wordt actief gezocht naar nieuwe opportuniteiten en partners voor de uitvoering van projecten rond beleving.

Projecten 2014

Strategisch Plan Recreatie
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• In 2014 wordt het Strategisch Plan Recreatie afgewerkt op basis van de bouwstenen die in een voorbereidend traject
in 2013 zijn vastgesteld. Aan het SPR wordt een actieplan gekoppeld voor de komende 10 jaar. De eerste initiatieven
worden genomen in functie van het implementeren van het actieplan.
Toegankelijkheidsregeling
• Toegankelijkheidsregelingen opstellen voor 1500 ha ANB-natuurdomeinen.
Toegankelijkheid en tevredenheid monitoren
• De methodiek en ondersteunende tools ontwikkelen voor de optimalisatie en monitoring van toegankelijkheid van
bestaande gebieden.
• Een aantal pilootprojecten en een planning voor de periode 2015-2020 opzetten rond optimalisatie en monitoring van
toegankelijkheid van bestaande gebieden.
• De monitoringtool inzetten voor eigen domeinen en waar mogelijk grote herinrichtingsprojecten. Een nulmeting van
alle L (33) en XL(16)-domeinen wordt gerealiseerd over een termijn van 6 jaar.
• De tevredenheid rond toegankelijkheid bevragen in 2 XL- en 6 L-domeinen.
• Een methodiek vastleggen voor een gestructureerde meting van bezoekersaantallen. In twee domeinen (1 XL- en
1L-domein) worden proefopstellingen geplaatst.
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Er wordt op een gestructureerde manier een monitoring opgezet die onder andere gebaseerd is op het meten van de
bezoekerstevredenheid.

Doelgroepverbreding

Communicatie
• Actief communiceren over de toegankelijkheid van ANB-domeinen en de belevingsprojecten via de diverse ANBkanalen, zowel intern als extern.
• Op de website focussen op initiatieven over beleving en gebruik.-kanalen, zowel intern als extern.
• Op de website focussen op initiatieven over beleving en gebruik.
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OD 2.2. Het ANB faciliteert en realiseert meer en beter groen in en rond de stad

De initiatieven richten zich op:
- innovatie en creativiteit,
- kennisontwikkeling, kennisdeling en opleiding,
- communicatie en netwerking,
- projecten en initiatieven op het terrein.
Netwerken opbouwen en samenwerkingen en partnerschappen aangaan, zijn hierbij cruciaal.
Het project Groen in de Stad biedt een ondersteunend kader dat de realisatie van meer en beter stedelijk groen faciliteert.
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De operationalisering van deze doelstelling gebeurt in de vorm van het project ‘Groen in de Stad’. Het project geeft invulling
aan de bijdrage van het ANB aan de VIA-doelstelling ‘Groen Stedengewest Vlaanderen’. Het project wil initiatieven opzetten
die zorgen voor ‘Natuur in de buurt’ voor iedereen.

Voor de uitvoering van Groen in de Stad wordt gewerkt met een jaarthema. Het brede spectrum aan wonen en groen komt
in aanmerking om thematisch te werken. We maken een publicatie rond het thema en besteden in onze communicatie en
campagnes aandacht aan dit thema. Het jaarthema is richtinggevend en een kapstok, maar niet de basis om andere goede
initiatieven uit te sluiten.
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Groen in de Stad wil bij uitstek vernieuwend en creatief werken door nieuwe concepten uit te denken, die concepten samen
met creatieve partners te realiseren en/of door op een innovatieve en creatieve manier te communiceren over het project. In
samenwerking met een creatieve cel en een groenlabo detecteert Groen in de Stad vernieuwende en creatieve concepten
rond stedelijk groen en probeert ze in samenwerking met partners toe te passen en uit te voeren.
Groen in de Stad blijft inzetten op de ontwikkeling, uitwisseling en terbeschikkingstelling van kennis, expertise en faciliteiten.
Groen in de Stad brengt de voordelen en baten van stedelijk groen (–zie OD3.3) in kaart want zij kunnen de verschillende
actoren motiveren om mee te werken aan meer en beter stedelijk groen (urbane ecosysteemdiensten).
Stedelijk groen levert een belangrijke bijdrage aan de manier waarop we de ruimte in Vlaanderen plannen via het instrument
‘stedelijk groenplan’.
Groen in de stad covert ook de randstedelijke gebieden in Vlaanderen. We zetten actief in op de realisatie van stads(rand)bossen en groenpolen. Het ANB neemt bij deze projecten de rol op van trekker, ondersteuner of facilitator. Naast de
realisaties door het ANB, worden steden en gemeenten ook gestimuleerd om meer stadsbossen en groenpolen te realiseren
(via de projectoproep Bebossing). De jaarlijkse ViA 2020-rapportage omvat het percentage stedelijke gebieden met een
stadsbosproject.
We ontsluiten, verspreiden en promoten bestaande realisaties en ervaringen opdat ze kunnen dienen als inspiratie voor
nieuwe initiatieven. We geven het bestaande netwerk van stedelijke groenspelers een gezicht.
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Na een grondige herdenking biedt een aangepast instrumentarium (conform het subsidiariteitsprincipe en het
doelmatigheidsprincipe) de nodige middelen om actoren financieel bij te staan bij de realisatie van stedelijk groen. Een nieuw
systeem van subsidiëring maakt het mogelijk om de beste ideeën naar voren te halen.
Binnen deze doelstelling wordt gefocust op:
•
•
•
•
•

Jaarthema
Innovatie en creativiteit
Kennisontwikkeling, kennisdeling en opleiding
Communicatie en netwerking
Projecten en initiatieven op het terrein

Projecten 2014
Jaarthema
- Het jaarthema voor 2014 wordt ‘Ecowijken’.
Innovatie en creativiteit
- Een Park(ing) Day (parkje voor één dag op een parkeerplaats) organiseren die aandacht schenkt aan klein en
kwaliteitsvol groen op onverwachtse plekken in de stad.
- Instant groen, mosgraffiti, guerrilla gardening… promoten.
Kennisontwikkeling, kennisdeling en opleiding
- Verdere verspreiding van de publicatie ‘Investeer in groen, winst verzekerd’.
- Meewerken aan de ontwikkeling van een natuurwaardeverkenner stad.
- Meewerken aan een duurzaamheidsmeter.
- Opvolgen wat er gebeurt rond de haalbaarheidsstudies voor een stedelijke ecosysteemdienstenaudit en een
klimaatmodel voor de stad.
- Een onderzoek uitvoeren naar de sociaal-maatschappelijke impact (bijv. criminaliteit) van de vergroening van de
openbare ruimte (culturele ecosysteemdienst).
- De publicatie rond stedelijk groenplan opnieuw lay-outen en herdrukken. Een groenplan levert een concrete suggestie
om in een stad of een gemeente voldoende en evenwichtig verspreid groen te voorzien.
- Een opleidingsmodule uitwerken rond het stedelijk groenplan.
- De studie rond Ecowijken lay-outen en publiceren.
- De mogelijkheid van privaat groen en het tuinencomplex in Vlaanderen onderzoeken.
- Een vademecum heesters opmaken.
- De opmaak van een vademecum ontwerp en abiotiek starten.
- Kennisproducten rond (ge)bouwen en groen uitwerken.
- Beleids- en beheerkennis en inspiratie rond groene begraafplaatsen uitwerken.
Communicatie en netwerking
- Een live overlegplatform faciliteren.
- Een netwerksite lanceren en het gebruik van sociale media optimaliseren.
- De intranetpagina’s Groen in de Stad publiceren.
- Een portfolio Groen in de Stad opmaken.
- Een ideeënboek opmaken en een groensafari over water in de stad organiseren.
- Een ideeënboek over groene bedrijventerreinen uitwerken.
- Het opleidingsgebeuren rond Harmonisch Park- en Groenbeheer optimaliseren.
Projecten en initiatieven op het terrein
- Minstens twee Groen in de Stadprojecten per provincie per jaar uitwerken, realiseren en opvolgen.
- Het instrumentarium aanpassen.

STRATEGISCHE DOELEN
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We zetten een provinciale GidS-werking op om minstens 2 projecten per provincie per jaar uit te werken, te realiseren
en op te volgen. Er wordt gestreefd naar een GidS-werking op maat van de provincies die stadsbossen en groenpolen,
aanleg van groen in de verstedelijkte ruimte of creatieve en experimentele projecten kan omvatten. Als startpunt van deze
provinciale werking organiseren we een GidS-forum. Het relatiebeheer van de provinciale diensten wordt uitgebouwd en
geoptimaliseerd in kader van Groen in de Stad. Ten dienste van de relatiebeheerders van het ANB wordt een aantrekkelijk
en gebruiksvriendelijk portfolio ontwikkeld over alle aspecten van het programma Groen in de Stad.
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Van de drie pijlers van het duurzaam ondernemen is er een die op vlak van natuur in wisselende mate aan bod komt:
het economische aspect of de waarde van natuur. Waarde kan hierin verschillende betekenissen hebben. Binnen deze
strategische doelstelling gaat het om de diensten die natuur levert zichtbaar te maken aan de maatschappij en waar mogelijk
deze diensten om te zetten in monetaire waarde.
Deze doelstelling wordt geoperationaliseerd in drie luiken:
1. Optimalisatie beheerpraktijken en adaptief beheer
2. Kwalitatief aanbod van duurzaam gebruik van natuur
3. Werking rond ecosysteemdiensten.
Voor deze doelstelling werd een analyse gemaakt van de positieve en negatieve aspecten in het heden en in de toekomst:
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2.3.3. SD 3. Het agentschap valoriseert de waarde van natuur en
maakt ze zichtbaar voor de maatschappij

Sterktes
• Bestaand voorbeeld rond de valorisatie van de Natura 2000 gebieden.
• Aanwezige kennis en expertise rond ecosysteemdiensten binnen het agentschap.
• Rond drie ecosysteemdiensten werd nu al een jarenlange werking opgebouwd: hout, visserij en jacht.
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Opportuniteiten
•
•
•
•
•

Het concept ecosysteemdiensten leeft binnen verschillende organisaties, de basis voor draagvlak is al gelegd.
Steeds meer internationale aandacht voor de baten van natuur.
Ecosysteemdiensten worden steeds meer meegenomen in businessmodellen.
Binding van ecosysteemdiensten met actuele thema’s als klimaatwijziging en achteruitgang van de biodiversiteit.
Ecosystemen kunnen meerdere ecosysteemdiensten bevatten. Mogelijkheden voor geïntegreerde uitvoering van de
drie strategische doekstellingen.

Aandachtspunten
• De acties rond het uitvoeren van deze doelstelling zijn vaak nog niet concreet genoeg.
• De lijst van ecosysteemdiensten is erg lang. Er zal niet ingezet kunnen worden op alle fronten tegelijk. Een prioritering
is aangewezen.
Risico’s
• Geen analyse van de bestaande markten.
• Bestaat de behoeft van de burger aan projecten rond ecosysteemdiensten?
• Het benutten van een ecosysteemdienst kan ten koste gaan van andere ecosysteemdiensten.

De huidige en toekomstige levering van ecosysteemdiensten en het bijhorende welzijn en welvaart vereisen het behoud
en de verbetering van biodiversiteit (het natuurlijk kapitaal). Om een zo breed mogelijk en maatschappelijk relevant gamma
van ecosysteemdiensten te kunnen ontwikkelen en aanbieden, is een geïntegreerd beheer van natuur nodig, afgestemd op
diverse doelen.
Hierbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kosteneffectiviteit door een optimale combinatie van doelmatigheid en
kwaliteit. Om maximaal resultaat te halen bij de realisatie van beheerwerken, moeten de middelen zuinig ingezet worden op
die activiteiten die het beste resultaat halen voor het gestelde beheerdoel. De beheerprocessen moeten hierbij zo efficiënt
mogelijk verlopen.
Duurzaam beheer vereist doordachte planning waarbij maximaal geanticipeerd wordt op mogelijke evoluties, maar moet
ook flexibel rekening houden met inherente onzekerheid en complexiteit. Door te werken volgens de principes van adaptief
beheer, het bijsturen van het beheer in functie van wijzigende inzichten en/of externe ontwikkelingen zoals klimaatverandering,
milieudrukken, maatschappelijke evoluties… wordt rekening gehouden met de ruimere context waarbinnen natuur beheerd
wordt.
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OD 3.1. Het ANB optimaliseert beheerpraktijken door het streven naar een kosteneffectief en adaptief beheer voor
een breed gamma van ecosysteemdiensten

Binnen deze doelstelling wordt gefocust op:
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•

Optimalisatie van beheerpraktijken

Projecten 2014
Optimalisatie van beheerpraktijken
•
•

Houtproductiedoelstellingen voor Vlaanderen formuleren.
Beheertrajecten uitwerken natuur- en/of houtproductiedoelen te realiseren.
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Duurzaam gebruik van natuur heeft betrekking op de mate waarin producten en diensten aangeboden worden aan de
markt, binnen de grenzen van de draagkracht van het ecosysteem. Het betreft daarbij voornamelijk rondhout van diverse
kwaliteiten, houtige en grazige biomassa, jacht en visvangst, landbouwproducten...
Door de nodige diversificatie te voorzien in het aanbod van producten die voortkomen uit het natuurbeheer en door te
streven naar een bepaalde kwaliteit en continuïteit in dit aanbod, wordt gelijktijdig naar ecologische, economische en
maatschappelijke meerwaarde gestreefd. Zorgen dat de afzet van producten zo optimaal mogelijk gebeurt, bijvoorbeeld
door betere vermarkting of alternatieve verwerking, draagt bij tot het duurzaam gebruik en de kosteneffectiviteit van beheer.
Binnen deze doelstelling wordt gefocust op:
•
•
•
•

Duurzaam hout
Duurzame jacht
Duurzame visserij
Optimalisatie van productieprocessen
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STRATEGISCHE DOELEN

OD 3.2. Het ANB streeft naar een duurzaam gebruik van natuur door een divers en kwalitatief aanbod van producten
en de optimalisatie van hun afzet

Projecten 2014
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Duurzaam hout
- 1500 ha nieuwe bossen worden opgenomen in het FSC-groepscertificaat.
Duurzame jacht
- Het proces vernieuwde jachtregelgeving afwerken.
- Een brede communicatie over de vernieuwde jachtregelgeving opstarten.
- Het e-loket fauna en flora verder aanvullen met nieuwe meldingsformulieren voor afschot, bestrijding en bijzondere
bejaging.
- Het nieuwe jachtverlof invoeren.
Duurzame visserij
- Gebiedsdekkende hengelvisie voor de Meetjeslandse kreken opmaken.
- Beheer- en onderhoudswerken op de Schelde- en Leiemeanders in functie van de openbare visserij.
- Bouwen van hengelsteigers.
- Uitvoeren van viswateronderzoek in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en WestVlaanderen.
- De vismigratie met de Provincie Limburg en met de Vlaamse Milieumaatschappij cofinancieren
- De aanleg van de paairiffle op de Dommel cofinancieren.
- Kweek van snoek en kopvoorn in het kader van het behoud van duurzame bevisbare populaties van deze soorten.
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Optimalisatie van productieprocessen

STRATEGISCHE DOELEN

- Het project KOBE verder uitbouwen rond optimalisatie van productieprocessen en beheerpraktijken.
- De module ‘planning opmaken voor de databank Planning en Organisatie Beheerwerken.

STRATEGISCHE DOELEN

68

69

Ecosystemen zijn dynamische complexen van planten, dieren, micro-organismegemeenschappen en het abiotische
leefmilieu die interageren als een functionele eenheid. Ze zijn een fundamenteel onderdeel van de biodiversiteit. Door de
relaties en interacties tussen levende organismes en niet-levende componenten leveren ecosystemen diensten en goederen
die cruciaal zijn voor welzijn en welvaart van de mens, de “ecosysteemdiensten”.
En toch staat de biodiversiteit permanent onder druk. De kwaliteit van veel ecosystemen gaat achteruit, zodat deze niet
langer de grote verscheidenheid van diensten kunnen leveren waarvan we afhankelijk zijn – gaande van de voorziening van
schone lucht en proper water tot de bestuiving van gewassen en de bescherming tegen overstromingen. Dit kwaliteitsverlies
vertegenwoordigt enorme sociale en economische verliezen voor de EU. Het verlies aan biodiversiteit kost de EU volgens
berekeningen van de Europese Commissie 3 procent economische groei ofwel 450 miljard euro per jaar.
Ecosysteemdiensten helpen een harmonie te creëren tussen bescherming en duurzaam gebruik en medegebruik van
biodiversiteit en ecosystemen. De vraag wordt hoe het natuurlijk kapitaal dat wordt gebruikt, kan behouden blijven op een
niveau dat toelaat om blijvend te genieten van de rente ervan: de voor ons welzijn zo belangrijke ecosysteemdiensten. Het
vormt zo een kader voor een duurzaam gebruik en duurzame ontwikkeling.
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OD 3.3. Zichtbaar maken, uitbouwen en promoten van de toepassing van ecosysteemdiensten

Het ecosysteemdienstenconcept gaat over de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor de mens. Het is
daarbij van belang om niet uit het oog te verliezen dat waardering meer is dan monetaire of zelfs economische waardering.
Dit gaat ook over de impact op gezondheid en gedeelde sociale waarden (bv. erfgoedwaarden).
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De visie van het ANB op het gebruik van het concept ‘ecosysteemdiensten’ luidt als volgt:
− Ecosysteemdiensten als een ondersteunend argument voor een krachtig (natuur)beleid;
− Ecosysteemdiensten als een middel voor de integratie van biodiversiteitsdoelstellingen in andere beleidsdomeinen;
− Ecosysteemdiensten als een denkkader voor een optimaal beheer, inrichting en ontwikkeling van de (publieke) ruimte:
“groene infrastructuur”.

− De kennisbasis verbreden en uitdiepen
Het doel is om een intern en extern kennisnetwerk uit te bouwen en verder wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen,
te coördineren en op te volgen. De kennis over de relatie tussen onder meer biodiversiteit en ecosysteemdiensten
wordt verder in beeld gebracht met het oog op de ondersteuning van de andere sporen.
− De waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten zichtbaar maken op Vlaams niveau
Het doel is om de waarden van biodiversiteit en ecosystemen te demonstreren en op die manier het besef en de
erkenning te vergroten met het oog op finaal beter onderbouwde beleidsbeslissingen en een performantere economie.
− De maatschappelijke integratie van de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
Het doel is om de waarden van biodiversiteit en ecosystemen zichtbaar te maken op macroniveau en in financiële
systemen, en zo de waarde ervan in het algemene beleid te mainstreamen.
− De integratie van de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten op project/planniveau
Het doel is om de waarden van biodiversiteit en ecosystemen zichtbaar te maken op projectniveau om op die manier
een meer optimale afgewogen beleidsbeslissing te krijgen.
− De ecosysteemdiensten verbeteren en de baten optimaliseren
Het doel is om door gerichte ingrepen en beheermaatregelen de baten van ecosysteemdiensten te optimaliseren.
− Het maatschappelijk bewustzijn voor de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten verhogen

Projecten 2014
Kennisbasis verbreden en uitdiepen
− De uitbouw van een kennisnetwerk opstarten via de BEES1 community.
− Een beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoekskader opmaken.
− Internationale processen opvolgen, ondersteunen en vertalen.
− Een werkgroep klimaatadaptatie opstarten.
De waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten zichtbaar maken op Vlaams niveau
− Een demonstratieproject uittekenen.
Maatschappelijke integratie van de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten
− De socio-economische waarden van de biodiversiteit en ecosystemen van de eigendommen van het ANB zichtbaar
maken aan de hand van een pilootproject.
− De socio-economische waarden van biodiversiteit en ecosystemen integreren in kencijfers van het ANB.
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De werking rond ecosysteemdiensten concentreert zich binnen volgende domeinen:

De integratie van de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten op project/planniveau
− Een gebruiksnota opmaken rond het ecosysteemdienstenconcept voor integratie in andere domeinen.
Het maatschappelijk bewustzijn voor de waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten verhogen
− Een communicatieproject rond ecosysteemdiensten plannen en opzetten.
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3. RANDVOORWAARDEN

Deel 2 biedt in essentie het antwoord op het ‘wat’ met betrekking tot de werking van het ANB. Deel 3 wil duidelijkheid
creëren op vlak van het ‘hoe’ met betrekking tot die werking.

3.1. PERSONEEL EN ORGANISATIESTRUCTUUR
Centraal binnen personeelsbeleid en organisatieontwikkeling staat de HR-strategie: het ANB koestert talenten die resultaten
neerzetten en kunnen samenwerken.

ALGEMENE WERKING
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Deel 3 Randvoorwaarden biedt een overzicht van de specifieke en reguliere werking van het ANB op vlak van
organisatiebeheersing. De projecten en processen uit deel 3 kunnen beschouwd worden als voorwaarden die moeten
vervuld zijn opdat het ANB zijn inhoudelijke werking (zie deel 2) efficiënt, effectief, integer, klantgericht en kwaliteitsvol zou
kunnen uitvoeren.

Projecten 2014
Talenten
We creëren een context waarin medewerkers zich goed in hun vel voelen en zich blijvend inzetten om de doelstellingen
van het Agentschap voor Natuur en Bos te realiseren.
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• In het project “Elk Talent Telt” werd een aanpak ontwikkeld om de daadkracht te verhogen. Deze aanpak wordt
gebruikt om de projecten rond de Vlaamse topnatuur organisatorisch vorm te geven.
• Het bestaande talentenbeleid wordt geëvalueerd en het project “Elk Talent telt” wordt verankerd in het loopbaanbeleid.
De engagementen om 70 % statutairen tewerk te stellen tegen 2015 zal leiden tot een nieuwe statutaire ronde in
2014.
• We zijn terughoudend met nieuwe instrumenten, maar zullen dat vernieuwde beleid ook concretiseren via nieuwe
instrumenten: introductie talentengesprek door management, baanboetseren (jobcrafting) en loopbaanbegeleiding.
• Het diversiteitsbeleid aanscherpen met focus op acties die breder zijn dan alleen de eigen organisatie: stages voor
doelgroepen, samenwerken met Jongerenwelzijn om jongeren een werkervaring te geven, toegankelijkheid van ANBterreinen.
• Employer branding: we tonen aan de buitenwereld hoe er binnen het ANB gewerkt wordt en gebruiken daarvoor op
een gepaste manier de sociale media.

Resultaten

3.2. LOGISTIEK
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• Procesmanagement: het grootste deel van de processen werden uitgeschreven. De processen worden geïntegreerd
binnen het kwaliteitsmanagement.
• het ANB engageert zich volledig om de vooropgestelde besparingsdoelstellingen in koppen en personeelsbudget te
bereiken. Concreet:
o op 30 juni 2014 zijn er maximum 793 personeelsleden in dienst, conform de opdracht die de Vlaamse regering
heeft gegeven om 6,5% te besparen in personeelsaantallen;
o de personeelsuitgaven blijven binnen het toegekende budget;
o in 2014 zal bijzondere aandacht uitgaan naar de toelagen en vergoedingen. Om de efficiëntie en transparantie te
verhogen zal het proces geanalyseerd en hertekend worden.
• Er wordt een personeelsplan opgesteld met een scope van 5 jaar waarbij de uitdaging is om de (beperkte)
capaciteit die er is duidelijk te focussen op de strategische prioriteiten; biodiversiteit via Vlaamse topnatuur, beleving
en ecosysteemdiensten.
• Projectmatig werken is cruciaal voor het ANB. De ontwikkeling van die vaardigheden is een strategisch vormingstraject,
kennisdeling via intervisie zal hier een belangrijke plaats innemen.
• Prestatiemanagement (Ploeg) voor groenarbeiders wordt vereenvoudigd.
• De administratie rond prestatiemanagement (Ploeg) en vorming wordt geautomatiseerd via e-Talent over de organisatie
uit te rollen. Het resultaat hiervan moet zijn dat personeelsleden en leidinggevenden minder tijd zullen moeten besteden
aan de administratie en meer tijd hebben voor dialoog over prestaties of ontwikkeling.
• Het ANB zal een pilootproject zijn voor het nieuwe loopbaan- en beloningsbeleid. Op basis van een simulatie zal
duidelijk worden of een vernieuwd beloningsbeleid op een budgetneutrale manier kan worden doorgevoerd.

In 2013 kende de hertekening en heroriëntering van de organisatiestructuur van het ANB in het kader van ETT een vervolg.
De gehanteerde opdeling tussen operationele en strategische beslissingen werd gelinkt aan de betrokken (overleg)organen
en er werden ook enkele processen herwerkt. Deze aanpassingen zullen ongetwijfeld ook in 2014 voor enkele noodzakelijke
veranderingen aan logistieke processen en huidige werkwijzen met zich meebrengen. In 2013 werden dan ook al enkele
knelpunten blootgelegd en werden verwachtingen op verschillende niveaus in kaart gebracht. De ambitie is om nu verder
per logistiek thema (wagens, kledij, uitrustingsgoederen...) het specifieke procesverloop uit te werken, te optimaliseren en
indien mogelijk te automatiseren.

Projecten 2014
De strategische krachtlijnennota over de logistieke organisatie binnen het ANB dateert van 2012. In onze visie is het
ondernemingsplan dan ook meer dan alleen maar een planningsdocument. Het vormt ook het referentiepunt op vlak van
controle en de basis om bijsturingen door te voeren. Aan de generieke logistieke processen zal op basis van de “To Be”
beschrijvingen gewerkt worden aan de volgende onderdelen:
• De (in 2013) opgestarte processen afwerken zoals de stockmodule in LISA2, de klachtenbehandeling en een
personeelsenquête verwerken in functie van de evaluatie van de kledijrichtlijn.
• De actualisatie van de praktische wegwijzer “wie doet wat wanneer” finaliseren volgens de principes van doelmatigheid.
• De logistieke onderdelen op het Intranet verdere uitwerken, met inbegrip van een klachten-, een rapporterings- en een
FAQ-luik.
• Het budgetteringsluik automatiseren: ic. de generieke link tussen Orafin, 3P en LISA.
• De luiken LISA machines en LISA uitrustingsgoederen ontwikkelen en in productie stellen.

Samenwerken
ANB-medewerkers zijn professionals die van samenwerken hun handelswerk maken.
• Inzetten op het ontwikkelen van de competentie ‘samenwerken’.
• Rollen en verantwoordelijkheden worden verduidelijkt en opgenomen in geactualiseerde functiebeschrijvingen.
• Kennisdelingprojecten worden opgezet rond omgaan met belanghebbenden, projectmanagement en het borgen van
informatie.
Veiligheid
• Uitvoeren van het globaal preventieplan.

2

Logistiek Informatiesysteem ANB
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We hebben de talenten en de systemen om met beperkte middelen tastbare resultaten neer te zetten.
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ICT-ANB zal in 2014 het strategisch IT-plan verder uitvoeren. Dat betekent dat de focus blijft liggen op een projectmatige
aanpak van elk automatiseringsproject. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: het volgen van de goedgekeurde
procedure uit het strategisch IT-plan met onder meer de goedkeuring door de Directieraad, gedetailleerde en goedgekeurde
procesbeschrijvingen, elke toepassing is getest voor ze in gebruik wordt genomen

Projecten 2014
ICT-ANB zal op basis van de voorstellen van de afdelingen volgende projecten aanpakken.
• De bestaande toepassingen: Ivanho 2.0, POBW3.2, BHIO uitbreiden.
• De bestaande Access-toepassingen omvormen naar meer robuustere systemen gebaseerd op een centrale database:
Databank subsidies bebossing en Ontheffingen Databank.
• De IHD databank en de integratie met andere databanken verder ontwikkelen.
• Verdere stappen zetten in de digitalisering van dossiers en andere documenten.
• De servermigratie: het huidige serverpark is verouderd en begint wat betreft onderhoud veel te kosten. Eens er
gekozen is voor een bepaalde omgeving moeten alle toepassingen naar deze omgeving gemigreerd worden.
• Heel wat projecten bevinden zich nog in de fase van de procesbeschrijving. ICT-ANB zal waar mogelijk de afdelingen
nog verder bijstaan bij het in detail beschrijven van deze processen.
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3.3. ICT
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Het agentschap gebruikt een communicatiestrategie met het oog op het versterken van het maatschappelijke en bestuurlijke
draagvlak voor natuur. Het ANB heeft hierbij voldoende aandacht voor beeld- en doelgroepdoorbrekende communicatie.
Het agentschap richt zich vooral op het brede publiek. Daarnaast bouwt en onderhoudt het agentschap goede contacten
met de pers- en mediawereld.
Het agentschap start het werkjaar 2014 met een nieuwe interne communicatiestrategie en operationeel plan. We zetten in
op drie communicatiedoelstellingen:
• Streven naar een open en transparante organisatie die luistert naar de medewerkers.
• Maximaal inventariseren en verspreiden van de inhouse kennis en expertise.
• Het ANB profileren als ‘one winning team’, een organisatie die het initiatief neemt.
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3.4. COMMUNICATIE

Projecten 2014
Externe communicatie
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Het ANB bouwt op een professionele manier pers- en mediacontacten uit. Om een goede perswerking te organiseren
wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van persfiches voor veelvoorkomende vragen en een duidelijke pers flow. Proactieve
benadering van journalisten werkt genuanceerde berichtgeving in de hand. Mediacontacten met productiehuizen zorgen
voor voldoende aandacht voor natuur in de breedste zin van het woord op televisie. Structurele samenwerking met Wild van
Dieren en Groenland genereren heel wat opportuniteiten. Het ANB tracht die opportuniteiten zo goed mogelijk te valideren.
Het ANB heeft een publicatiebeleid gericht op enerzijds kwaliteitsvolle informatieverstrekking en anderzijds op creatieve
beeldvorming. Folders en de magazines Spoorzoeker, Vislijn en Groencontact richten zich op de geïnteresseerde lezer.
In 2014 moet een innovatief kinderboek over een aantal soorten op een speelse manier een nieuw publiek bereiken. De
website blijft zichzelf heruitvinden en verbeteren, een duidelijke screening moet ervoor zorgen dat de gemiddelde Vlaming
nog beter zijn weg kan vinden op de site. Daarnaast worden de ‘zustersites’ over Natura2000 en Groen in de Stad boven
de doopvont gehouden. Een uitgekiende strategie moet ervoor zorgen dat al deze digitale media op een efficiënte manier
ontsloten worden naar het ruime publiek.
De campagnes Week van het Bos en Dag van het Park worden grondig geëvalueerd aan de hand van een impactmeting
en bijgestuurd indien en waar nodig. Het project rond ‘De Groote Oorlog’ vindt een belangrijke communicatieve vertaalslag
in een aantal campagnes.
In 2014 moeten de drie strategische projecten (Adagio, GidS en IHD) een onderbouwde communicatiestrategie hebben. Op
basis van die strategie kan een duidelijk plan uitgewerkt worden met duidelijke prioriteiten.
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Het ANB zorgt ervoor dat de informatie binnen de organisatie maximaal toegankelijk is voor de medewerkers en dat de
kennis rond de strategische richting van de organisatie vergroot. Het intranet speelt hier een grote rol en wordt ook in
2014 voortdurend verbeterd om deze communicatieprioriteit te ondersteunen. Dit wordt aangevuld met een gestroomlijnd
proces om de beslissingen van de directieraad en het managementcomité snel en efficiënt te communiceren naar de juiste
doelgroepen. Met een nieuw concept ‘DR on tour’ brengen we de afdelingshoofden dichter bij de werknemers. Verder wordt
er ingezet op een uitgebreide interne campagne om het ondernemingsplan uit te leggen aan de medewerkers en wordt een
communicatieplan uitgewerkt rond de drie strategische projecten. Dit plan is geïntegreerd met de externe communicatieaanpak rond deze projecten.
Vanuit interne communicatiehoek werken we mee aan initiatieven om kennis te delen binnen het ANB. Het Brunchboxconcept wordt verder uitgewerkt in 2014, met doelgroepgerichte sessies én sessies op verplaatsing in de provincies. Het
succesvolle ‘Train je collega’ initiatief krijgt in 2014 een prominente plaats op de ANB-agenda en met een nieuwe editie
van De Gouden Sprinkhaan, de innovatiewedstrijd van het ANB, stimuleren we zowel innovatie als kennisdeling binnen het
agentschap. Ook hier speelt het intranet een belangrijke rol als kennisdelend platform.
Binnen het ANB willen we verder een cultuur van engagement, dialoog en inspiratie creëren. Een cultuur waar succesverhalen
en silodoorbrekende initiatieven vlot gedeeld worden met collega’s. Hiervoor worden bestaande tools en overlegmomenten
gebruikt (intranet, digitale nieuwsbrief, ANB-dag, …) en nieuwe (employee engagement campagne,…..).

3.5. FINANCIEEL MANAGEMENT
Het ANB neemt deel aan één van de pilootprojecten in het project van de Vlaamse overheid voor het optimaliseren en
vernieuwen van het financieel instrumentarium. Binnen het project worden begroting en boekhouding gekoppeld aan
prestaties in het kader van transparantie binnen een slagkrachtige overheid:
− Tijdswinst, kostenbesparing en kwaliteitsverbetering realiseren ten aanzien van de financiële administratie met een
vermindering van de afhandelingstermijn.
− Duidelijkere, correctere en transparantere rapportering voor een goede verantwoording en om middelen beter te
kunnen inzetten.
− In staat zijn om te begroten op basis van te leveren prestaties en prestatieniveaus.
Om deze doelstellingen te bereiken wordt gewerkt op twee vlakken:
− Optimalisering en modernisering van de financiële administratie.
− Financieel Management: integratie van de verschillende cycli.
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Interne communicatie

Projecten 2014
Optimalisering en modernisering van de financiële administratie
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Dit thema wordt bij het ANB behandeld vanuit drie invalshoeken:
− De processen – procesmanagement optimaliseren en standaardiseren.
− De financiële processen automatiseren door middel van digitaal of elektronisch bestellen en verwerken van facturen.
− De budgetopvolging en de dossieropvolging ondersteunen.
In 2014 wordt ingezet op:
• De nieuwe processen volledig inbedden bij de behandeling van financiële dossiers (intelligent scannen van facturen,
kwaliteitscontrole en contractmanagement) in de organisatie. Verdere opleiding en begeleiding worden voorzien. Waar
nodig zal een bijstelling of een verdere verfijning van de afspraken doorgevoerd worden.
• Een systematiek van budget- en dossieropvolging inbedden in de organisatie. De doelstelling is dat de verantwoordelijken
over de gegevens beschikken om hun aansturing te verzekeren, hierin begeleid en geadviseerd worden waar nodig,
en ook aangesproken worden wanneer de resultaten afwijken van de planning.
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In 2014:
• zullen op basis van de handleiding analytische boekhouding projectcodes meegegeven worden aan elk dossier in Orafin
zodat het overzicht behouden wordt van de effectieve benutting van de kredieten in relatie tot de organisatiedoelstellingen.
Dit is een uitbreiding van de rapportering die beschikbaar is met het interne budgetopvolgingssysteem. Het ANB zal
aan de hand hiervan beter kunnen rapporteren over de realisatie van het budgetplan en de ingezette middelen voor
elke strategische en operationele doelstelling.
• zal het in 2013 opgemaakte voorstel voor de meerjarenbegroting gefinaliseerd worden en vervolgens voorgelegd
worden voor integratie in de beleidsplannen van de nieuwe Vlaamse regering.

3.6. HANDHAVING
Het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 stelt dat de krachtlijnen van het milieuhandhavingsbeleid en de prioriteiten worden
bepaald in jaarlijkse milieuhandhavingsprogramma’s van de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving. Deze Raad staat
ook in voor de opmaak van de jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten.
Het ANB levert hieraan een essentiële bijdrage met de opmaak van het jaarlijks handhavingsplan en handhavingsrapport.
Conform de beleidsbrief van de minister 2013-2014 wordt het milieuhandhavingsdecreet onverkort uitgevoerd.

Projecten 2014
• Het handhavingsplan 2014 wordt begin 2014 goedgekeurd door de Directieraad van het ANB. De in 2013 afgeronde
risicoanalyse zal doorwerken in het handhavingsplan 2014. Een van de prioriteiten van het handhavingsplan 2014
is de verdere uitvoering van het pragmatisch handhaven, onder meer via een doelgroepanalyse bij enkele geselecteerde
doelgroepen, aansluitend op de risicoanalyse die in 2013 werd afgerond.
• In 2014 wordt het handhavingsrapport 2013 opgesteld.
• Een andere prioriteit voor 2014 is de implementatie van de milieuhandhavingsregelgeving die in de loop van 2014
moet gewijzigd worden als gevolg van de evaluatie van het milieuhandhavingsdecreet. Daardoor zal het aantal
schendingen in het milieubeheerrecht dat als milieu-inbreuk wordt gecatalogeerd fors stijgen.
• Het ANB zal ook in 2014 verder inzetten op samenwerking binnen de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving,
met parketten, politiediensten en diverse administratieve overheden.
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Onder dit thema valt de analyse van de informatiebehoeften voor de verschillende fasen van de financiële cyclus (begroting,
boekhouding en evaluatiefase), beheers- en beleidscyclus. Concreet betekent dit het voeren van een analytische boekhouding
en de aansluiting ervan met een prestatiebegroting.
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Het Project Wetsintegratie is ontstaan uit de nood tot afstemming van de diverse ANB-gerelateerde regelgevingen,
betreffende natuur, bos, jacht en visserij. In hun huidige vorm zijn deze regelgevingen niet volledig op elkaar afgestemd.
Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen op het vlak van de rechtszekerheid en de effectiviteit van de regelgeving. Om deze
reden wil het ANB, in het belang van de betrokken partijen, niet in het minst de burger die als rechtsonderhorige met deze
regelgeving te maken krijgt, zijn sectorregelgeving grondig afstemmen.
Voor dit project is gewerkt met behulp van modules. De omvangrijkste van deze modules is gevat door de werktitel
‘Geïntegreerd Beheer van de Natuur’ (GBN)’. Meer specifiek is het, om tot een effectiever natuurbeleid te komen, aan de
orde om een doorgedreven vereenvoudiging en integratie van het Bosdecreet en het decreet natuurbehoud door te voeren.
Gezien de omvang zal de operatie tot vereenvoudiging en integratie in twee fases gebeuren.
In 2013 is voor het eerste deel een ontwerp van decreet opgemaakt, het besluitvormingsproces hiervoor is lopende.
Voor het tweede deel zijn al voorbereidende werken gedaan vanaf 2013 en deze worden verdergezet in 2014. Het
besluitvormingsproces is voorzien voor de volgende legislatuur. Tegen het einde van 2014 voorzien we afgeronde voorstellen
van wetteksten. Voor de overige, kleinere modules van het Project Wetsintegratie zijn de werkzaamheden vrijwel allemaal
afgerond, en voor de meeste zijn inmiddels regelgevende initiatieven in het besluitvormingsproces terecht gekomen.
Voor de module ‘evaluatie delegatieregelgeving ANB’ moeten de werken in 2014 nog vertaald worden in een regelgevend
initiatief.
Buiten het bereik van het Project Wetsintegratie is nog een aantal andere regelgevende initiatieven gepland:
1. Wildedierenziektedecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit
2. BVR’s tot vaststellen van S-IHD’s + aanwijzing SBZ’s
3. Harmonisatie van MINA-werkers en Groenjobs
4. BVR Code Goede Natuurpraktijk – luik waterlopen
5. MB tot aanpassing MB 7/05/2011 pootringen vogels
6. MB beheerregeling invasieve waterplanten.
Sommige hiervan zijn al een eind opgeschoten in het besluitvormingsproces, en mogen worden verwacht te zullen worden
afgerond in 2014 (2, 5).
Een verzameldecreet, waarvoor in de meeste jaren een initiatief wordt genomen, moet niet worden verwacht in 2014, gelet
op het feit dat dit het laatste jaar van de legislatuur 2009-2014 is.
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3.7. REGELGEVING
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