Colloqium
« De Brusselse lokale overheden en de uitdagingen van duurzame
ontwikkeling »

Voorbeeld van een actieplan

Terugblik op de grote fases die tot de 70
engagementen van de agenda 21 van
Watermaal-Bosvoorde geleid hebben

Julien KNOEPFLER
Coördinator agenda 21
Gemeente Watermaal-Bosvoorde

A. De gemeente Watermaal-Bosvoorde in één oogopslag
1. Technische fiche
• Aantal inwoners: 24 314 inwoners (BHG
: 1 018 029, of een verhouding van
ongeveer 1 op 40)
• Oppervlakte: 12,9 km² (BHG : 161 km²,
of een verhouding van ongeveer 1 op 12)
• Naburige gemeenten: Elsene, Brusselstad, Ukkel en Oudergem (BHG) ;
Hoeilaart en Overijse (VG)
• Gemiddeld jaarlijks inkomen per
inwoner : 15.541 € (het hoogst van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
• Coalitie aan de macht : Lijst van de
Burgemeester + Ecolo
• Burgemeester : mevr. Martine PAYFA
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A. De gemeente Watermaal-Bosvoorde in één oogopslag
2. Nog voor de agenda 21 deden wij aan DO (1/3)
• in 2003 heeft de gemeente haar « lokaal Kyotoplan » gelanceerd. Doelstelling:
het energieverbruik met 30% verminderen
• Daarenboven heeft ze van het BIM het label « Ecodynamische onderneming
met 2 sterren » gekregen voor het milieubeheer van haar administratieve site
• in 2005 werden er na de
projectoproep Iris 21 drie
programma’s van DO
(categorie 2) gerealiseerd :
o

De recuperatie van herbruikbare

o
o

onderdelen van pc’s
Een “kijk-groendak”
Een regenwaterreservoir voor de
schoonmaak van de straten
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A. De gemeente Watermaal-Bosvoorde in één oogopslag
2. Nog voor de agenda 21 deden wij aan DO (2/3)
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A. De gemeente Watermaal-Bosvoorde in één oogopslag
2. Nog voor de agenda 21 deden wij aan DO (3/3)

Slide 5

B. De procedure van een agenda 21 (herinnering)
1. De verschillende fases

1. INSTALLATION DES STRUCTURES

10. EVALUATION

2. LANCEMENT DU PROCESSUS

9. MISE EN OEUVRE

8. PREPARATION DE LA M. EN OEUVRE

7. MISE EN DEBAT DU PL. D’ACTION

6. CHOIX D’UN PLAN D’ACTION

ON
ATI
LIC
IMP
S
U
TO
DE

3. DIAGNOSTIC PARTAGE

4. IDENTIFICATION D’ENJEUX

5. ELABORATION D’UNE STRATEGIE

Slide 6

3

C. Fase 1 – De installatie van de structuren
1. Het politieke en administratieve draagvlak
• Indieningsdatum van het dossier : einde 2007
• Daadwerkelijke start : lente 2008
• Politiek draagvlak :



mevr.Martine PAYFA, burgemeester
mevr. Anne DEPUYDT, schepen (tot
15.09.09 : Mevr. Anne DIRIX, schepen)

• Administratief gezien valt de agenda 21 onder
de verantwoordelijkheid van de
gemeentesecretaris
• De verantwoordelijke en speciaal daarvoor in
het leven geroepen dienst is de dienst
« Strategische en Duurzame
Ontwikkeling».

Mme Martine PAYFA
Bourgmestre

Mme Anne DEPUYDT
Echevine
(depuis le 15.09.09)
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C. Fase 1 - De installatie van de structuren
2. De instanties belast met de opvolging
Het betreft hier drie instanties :
• Het « BIM begeleidingscomité » :
vertegenwoordiger van het kabinet van de minister +
verantwoordelijke A21 bij het BIM + verantwoordelijke

Begeleidingscomité

A21 bij de VSGB + methodoloog « Stichting
Toekomstige Generaties ».
• Het « technisch comité A21 » :
Burgemeester + medeverantwoordelijke schepen A21
+ gemeentesecretaris + hoofd van de dienst

Technisch comité

Leefmilieu + hoofd van de dienst Informatica +
vertegenwoordigster van de dienst Financiën
• De « stuurgroep » :
CoTech + hoofden van de belangrijkste betrokken

Stuurgroep

diensten (ongeveer 25 personen)
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D. Fase 2 – De lancering van de procedure

• Zoals in alle gemeenten van
het BHG werd de procedure
formeel gelanceerd bij de
ondertekening van het
Handvest van Aalborg;
• Deze oprichtingsakte vormt
het begin van talrijke
communicatiecampagnes
voor het publiek ;
• Daarnaast zette de
gemeente zelf diverse
bewustwordingsacties voor
de diensthoofden op touw
(bv.: reis naar Freiburg).
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E. Fase 3 – De uitvoering van de gedeelde diagnose
1. Waarom een diagnose?
Een diagnose stellen brengt directe en evidente voordelen voor zijn auteurs mee en maakt
het mogelijk de kennis te verdiepen:
•

van de basiskarakteristieken van het grondgebied

•
•

van de problemen waarop men stoot
van het potentieel

•

van de partners die erin evolueren

•

van de ambitie van de diverse actoren

Deze kennis is een verplichte voorwaarde wil men een
strategisch verantwoorde keuze kunnen maken.
Maar deze diagnose bevat ook talrijke indirecte voordelen,
zoals de mobilisatie van de bevolking en de partners en de
communicatie rond het toekomstig project.
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E. Fase 3 – De uitvoering van de gedeelde diagnose
2. De interne diagnose
• Werd uitgevoerd door de coördinatrice van de
agenda 21
• Heeft alle betrokken diensten bij de diagnose
geïmpliceerd
• Heeft vorm gekregen via technische fiches
• Heeft steeds tot de opstelling van AFOM-roosters
geleid
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E. Fase 3 – De uitvoering van de gedeelde diagnose
3. De externe diagnose
• Werd uitbesteed aan een externe consultant
• Twee bronnen van info:
• burgerpanels (17 nov. 2008 en 10 feb. 2009)
• consultatie van diverse specifieke actoren
• Elke deelnemer kon bij de verschillende ontmoetingen
een vragenlijst invullen
• Tot slot werd het werk door een consultant
geanalyseerd
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E. Fase 3 – De uitvoering van de gedeelde diagnose
4. Object van de geconsolideerde diagnose /
Louter op basis van deze diagnose,
heeft het college ervoor gekozen

a) op het vlak van de materies

Energiebesparingen en alternatieve energie
(in de gebouwen)
Afvalbeheer

zich op 2 grote assen te

Organisatie van de ruimte

As 1

concentreren (die op hun beurt in 8
thema’s onderverdeeld werden :

en mobiliteit
Natuurbescherm

1. Woongelegenheid, energie
en organisatie van de

ing en
biodiversiteit

openbare ruimte
2. Het sociale en culturele
luik (met inbegrip van de

Onderwijs, cultuur, sport en vrije tijd

internationale solidariteit)

Hulp en begeleiding op elke leeftijd

As 2

Integratie en
sociale link
Internationale
solidariteit
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E. Fase 3 – De uitvoering van de gedeelde diagnose
4. Object van de geconsolideerde diagnose /

JK1
b) op het vlak van de « visies »

Diagnose van de context

Diagnose van de realisaties

Diagnose van de ambities
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Diapositive 14
JK1

Julien; 15/11/2010

F. Fase 4 – De identificatie van de uitdagingen
1. Het concept van « de uitdaging » als zodanig
• De identificatie van de uitdagingen van het
grondgebied vormt de laatste fase van de
diagnose
• Met uitdagingen worden hier 10 tot 15
werven bedoeld, interessant omwille van de
talrijke vaststellingen en mogelijkheden
• Deze veelvuldige koppeling heeft als effect
dat de uitdaging een verplichte stap is naar
verandering of een onbetwistbare
actiehefboom voor de toekomst
• Het is dus eigenlijk een scharnier tussen de
beschrijving en de actie.
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F. Fase 4 – De identificatie van de uitdagingen
2. De 13 uitdagingen die in W.-Bosvoorde goedgekeurd werden (juni 2009)

Op te merken valt dat in dit
stadium van de procedure van
de agenda 21, elke verwijzing
naar de economische dimensie
van DO ontbreekt…
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F. Fase 4 – De identificatie van de uitdagingen
3. Een andere manier om de uitdagingen te formuleren (elders gezien)

Voorbeeld: uitdaging « Dynamisering van de groene en blauwe netwerken »

Bv.: uitdaging « Gemengdheid en sociale link »

Slide 17

G. Fase 5 – Het uitwerken van een strategie
2. De ideale aanpak van deze fase: een prospectief semin.

De metafoor
van het
zeewier
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G. Fase 5 – Het uitwerken van een strategie
2. De keuze van WB: de A21 in evenwicht (4 poten +1)

3bis

TERRITOIRE
+
MOBILITE
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G. Fase 5 – Het uitwerken van een strategie
2. De keuze van WB : de A21 in evenwicht (4 poten + 1)
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G. Fase 5 – Het uitwerken van een strategie
2. De keuze van WB : de A21 in evenwicht (4 poten + 1)
Het « herstel » van de economie in de agenda 21 van WB
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H. Fase 6 – Het kiezen van een actieplan
1. De oprichting van de werkgroepen
10 nov. 2009

16 nov. 2009

18 nov. 2009

28 oct. 2009

•
•

•
•
•

4 werkgroepen rond thema’s
Doelstelling(en): de voorkeur geven aan bestaande en
gekende acties, deze verder uitwerken en, er andere
zoeken
Geen beslissingsrecht: de voorstellen moeten door de
pilootgroep worden bekrachtigd
De eindbeslissing ligt bij de politieke instanties: de
gemeenteraad en het college.
Goedkeuringscriteria van een actie: politieke opportuniteit
en technische (+ financiële) haalbaarheid
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H. Fase 6 – Het kiezen van een actieplan
2. De selectie in groepen van « voorbeeldacties »

Toelichting over de context voor de 4 groepen

8

13
Geïdentifi-

Gedefinieerde
thema’s

ceerde
uitdagingen

21

?

270

Mogelijke

Gevalideerde

verzamelde

doelstellingen

acties

preacties
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H. Fase 6 – Het kiezen van een actieplan
2. De selectie in groepen van « voorbeeldacties »
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H. Fase 6 – Het kiezen van een actieplan
2. De selectie in groepen van « voorbeeldacties »
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H. Fase 6 – Het kiezen van een actieplan
2. De selectie in groepen van « voorbeeldacties »
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H. Fase 6 – Het kiezen van een actieplan
3. Actie-fiches voor de «vergeten» acties
Actietypes die voor een fiche in aanmerking
komen:

• Acties die bij de behandeling van een
subthema door een gesprekstafel
vergeten werden en bij het bekijken van
het dossier opduiken
• Acties die betrekking hebben op andere
thema’s van de as die op de bewuste
avond behandeld werd
• Eventueel een andere actie dan de as
van de avond.
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H. Fase 6 – De keuze van een actieplan
4. De eerste catalogus opgesteld door het college
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I. Fase 7 – Het in debat brengen van een actieplan
1. De raadpleging via internet van de inwoners
Deze bespreking gebeurt in WB onder
de vorm van een «raadpleging via
internet».
Er werden 3 vragen gesteld :
• Heeft u de indruk dat alle thema’s
aan de orde komen
(vergetelheden?)?
• Welke acties/hoofdstukken zijn
prioritair bij de uitvoering?
• Wat is uw persoonlijke inzet bij de
uitvoering?
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I. Etape 7 - Het in debat brengen van een actieplan
1. De raadpleging via internet van de inwoners
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I. Fase 7-Het in debat brengen van een actieplan
2. De definitieve stemming van het college
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I. Fase 7 –Het in debat brengen van een actieplan
3. De bespreking op de gemeenteraad
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I. Fase 7 - Het in debat brengen van een actieplan
4. De goedkeuring door de gemeenteraad
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I. Fase 7 - Het in debat brengen van een actieplan
4. De goedkeuring door de gemeenteraad
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I. Etape 7 - Het in debat brengen van een actieplan
4. De goedkeuring door de gemeenteraad
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I. Fase 7 - Het in debat brengen van een actieplan
4. De goedkeuring door de gemeenteraad
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J. Fase 8 – Ter voorbereiding van de uitvoering
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J. Fase 8 – Ter voorbereiding van de uitvoering
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J. Fase 8 – Ter voorbereiding van de uitvoering
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J. Fase 8 – Ter voorbereiding van de uitvoering
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K. Fase 9 – De uitvoering

Golf 1

Golf 2

Golf 3

2010

2011 + 2012

2013

Acties die al goed vorm
gekregen hebben maar

Acties die al voor de

Acties die al stevig

agenda 21 liepen of die
vandaag al gemakkelijk

verankerd zijn maar die
een bijkomende

(op vlak van budget,
personeel, partners…)

inspanning vergen op het
vlak van studie,

gestart kunnen worden

organisatie, dotatie of

die bijkomende
documentatie of de
rijpwording van de
context vereisen.

partnership

Bv.: lokaal Kyotoplan

Bv.: steun aan de SAG

Bv.: handelswijken
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L. Fase 10 – De evaluatie

De evaluatie met de inwoners kan
gebeuren tijdens ontmoetingsmomenten,
werkgroepen of via vragenlijsten. Dit zijn
gelegenheden om hun opmerkingen en
suggesties te bundelen.
De evaluatie vereist echter voor alles een
sterke en anticipatieve betrokkenheid van
de projectdragers (identificatie van de
indicatoren, opstelling van boordtabellen
...).
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M. Kortom: een mooi avontuur vol dromen, een
pragmatische aanpak en veel momenten van samenzijn.

… wordt vervolgd !
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Dank voor uw belangstelling !

Dienst Strategische en Duurzame Ontwikkeling
Julien KNOEPFLER
Coördinator agenda 21
02 / 674 75 80
dddo1170@wb.irisnet.be
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