
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Is groen een taak voor blauw”? 
 

Vrijdag, 15 april 2016  

Braxgata, Boom (Recreatiedomein De Schorre) 

De handhaving inzake milieu en ruimtelijke ordening is in Vlaanderen in handen van diverse actoren. Het gros van de  
inspanningen wordt geleverd door de reguliere politie, vooral op lokaal vlak. Daarnaast zijn ook federale politie, bijzondere 
inspectiediensten en diverse gemeentelijke toezichthouders actief op dit domein. Er wordt op elk niveau hard gewerkt maar 
wie bewaart het overzicht? Is er een coherent beleid om deze criminaliteitsvormen in kaart te brengen, te analyseren en een  
gerichte contrastrategie uit te werken? 

Bovendien rijzen er nogal wat problemen bij de taakverdeling op het terrein tussen de diverse diensten. Zo is er bij de lokale 
politie veel ongenoegen over het feit dat zij via ‘de Salduzomweg’ ook de dossiers van bijzondere inspectiediensten voor  
verdere afhandeling op hun bord krijgen. Hierdoor gaat de ruimte voor de aanpak van lokale milieu- en ruimtelijke ordenings-
problemen teloor. Recent werd door een werkgroep binnen het politiekerntakendebat zelfs boudweg gesteld dat de hand-
having inzake milieu en ruimtelijke ordening geen politietaak meer is. 

Vraag is wie dit dan wel zal doen? 

Stof genoeg om op een studiedag uitgebreid over deze zaken te reflecteren. Wat is de stand van zaken op vandaag? Welke 
richting geven de nieuwe kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan aan? Hoe ziet het openbaar ministerie 
haar spelverdelende rol? Wat denkt Minister Schauvliege over dit alles? We kijken ook even over het muurtje. Nederland  
kende recent een ingrijpende politiehervorming. Ook daar kwamen dezelfde vragen aan bod. Welk antwoord hebben zij  
daarop geformuleerd? 

Kers op de taart is een debat tussen de verschillende actoren. Is groen nog langer een taak voor blauw? 

Kortom een uiterst boeiend programma voor al wie vanuit het beleid of op het terrein met deze problematiek te maken heeft! 

Be there! 

PROGRAMMA STUDIEDAG 

Dagvoorzitter: Eddy Van Daele, Hoofdcommissaris-korpschef Politiezone Het Houtsche, bestuurslid CPS 

09u00: Ontvangst van de deelnemers met koffie en thee 

09u30 :  Algemene inleiding: Milieuhandhavingsbeleid in Vlaanderen vroeger, nu en morgen 
Karen Van Alsenoy, Ondervoorzitter ruimtelijke ordening VHRM, raadgever algemeen regeringsbeleid Kabinet van  
Minister-president Geert Bourgeois 

10u00:  Politionele milieuhandhaving zoals vervat in het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019: impact 
op de politie 
Frans Geysels, Federale Gerechtelijke Politie, Diensthoofd ”Centrale dienst zware leefmilieucriminaliteit” 

10u30:  Pauze 

11u00:  Het Openbaar Ministerie als spelverdeler in de afhandeling van dossiers “Milieu en/of ruimtelijke orde-
ning” 
Pascal Geerkens, milieumagistraat West-Vlaanderen 

11u30:  En hoe zit dat dan in Nederland ? 
Roel Willekens, Commissaris van Politie, Politievertegenwoordiger in de Milieukamer  - Voorzitter EnviCrimeNet,  
Europese netwerk van milieuopsporingsdiensten ism Europol onder de vlag van de E.U. 

12u30:  Lunch 

13u30:  De Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw aan het woord 
Joke Schauvliege, Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 

14u00:  Debatnamiddag: “Is groen een taak voor blauw?” 

 Moderator: Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd Milieuhandhaving Departement leefmilieu, natuur en energie 

 Panelleden: Nico Paelinck (Korpschef politiezone Westkust, ondervoorzitter Vaste commissie voor de lokale politie), 

Eddy Bevers (Burgemeester van Willebroek, namens VVSG), Paul Bernaert (Afdelingshoofd - Vlaamse overheid  - 

Departement leefmilieu natuur en energie - afdeling Milieu-inspectie), Piet Vanhoutte (Afdelingshoofd Vlaamse over-

heid - Agentschap inspectie Ruimtelijke ordening)     

15u30:  Afsluitend woordje door de dagvoorzitter 

15u35:  Netwerkdrink 

 



Centre for Policing and Security 

DOELGROEPEN 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Leden rechterlijke orde: een aanvraag wordt ingediend bij het IGO voor tenlasteneming inschrijvnig. 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

Braxgata Hockeyclub (Recreatiedomein De Schorre) 

Kapelstraat 145, 2850 Boom 

Bereikbaarheidsinfo:  

Met de trein: Vanuit het station Boom: wandel 600m (8min) richting Boom E. Vanderveldestraat - Neem daar de bus nr. 

500 - Antwerpen, Boom, Rumst, Mechelen - richting de Boom Bosstraat (6min—5 haltes), wandel 220m (2min) richting de 

Kapelstraat 145. 

Met de auto: E19 Brussel/Antwerpen: afrit 8 (Rumst) - volg richting Rumst (1,5km) - in Rumst volgt u verder richting Boom-

Terhagen (1,5 km) - in Terhagen volgt u richting Boom - na 1,5 km ligt in de Kapelstraat, net voorbij de Bosstraat, op uw 

rechterzijde het provinciaal domein "De Schorre" - u ziet rechts één van de velden en het clubhuis liggen - u draait rechtsaf 

aan Dienstingang 2 (pijl Braxgata). Er is beperkte parkeermogelijkheid. Enkele honderden meter voorbij Dienstingang 2 is 
op rechts een grote bezoekersparking beschikbaar (Diens�ngang 1).  

 

LOCATIE: 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

Leden lokale en federale politie (inclusief de milieunetwerken per provincie), 

Gemeente- en stadsbesturen inzonderheid burgemeesters en schepenen milieu en ruimtelijke ordening, 

diensten milieu en ruimtelijke ordening, gemeentelijke milieutoezichthouders 

Vlaamse hoge raad voor milieuhandhaving, Administra�es op Vlaams niveau bevoegd voor milieu en 

ruimtelijke ordening inzonderheid hun inspec�ediensten in deze materie 

Parke�en inzonderheid gespecialiseerde magistraten milieu en ruimtelijke ordening. Rechtbanken inzon-

derheid de kamers die deze dossiers behandelen 

Raad van State inzonderheid de kamers die deze dossiers behandelen 

Academici en studenten 

Prijs: De deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, 

de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. 

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel part-

ner bent bij de online inschrijving, zie: www.policingandsecurity.be  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon (zonder boek).  

Publicatie: De deelnemers ontvangen Cahier Politiestudies nr. 38 (2016-1): Groene criminologie en veiligheidszorg (uitg. Maklu), 

inbegrepen in de prijs. 

Inschrijving gebeurt online op de website van het CPS: http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=327.  

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering 

kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhinde-

ring niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 

 

 

WERKGROEP Eddy Van Daele (piloot), Sofie De Kimpe, Veerle Dhont, Steve Margodt, Steve Provost, An Saen, Delphine 

Schelpe, Kurt Tirez, Peter Vanhoyland 


