INTERGEMEENTELIJKE
NATUUR - EN LANDSCHAPSPLOEGEN

Lokale besturen en sociale economie zetten samen
het natuurbeleid om in de praktijk

INL: EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING
De samenwerking tussen het lokale bestuur en de partner uit de
sociale economie gaat veel verder dan het ter beschikking stellen
van een urenpakket om projecten op het terrein te realiseren.
Het unieke van de INL-werking (Intergemeentelijke Natuuren Landschapsploegen) is de uitgebreide ondersteuning die de
private partner aanbiedt aan de gemeentelijke milieu- of groendienst.

VAN MILIEUCONVENANT NAAR SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst als opstap naar Duurzaamheid (de vroegere
Milieuconvenant) heeft bijna elke gemeente een GNOP (Gemeentelijk Natuurbeleidsplan) opgemaakt waarin de lange- en korte termijnplannen van het gemeentebestuur in verband met de
lokale natuur en biodiversiteit werden vastgelegd.
Via diezelfde milieuconvenant werd de gemeente er ook toe aangezet om samen te werken met
een gespecialiseerde partner uit de sociale economie om deze plannen ook effectief te realiseren
op het terrein.

DE EXTRA’S VAN DE INL-DIENSTVERLENING :
1.

Voorbereiden van het meerjarenplan en de jaaractieplannen
die voor goedkeuring worden voorgelegd aan het College 		
van Burgemeester en Schepenen.

2.

Betrekken van lokale actoren bij het ontwikkelen van de 		
plannen.

3.

Nauwe samenwerking met de milieudienst bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid.

4.

Plannen en sturen van één of meerdere ploegen met goed
opgeleide nieuwe kansenarbeiders die de acties op het
terrein uitvoeren.

5.

Voorbereiden en opmaken van rapporteringen en
subsidieaanvragen naar college, provincie, Vlaams
Gewest. Of andere instanties; brede adminstratieve
ondersteuning

6.

Communiceren van de natuurprojecten via infoborden,
persberichten, workshops en evenementen in
samenwerking met de gemeentelijke diensten.

"

Dankzij de INL-diensten van Pro Natura
hebben wij hier in Dilbeek een pareltje van
een natuurgebied kunnen ontwikkelen.
Olivia De Vidts, milieuambtenaar gemeente Dilbeek

BUDGETVRIENDELIJK DOOR KLAVERBLADFINANCIERING
Het ontwikkelen en uitvoeren van het meerjarenplan “natuur” via de inzet van nieuwe kansenarbeiders speelt in op de beleidsdoelen van diverse overheden. Door de unieke techniek van de
klaverbladfinanciering nemen deze verschillende overheden elk ook een deel van de financiering
op zich.
De eindgebruiker, het lokale bestuur dus, betaalt zo slechts een deel van de werkelijke kost.

Lokale Diensten Economie
Als het lokaal bestuur een samenwerking aangaat met een sociale economiepartner die erkend is
door de Administratie WSE (Werkgelegenheid en Sociale Economie) dan financiert WSE een deel
van het loon van de arbeiders.
Via de MINA-subsidie kan het lokale bestuur ook beroep doen op een subsidie van het
departement LNE (Leefmilieu, Natuur en Energie). Deze subsidiemogelijkheid zal ook na 1 januari
2014 blijven bestaan; al is er op dit ogenblik nog geen duidelijkheid rond de modaliteiten en het
bedrag van deze subsidie.

VAN ONTWERP TOT UITVOERING
SPEELPLEIN BRICOUT
GEMEENTE BEERSEL

MOERAS GEMEENTE
DROGENBOS

AANBESTEDEN OF NIET?
Als een overheid beroep wil doen op een dienst van een derde
en daar dus overheidsmiddelen voor gebruikt, dan is deze
overheid verplicht om de wet inzake
overheidsopdrachten te volgen. De klassieke wijze om een
dienstverlener te vinden, is de procedure van aanbesteding
op basis van een gedetailleerd bestek.
Soms is het zeer moeilijk of onmogelijk om een bepaalde
dienst exact te vatten in een bestek of te garanderen dat
op basis van zo’n gedetailleerd bestek de samenwerking
bestuur – dienstverlener het gewenste resultaat oplevert.
INL is duidelijk een dienstverlening die niet zomaar in
een bestek kan worden gevat.
Gelukkig is ook Europa er zich van bewust dat sommige
dienstverlening niet via de klassieke benadering kan worden
geregeld.

DIENSTEN VAN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG (DAEB)
De Europese Commissie heeft in een besluit (20/12/2011) een regeling uitgevaardigd waarmee
(lokale) overheden aan de slag kunnen met “Diensten van Algemeen Economisch Belang” (DAEB).
De lokale overheid moet deze dienst definiëren en kan dan een private partner zoeken die deze
dienst voor de lokale overheid ook concreet vorm geeft. Op onze website www.pronatura.be vindt u
meer informatie over de wijze waarop dit moet worden uitgewerkt.
De INL-werking is een echte publiek private samenwerking waarbij de overheid en de
private sociaal-economiepartner samen een project van algemeen belang realiseren.

EN WAT DAN MET DE CONCURRENTIE?
Een DAEB is een dienstverlening die niet of moeilijk via een klassieke aanbesteding kan worden
gerealiseerd. Wil dit dan ook zeggen dat er geen rekening moet worden gehouden met het principe
van de mededinging ?
De lokale overheid die een DAEB gedefinieerd heeft en een partner zoekt die deze opdracht
kan uitvoeren, moet wel degelijk rekening houden met de principes van de mededinging. In
de wetgeving inzake overheidsopdrachten zijn er naast de klassieke aanbesteding nog andere
mogelijkheden om op een correcte wijze een private partner te vinden, bv via de kandidaatstelling met een onderhandelingsprocedure.
Het lokale bestuur bevraagt dan een aantal mogelijke partners naar hun interesse om in een
dergelijke PPS te stappen en naar de wijze waarop deze partners dit denken te kunnen invullen.
Het bestuur kan dan op basis van de ingezonden concepten en een onderhandelingsprocedure haar
partner kiezen.

1.
2.
3.
4.
5.

Praktische uitvoering van het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid
Soepele werking: geen aanbestedingen nodig voor de specifieke opdrachten
Uitgebreide inhoudelijke ondersteuning van de gemeentelijke diensten
Budgetvriendelijk door klaverbladfinanciering
Samenwerkingsverband voor een langere periode

WAAROM IS PRO NATURA UW GESCHIKTE PARTNER?
In 1997 ontwikkelde Pro Natura samen met IGO Leuven en de provincie Vlaams-Brabant
het concept van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen. Nu zo’n 16 jaar later
werken er in totaal een 60-tal arbeiders, terreinbegeleiders, trajectbegeleiders en natuurontwikkelaars aan het realiseren van het concrete natuurbeleid in meer dan 30 gemeenten.
Dankzij deze jarenlange ervaring gaat Pro Natura verder dan enkel het invullen van
de urenpakketten en uitvoeren van het beleid op het terrein. Het informeren van de
bewoners en andere belanghebbenden via inspraakmomenten en infoborden. Workshops,
intensieve ondersteuning van de gemeentelijke miieudienst en het zoeken naar extra
subsidie/financieringsmiddelen zitten standaard inbegrepen in ons INL-pakket.

MEER INFO
Op onze website http://pronatura.be/diensten/detail/inl vindt u meer informatie over deze
unieke dienstverlening, prijs, voorbeelden van projecten en ontwerp-DAEB.
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WAAROM KIEST U VOOR INL?

