AGENDA IRIS 21
De Brusselse aanpak om de Lokale Agenda’s 21
te promoten

VOOR DUURZAME PLAATSELIJKE OVERHEDEN
In België zijn de bevoegdheden rond o.a. leefmilieu en energie voorbehouden aan de
Gewesten. De plaatselijke overheden beschikken echter over een grote autonomie in
verschillende domeinen, van leefmilieu tot economie, met inbegrip van het sociale domein.
Binnen elke gemeente staat een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) op
een autonome manier in voor de bijstand aan personen in moeilijkheden.
Gedurende enkele jaren reeds houdt de Gewestregering zich actief bezig met duurzame
ontwikkeling.
Het doel is om op termijn ervoor te zorgen dat de 19 gemeenten en de 19 OCMW’s een lokale
Agenda 21 verwezenlijken.

EEN PROJECTOPROEP
Leefmilieu Brussel, de gewestelijke overheidsdienst voor leefmilieu en energie, lanceert sinds
2007 de projectoproep “Agenda Iris 21” om de plaatselijke overheden ertoe aan te zetten werk
te maken van duurzame ontwikkeling en om hen hierbij te steunen.
Het Gewest biedt de plaatselijke overheden een meerjarige financiële en administratieve
ondersteuning aan, net als methodologische hulp vooraf, bij het bedenken en ontwikkelen van
de projecten en achteraf, bij de uitwerking van de lokale agenda’s 21. Hiervoor werd in 2010
een budget van ongeveer een miljoen euro vrijgemaakt.
De methodologische omkadering werd toevertrouwd aan de Stichting voor Toekomstige
Generaties (STG) en aan de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).

ONDERSTEUNING
De gemeenten en de OCMW’s die zich inzetten voor de uitwerking van hun Agenda 21 worden
met vergelijkbare problemen geconfronteerd. Het is dus belangrijk om kennis en informatie uit
te wisselen.
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De animatoren van de VSGB en de STG zorgen bij de gemeenten en
de OCMW’s voor :
• opleidingen rond de manier van samenwerken met de
ambtenaren ;
• een netwerk om onder de deelnemers van de projectoproep
praktijken en ervaringen uit te wisselen ;
• een thematische en individuele technische follow-up (op aanvraag);
• de follow-up van de projecten door een begeleidingscomité dat
erop toeziet dat de doelstellingen en deadlines worden nageleefd ;
• methodologische werkmiddelen ;
• een elektronisch visitekaartje : www.agendairis21.be

AANTOONBARE VERANDERINGEN
Men heeft minstens twee jaar nodig voor het uitwerken van een actieplan. Om te zorgen voor
een zekere dynamiek, is het ook van belang dat men snel veranderingen kan aantonen. Parallel
met de stappen die men onderneemt voor het uitwerken van de LA21, heeft het Gewest
eveneens gerichte, duurzame voorbeeldprojecten aangemoedigd en gefinancierd.

VERNIEUWENDE PRAKTIJKEN INZAKE OPENBAAR BEHEER
De participatie van lokale actoren wordt sterk aangemoedigd.
Gespecialiseerde externe organisaties adviseren de
plaatselijke overheden bij deze nieuwe ontwikkelingen voor
velen inzake het bestuur. Er verschijnen nieuwe en
innovatieve praktijken voor het delen van diagnostieken, om
projecten uit te werken en om in dialoog te treden met de
bevolking, alsook voor de economische structuur.
Het betrekken van minderbedeelde bevolkingsgroepen bij het
verwezenlijken van de agenda’s 21 van de OCMW’s vormt
een specifiek kenmerk van het Brusselse project.

RESULTATEN
Bij de derde projectoproep is drie vierde van de Brusselse gemeenten (14 gemeentelijke
overheden en 5 OCMW’s) op dit moment actief bezig met de verwezenlijking of de uitwerking
van een LA21.
7 actieplannen werden tot hiertoe door de gemeentelijke overheden goedkeurd en deze acties
kunnen dus worden uitgevoerd. De prioritaire punten van deze plannen hebben te maken met
het beheer van de natuurlijke rijkdommen (energie, biodiversiteit) en met de verbetering van de
stedelijke mobiliteit. Ook het invoeren van nieuwe bestuursmethoden, waarbij er meer
burgerparticipatie is, komt echter aan bod.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in cijfers, dat is:
1.1 miljoen inwoners
19 gemeenten, ofwel 19 gemeentelijke overheden
19 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
1 Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) in aanmaak
En 19 Lokale Agenda’s 21

Voor meer info hierover :
www.agendairis21.be
www.leefmilieubrussel.be
www.avcb-vsgb.be
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