Stichting Milieufederatie Limburg

Gedragscode
Met de Provincie Limburg is overeengekomen dat de Milieufederatie Limburg een interne
gedragscode1 opstelt met als doel te verduidelijken welke rol de Milieufederatie vervult in de
fases van '(voor)overleg’ en 'juridische procedure’.
Ter verduidelijking worden deze twee rollen hier nader gedefinieerd.
 (Voor)overleg
Het gaat hierbij om deelname van de Milieufederatie op verzoek van de provincie of op
verzoek van de Milieufederatie zelf in specifieke provinciale dossiers met het doel tot
een gezamenlijk standpunt te komen. Deze deelname kan bestaan uit het bijwonen van
vergaderingen, zitting nemen in klankbordgroepen, themakringen, platforms, etc. Het
indienen van bedenkingen c.q. zienswijzen door de Milieufederatie maakt eveneens
deel uit van deze fase van (voor)overleg, aangezien in dit (inspraak)stadium nog geen
democratisch besluit is genomen. De genoemde activiteiten hebben immers tot
doel mee te denken met provinciale plannen en de kwaliteit van deze plannen te
verbeteren.
 Juridische procedure
Het gaat hierbij om het indienen van bezwaar- en beroepsschriften tegen een
democratisch genomen besluit en deelname aan de daaruit voortvloeiende zittingen
e.d.
De te onderscheiden fasen worden hierna beschreven
(zie ook bijgevoegd stroomschema)
Stap 1 Oriëntatiefase - Agenda
Bij het vooroverleg over het werkplan van de Milieufederatie wordt in onderling overleg bepaald
bij welke dossiers de Milieufederatie in het betreffende jaar betrokken zal worden.
De hoofdlijnen van het provinciaal deel van het werkplan zullen met GS jaarlijks medio
september worden besproken.
In het betreffende werkplanjaar zal op basis van voortschrijdend inzicht 2 het werkplan worden
geactualiseerd c.q. nader worden ingevuld. Hier ligt een wederzijdse verantwoordelijkheid.
De voortgang van de uitvoering van het provinciale deel van het werkplan zal jaarlijks medio
maart met GS worden besproken.
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Deze gedragscode geldt voor nieuwe projecten en geldt niet voor reeds lopende projecten.
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De belangrijkste bron voor de actualisatie wordt gevormd door de voorraad-agenda van de PCOL.
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Stap 2 Inventarisatiefase – Eerste idee
De Milieufederatie laat zich bij het al dan niet deelnemen aan (voor)overleg met de Provincie
leiden door het te verwachten rendement, de realistische haalbaarheid van samenwerking en
de beschikbaarheid van deskundig personeel. Bij deelname aan (voor)overleg zal de
Milieufederatie dit schriftelijk aan de Provincie kenbaar maken, waarbij verwezen wordt naar de
voorliggende gedragscode.
Indien er bij een dossier meerdere bevoegde gezagen (bijvoorbeeld Provincie en gemeenten)
betrokken zijn, worden hierover separate afspraken gemaakt tussen de Provincie en de
Milieufederatie.
Stap 3 Analysefase - Standpunt op hoofdlijnen
Bij deelname aan (voor)overleg met de Provincie wil de Milieufederatie in het onderhavige
dossier het standpunt op voorhand op hoofdlijnen bepalen. Dat dit niet altijd mogelijk is, moge
duidelijk zijn. Dossierkennis wordt immers gaandeweg opgebouwd. Daarnaast zijn er nog tal
van andere factoren die een proces beïnvloeden (bijvoorbeeld nieuwe informatie, uitslagen van
onderzoek, e.d.) waardoor ingenomen standpunten aangepast kunnen worden. Om een goede
voortzetting van het (voor)overleg te garanderen, zal de Milieufederatie haar
standpunt tijdens (voor)overleg zo helder en duidelijk mogelijk communiceren naar de
Provincie.
Voor een goede invulling van het (voor)overleg acht de Milieufederatie het noodzakelijk
dat (voor)overleg regelmatig plaatsvindt, dat vooraf de frequentie van het (voor)overleg wordt
vastgelegd en dat van alle overleggen een schriftelijk verslag wordt opgesteld, hetzij door de
Provincie, hetzij door de Milieufederatie.
Stap 4 Overlegfase - Voldoende duidelijkheid en draagvlak
Zodra de Milieufederatie op basis van zowel inhoud als proces voldoende duidelijkheid heeft of
het meerderheidstandpunt van het gremium nog in voldoende mate aansluit bij haar eigen
beleid zal de Milieufederatie het (voor)overleg continueren. Is dit niet het geval, dan kan zij
overwegen om uit het (voor)overleg te stappen en eventueel de juridische weg te bewandelen.
De Milieufederatie zal een dergelijk besluit met redenen omkleed communiceren met de
Provincie, spoedig nadat over de inhoud en proces voldoende duidelijkheid is verkregen.
De Milieufederatie zal zich – nadat besloten is tot verdere deelname aan het voor(overleg) maximaal inspannen om samen met de Provincie tot een gezamenlijk gedragen resultaat te
komen. Van de Provincie verwacht zij dezelfde maximale inspanning.
De Milieufederatie is overigens van mening dat ook bij een discontinuering van eventueel
(voor)overleg haar inbreng in de uitvoeringsfase van groot belang is als het gaat om
natuurcompensatie, mitigatie en landschappelijke inpassing. Zij dringt er dan ook bij de
Provincie op aan dat zij in het onderhavige project ook in deze fase een inbreng mag blijven
leveren op het gebied van natuur- en milieubeleid.
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Stap 5 Evaluatie/implementatiefase - Koers houden
Indien het (voor)overleg een positief resultaat oplevert waarin zowel Milieufederatie als
Provincie zich kunnen vinden, zal de Milieufederatie dit beleid van harte ondersteunen en naar
buiten toe uitdragen.
Mocht in een latere fase de besluitvorming of de uitvoering bij de Provincie niet in
overeenstemming zijn met de in het (voor)overleg behaalde resultaten en in het (voor)overleg
gemaakte afspraken, dan kan de Milieufederatie alsnog besluiten een juridische procedure te
starten, hetgeen zo spoedig mogelijk na de constatering dat er afgeweken is van de eerdere
resultaten of afspraken aan de Provincie kenbaar zal worden gemaakt.
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Stroomschema Voor(overleg)
Oriëntatiefase

Agenda
Nee

ja
Inventarisatiefase

Eerste idee
Nee

ja
Analysefase

Standpunt op hoofdlijnen
Nee

Ja
Overlegfase

Voldoende duidelijkheid en draagvlak
Nee

ja
Evaluatie/implementatiefase

Koers houden

Nee
Ja

Positief resultaat
Ja :

Verdere deelname aan voor(overleg)

Nee:

Geen verdere deelname aan voor(overleg)
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