Jaarverslag 2019-2020 Milieu en Toegankelijkheid
Het voorbije jaar 2019-2020 is de commissie Milieu en Toegankelijkheid van OV in deze
hoedanigheid niet bij elkaar gekomen.
Wel is er veelvuldig extern overleg gepleegd.
Vooreerst werd de kalender 2020 op 4 oktober 2019 door het secretariaat OV ingediend bij de
verschillende provinciale AVES-diensten (vergunningen) van ANB.
Pas op 22 mei 2020 werd het eerste en enig antwoord ontvangen van ANB-Limburg. Van de overige
provincies is er nog steeds geen teken van leven.
Oorzaak van deze extreem laattijdige behandeling heeft enerzijds te maken met het gewijzigde beleid
(BVR Omgekeerde Toegankelijkheid) van de Vlaamse regering en de zoveelste interne
herstructurering binnen ANB.
Onze zoektocht naar rechtszekerheid om correct te kunnen organiseren, heeft dit jaar bijzonder veel
energie gekost. Tussen oktober 2019 en mei 2020 zijn er ongeveer 20 contactmomenten (mails en
telefoons) geweest met zeer diverse instanties en personen teneinde het dossier vlot te krijgen.
Als gevolg hiervan werden ook de wedstrijden tot 13 maart 2020 (begin van de Corona-lockdown)
georganiseerd in een juridisch vacuüm. Sterker nog, door het gebrek aan het algemeen besluit van
ANB, gaven gemeentebesturen geen toestemming meer voor OL op hun grondgebied. (cfr Genk).
Globaal genomen moet echter gezegd dat de uiteindelijke en enige ANB-toelating (deze van Limburg)
nauwelijks nieuwe beperkingen oplegt en dat de aanpak alvast minder ambtelijk geformuleerd werd.
Er kan ook geconcludeerd worden dat ANB in de toekomst niet meer de leidende administratie is
zoals voorheen, maar dat zij haar bevoegdheid herleid tot het beheer van haar eigen domeinen en
deze in beheer van ANB. Toekomstig zal OV prioritair dus meer aandacht moeten schenken aan de
overige openbare overheden zoals provincie, gemeenten enz. en de aanvragen rechtstreeks dienen te
richten aan deze overheden.
Tevens dient binnen ANB de ronde gedaan te worden bij de nieuwe provinciale ANB-recreatiefunctionarissen (die in de plaats komen van de AVES-ambtenaren) en alle regiobeheerders volgens
de nieuwe indeling.
Hetzelfde geldt voor de diverse gemeentebesturen (sportdiensten en milieudiensten), teneinde de
toekomst van het oriëntatielopen veilig te stellen.
Het jaarlijks formeel overleg in de loop van oktober bij ANB heeft omwille van deze interne
reorganisatie [AVES onze vroegere gesprekspartner bij ANB mocht dit overleg niet meer organiseren]
dan ook niet plaats gevonden in 2019.
Tevens was 2019 ook het eerste jaar na de bevoegdheidsherverdeling (grondgebonden versus
persoonsgebonden materies) inzake het Vlaamse sportbeleid tussen de voormalige beheerder (de
provincies) en de Vlaamse gemeenschap (Sport Vlaanderen). De verhouding in Limburg met Tom
Naomé [Sport Vlaanderen] (opvolger voor Ann Caekenberghe van de provincie) verloopt echter
voorspoedig en deze bevoegdheidsoverdracht is voor het OL zeer vlot verlopen in Limburg.
Op 3 december 2019 had een Netwerkmoment Sport & Natuur [georganiseerd door Sport Vlaanderen]
plaats in Genk, alwaar de buitensporten in een positief overleg konden overleggen met ANB,
Natuurpunt en de Regionale Landschappen. (In 2018 was OL de “sport in de kijker“op dat
Netwerkmoment]
Na een presentatie op de RVB OV eind 2018, werd op 22 januari 2020 een stand van zaken
gepresenteerd met betrekking tot de problematiek van de machtigingen alsook een voorstel van
opdeling van de commissiewerking met betrekking tot kaarten. Enerzijds het sporttechnisch
kaartbeheer (conformiteit met ISOM / ISSprOM, kwaliteit van het tekenwerk en gebruikte technieken,
toewijzing van een kaart ifv het belang van een wedstrijd,...) en het kadastraal kaartbeheer (algemene
problematiek toegankelijkheid, eigendomsstructuur, aanvragen naar en contacten met ANB en de

openbare besturen, digitalisering kadaster, reservatieaanvragen, opmaak kalender ifv beperkingen in
tijd (sperperiode) en ruimte (verboden zones)..).
Jammer genoeg is geen gevolg gegeven aan dit voorstel.
Het lijkt dan ook aangewezen dat alle aspecten die met "terreinen en kaarten" te maken hebben,
zowel het sporttechnische als het kadastrale, naar de commissie Kaarten over te dragen en de
commissie Milieu & Toegankelijkheid niet langer te behouden.
Verder had op 12 maart 2020 een positief overleg plaats met regiobeheerder Hildegard Quintens
(regiobeheerder Noorderkempen-provincie Antwerpen) in verband met de nieuw aan te maken
kaarten in Postel Koninklijke Schenking (TROL) en Kommiezenheide (OMEGA) en in Merksplas
Graafsbos (OMEGA).
Op 7 mei 2020 was er overleg met Johan Schepens, directeur sport van stad Genk, ivm de
weigeringen in Genk (Kolenspoor [Hamok]) en Zillerbos [KOL]. Er zal na Corona een overleg plaats
vinden met de milieudienst Genk.
Met betrekking tot het protocol tussen OV en de militaire overheid, dat eind 2018 zo goed als afgerond
was voor OV, is er in 2019 geen verder initiatief meer genomen omwille van een dispuut tussen
Defensie en FRSO rond de financiële afspraken. Het verdient de nodige aandacht om dit opnieuw ter
sprake te brengen. In dat kader wordt geadviseerd om een bespreking op het allerhoogste niveau te
organiseren. Een voorstel van protocolovereenkomst tussen OV, FRSO en de militaire overheid zou
tot de nodige generieke afspraken moeten leiden voor de eerstvolgende 10 jaren.
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