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1 Overzicht ISO 14001-indicatoren entiteit 

1.1 Evolutie milieuprestaties 
 

Milieuaspect Indicator Doel1 Referentie-
jaar2 

Evolutie t.o.v. 
referentie-
jaar3 

Klimaat en energie     
Netto broeikasgasuitstoot 
laatste meting (2016) 

81 ton CO2-eq  Naar 0 in 2020 2016 / 

Warmteverbruik 258 497,86 kWh  2018 – 8,77 % 
Warmteverbruik per graad-
dag 

153,8  2018 - 5,6 % 

Elektriciteitsverbruik 147 202, 12 kWh  2018  – 1,41 % 
Hernieuwbare energie (PV 
panelen, zonneboilers) 

10179,45 kWh   2018 – 37,6 % 

Aandeel HE 6,92 % 13 % tegen 
2020 

 6,08 % te gaan 

Verbruik elektrische laad-
paal voor wagens 

2.998 kWh  2018 + 239 % 

Water     
Waterverbruik 428,35 m³  2018 -5,3 % 
Aandeel hemelwater 63 %  2018 + 13 % 
Papier     
Papierverbruik intern (prin-
ters en copycenter) 

43 300 vellen  2017 – 1,8 % 

Papierverbruik extern 
(drukkers) 

20.750 vellen  2017 + 123 % 

Afval     
Totaal Afval volume 10,3 ton  2018 - 2.83 % 
Aandeel restafval 80,1 %  2018  -2,9  % 
Gebouw     
Duurzaamheidsscore patri-
monium entiteit 

78 % 
 

 2018 -20% 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Indien een provinciaal doel aanwezig, is dit hier ingevuld. Heeft je entiteit een eigen milieudoel 
voor een bepaald thema? Vul dan het doelpercentage in (bv 10% in kolom 3) en pas het referentie-
jaar aan in kolom 4 (bv tov voorgaande jaar). 
2 Eerste jaar met zo goed als alle gegevens. Mag aangepast worden naar zelf gekozen referentiejaar. 
3 Vergelijk de waarde van dit jaar met de waarde in het referentiejaar en vul het verschil (in percen-
tage) in. Kleur groen of rood (verbetering of verslechtering prestatie). 
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Eigen werking     
Totaal aantal advie-
zen aan particulie-
ren 

1.097  1.000 2018 -15 % 

Totaal aantal pro-
jectadviezen lokale 
overheden 

30   2018 -64,7 % 

Aantal lopende Eu-
ropese projecten 

16   2018 -5,8% 

Aantal inhoudelijke 
medewerkers 

17   2018 Zelfde gebleven 

      
 
Bespreking 

• De daling van het warmteverbruik komt doordat het niet echt een koude winter en voorjaar 
geweest is. Zie warmteverbruik per graaddag. 

• De daling in de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie is te wijten aan de zonnepane-
len van de Basis die al vanaf het najaar 2019 uit liggen. 

• Er is een sterke stijging in het verbruik bij de elektrische laadpaal voor wagens ten opzichte 
van 2018. Meer en meer mensen schaffen een elektrische wagen aan, privé of als bedrijfswa-
gen. Ook meer en meer bezoekers en medewerkers weten dat Kamp C beschikt over twee 
elektrische laadpalen. Vandaar waarschijnlijk de sterke stijging. 

• Het intern papierverbruik is licht gedaald ten opzichte van 2017. We proberen er nog steeds 
op te letten om niet onnodig te printen en zeker recto verso te printen.  

• Het Extern drukwerk is dan weer wel fors gestegen ten opzichte van 2017. Dit is te wijten 
aan de druk van de infofiches (in 2019) die wij in het adviesloket gebruiken. In 2017 ging dit 
enkel over een algemene folder.  

• De hoeveelheid afval is een klein beetje gedaald ten opzichte van 2018. Zelfs het aandeel 
restafval hierin is gedaald. Dat toont aan dat we op Kamp C nog steeds ons best blijven doen 
om zo weinig mogelijk afval te produceren. In het conferentiecentrum de Basis en de cafeta-
ria van het infocentrum doen we dat door zoveel mogelijk verpakkingsvrije catering aan te 
bieden. 

• De duurzaamheidsscore van is sinds vorig jaar met 20% gedaald. Deze daling is te wijten aan 
het feit dat de luchtkwaliteit en temperatuur in de kapel van het infocentrum als onaange-
naam / storend worden ervaren. Medewerkers kunnen er dikwijls niet de hele dag werken 
omdat ze hoofdpijn krijgen, het te koud of te warm is,… Zij zoeken dan een andere werkplek.  
Hiervan maken dan ook een werkpuntje voor 2020. 

• Het aantal bouwadviezen en projectadviezen is sinds vorig jaar gedaald. Dit is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan het feit dat onze bouwadviseurs meer en meer ingezet worden in de pro-
jecten die lopen op Kamp C en daardoor minder inzetbaar zijn voor bouwadviezen. Het zijn 
vooral externe bouwadviezen die minder gegeven worden, want de interne adviesdagen zijn 
telkens goed vol geboekt.  

• De daling van onze duurzaamheidsscore is te wijten aan een slechte luchtkwaliteit en lichtin-
val in de Kapel ( Infocentrum). Dit maakt werken daar minder aangenaam en moeilijk om 
daar een hele dag te werken. 
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1.2 Evaluatie werking systeem  
 
Systeemaspect OK/NOK  

of aantal 
PLAN – Context en planning  
Omgevingsanalyse geactualiseerd OK 
Milieuaspectenanalyse geactualiseerd OK 
Risico’s en kansen geactualiseerd OK 
Doelstellingen up to date OK 
DO - Uitvoering  
Inventaris machines en toestellen geactualiseerd OK 
Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd NOK 
Noodoefening uitgevoerd NOK 
Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 2/2 
Aantal (bijna) milieu-incidenten 0 
Contractors geregistreerd en opgeleid (werkinstructie) 100%, OK 
Aantal duurzame evenementen (volgens gids) 1/1, OK 
DO - Gedocumenteerd systeem  
Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel OK 
VoorkomenSorterenAfval actueel NOK 
WatDoenBijBrandMedewerkers actueel OK 
DO - Vorming en onthaal  
Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen 6 /28, OK 
Vormingsuren milieu en preventie Zie info hieronder 
DO - Communicatie  
Milieusensibilisatie-acties personeel en bezoekers 2 
Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties 0 
Middelen  
Afvalkosten 3239 €  
Milieukosten (gas, elektriciteit, water) 49626 € 
CHECK - Audits en opvolging   
Wettelijke keuringen eigenaar 100% 
Wettelijke keuringen gebruiker 67% 
Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2019 1 
Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2019 0/1 
Aantal opgeloste knelpunten vorige beoordelingen  0/0 
Aantal NC’s en VV’s thema gevaarlijke producten 0 
Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … OK 
ACT   
Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt) OK 
Voor APB’s en AVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor jaarrap-
port bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement 

OK 

 
Bespreking 
 

• In 2019 werd geen noodoefening / brandoefening gehouden doordat de brandcentrale een 
hele tijd defect was. Dit probleem is ondertussen opgelost zodat in 2020 opnieuw een oefe-
ning gehouden kan worden.  

• In 2019 werden een aantal keuringen niet opgevolgd / over het hoofd gezien. (noodverlich-
ting, brandhaspels, koelkasten met vriesvak en diepvries, branddeuren) Deze worden in 2020 
zeker opgevolgd en in orde gebracht (opdracht 23/5/2020 aan Stefaan Sterckx door Yves 
Prinsen).  

• De inventaris gevaarlijke producten en het document voorkomen en sorteren afval moet nog 
eens geactualiseerd worden, dit is al even geleden.  werkpunt 
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• In 2019 hadden we 1 groot evenement , Open Bedrijven Dag. Dit proberen we natuurlijk op 
een zo duurzaam mogelijke manier te organiseren. Net zoals alle kleinere ‘evenementen’ die 
doorgaan in het bedrijvencentrum De Basis. 

• Op Kamp C hebben we 4 medewerkers die de EHBO opleiding hebben gevolgd. 3 van deze 
medewerkers moeten de opfrissingscursus in 2020 zeker nog gaan volgen. Dit is in 2019 niet 
gebeurd. Verder volgen collega’s nog andere milieurelevante opleidingen binnen de werking 
van Kamp C en de projecten die lopen. We proberen deze zo goed als mogelijk op te lijsten, 
zie volgende link: \\ISO\iso14001\DESE\KMPC\_Werkmap_uitwisseling\Documenten Kamp C   

• Milieukosten: de afvalkosten zijn inclusief de kosten voor afvoer van afval geproduceerd bij 
de 3D betonprinter. In de milieukosten zitten gas, elektriciteit en water vervat. 

• Na de externe audit in 2019 hadden we 1 aandachtspunt. Dit wordt nog verder opgevolgd en 
kon nog niet afgesloten worden. Zie ook: 4.1 Externe audit 24 mei 2019 in dit document. 
 

2 Status actiepunten vorige beoordeling 

 
AP nr. Wie Omschrijving Deadline Status 
1 Balie-

mede-
werker 

Nauwkeurige opvolging van vormingsuren 30/4/2019 Voltooid 

2  ISO team Overleg met Wim Van Acker plannen voor 
goed zetten van meterstanden in Elyse 

30/4/2019 Dit heeft enige ver-
traging opgelopen 
maar is ondertus-
sen in orde. 

     
 

3 Van analyse naar actie 

 

 
 
 
 
 

Omgevingsanalyse
Milieuaspectenanalyse

Wetgeving

Wat zijn prioriteiten? 
Waaraan dit jaar werken?
-> Risico's en Kansen

Actie!
Doelstellingen of 

maatregelen (in BBC, in 
Ultimo, in eigen 
opvolging....) 

file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/_Werkmap_uitwisseling/Documenten%20Kamp%20C%20%20
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3.1 Omgevingsanalyse (context) 
3.1.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 
STERKTES: 

• De infrastructuur op site Kamp C blijft een sterkte 
• Enthousiasme, zelfstandigheid, creativiteit en flexibiliteit van het team 
• Kamp C is een spil in het DuWOBo netwerk en dit is blijvend 
• Kamp C heeft een grote samenwerkingsbereidheid en een duidelijke visie 
• Politieke steun: blijvend 
• Kamp C heeft een neutrale positie 

 
 

ZWAKTES: 
• Niet duurzame ligging 
• Kamp C had een beperkt aantal inhoudelijken, maar de afgelopen jaren zijn er ver-

schillende projectverantwoordelijken aangeworven 
• Beperkt aantal middelen & budget. Dankzij Europese projecten vergroten we het bud-

get 
 

OPPORTUNITEITEN: 
• Fossiele brandstof crisis 
• Klimaat crisis 
• Drinkwater crisis 
• Grondstoffen crisis 

 
BEDREIGINGEN: 

• onze liquiditeitspositie 
• Veranderende legislatuur 
• Verschillende ambitieniveaus tussen provinciale diensten 
• Financiële situatie van België 
• Weinig flexibele provinciale regels 

 
 
Link naar omgevingsanalyse https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-
AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-
6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true  
Update: Er zijn geen wijzigingen sinds vorig jaar. 
 

3.1.2 Stakeholdersanalyse 
 
Kamp C heeft verschillende stakeholders: de burgers, de lokale overheden, bouwprofessionelen, … 
De meeste punten van de SWOT-analyse in punt 4.1.1 hebben ook een grote invloed op onze sta-
keholders. 
 
Link naar omgevingsanalyse https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-
AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-
6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true 
Update: er zijn geen wijzigingen sinds vorig jaar. 
 
 
 
 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true


   
 

VE_KMPC_Beoordelingsverslag ISO 14001-2019.docx 
proceseigenaar : Milieuaanspreekpunt 
gelinkt aan:  

datum: 2020-04-01 
versie: 1.0   7 van 12 

 

3.2 Milieuaspectenanalyse 
Link naar milieuaspectenanalyse : \\ISO\iso14001\DESE\KMPC\1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse  
Update:  Sinds begin 2019 worden geen rondleidingen in Expo C meer gegeven door medewerkers 
van Kamp C. Dit omdat er heel veel medewerkers meer en meer betrokken zijn in de projecten die 
lopen op Kamp C en dus niet zo vaak meer de mogelijkheid hebben om rondleidingen te doen. Klas-
groepen zijn wel nog steeds welkom om zelfstandig (aan de hand van de zelfgidsbrochure) de expo 
te bezoeken met hun leerkracht. Dit maakt dat de impact die we op dit moment op jongeren hebben 
vanuit Kamp C, minder groot is dan vroeger.  De prioriteit ligt nu even bij het uitwerken van de pro-
jecten en niet bij het herwerken van de expo en het aanbod naar scholen toe. Als er zich opportuni-
teiten voor doen binnen de projecten om de expo en of het aanbod naar scholen te betrekken en 
herwerken, zullen deze zeker onderzocht en aangewend worden.  
 
Overzicht significante milieuaspecten voor dit jaar met actie:   
 
Significant milieuaspect (ri-
sico/kans) 

Doelstelling of actie die 
hieraan gekoppeld is 

 

A Duurzaam bouw- en project-
advies (milieuaspect impact op 
derden) 

17/KMPC/01 
Aktie A2: Informeren 
Aktie A6: Sensibiliseren 
Aktie A7: Ondersteunen lokale 
overheden 

KANS – dagelijkse werking 

B Uitvoeren van Europese pro-
jecten met als doel transitie in 
de bouwsector, overheid en bij 
burgers (milieuaspect impact 
op derden) 

Aktie A1: Kenniscentrum 
Aktie A3: Projecten 
Aktie A8: Netwerking en sa-
menwerking 

KANS – dagelijkse werking 

D Uitvoeren van Europese pro-
jecten: 3D-printer - grondstof-
fen en onderhoud (milieuaspect 
impact op derden) 

Aktie A1: Kenniscentrum 
Aktie A3: Projecten 
Aktie A8: Netwerking en sa-
menwerking 

RISICO & KANS 

 
 
 

3.3 Risico’s en kansen 
 
RISICO’S:  De risico’s blijven beperkt op Kamp C. 
KANSEN:  Door de verschillende bedreigingen opgesomd in punt 3.1.1 blijft de werking van 
Kamp C erg belangrijk. Als kenniscentrum zullen we onze stakeholders moeten blijven ondersteu-
nen. Dit doen we nu nog meer dan vroeger door de verschillende Europese projecten, door het digi-
tale infoloket en door projecten zoals ‘energiemeesters’. 
 
 
Risico’s en kansen uit milieuaspectenanalyse: zie hoger (significante milieuaspecten). 
 
Risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse: zie link omgevingsanalyse.  
 
Overzicht: voor dit jaar worden onderstaande risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse vastge-
steld: 

Risico’s / kansen Actie: doelstellingen of maatregelen om dit aan te 
pakken (binnen of buiten het milieumanagementsys-
teem) 

1. Intensifiëring samenwer- BDS - We stimuleren het tot stand komen van een duur-

file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse
https://provincieantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/sites/ps-DPRO-AdvOnd/dos-Provincie20/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAD16A8E6-5BB3-4869-B2AD-6AE1953503C7%7D&file=Wonen_Omgevingsanalyse.docx&action=default&mobileredirect=true
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king met andere provinci-
ale diensten met het oog 
op een geïntegreerd 
woonbeleid 
 

2. (anders) wonen is hot 
topic (cf. betonstop, ac-
ties Vlaamse Bouwmees-
ter): opportuniteit om lo-
kale besturen en IGS-
projecten te ondersteunen 
bij ontwikkelen van (geïn-
tegreerd) woonbeleid 

zaam, divers en betaalbaar woningaanbod voor iedereen, 
en dit in woonomgevingen waar zuinig wordt omgespron-
gen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzie-
ningen voorhanden zijn en waar inspanningen worden ge-
leverd om het samenleven van bewoners te bevorderen.  
 
AP – We streven ernaar dat duurzaam (ver)bouwen de 
norm is en door middel van een integraal beleid betaalbaar 
is voor iedereen.  
 
AP – We stimuleren en ondersteunen lokale besturen en 
woonactoren om te komen tot een divers en betaalbaar 
woonaanbod, afgestemd op de woonbehoeften en duurza-
me woonwensen.  
 
AP – De provincie stimuleert en ondersteunt lokale bestu-
ren, woonactoren en burgers om te komen tot leefbare 
woonomgevingen waarbij we aandacht hebben voor aan-
wezigheid van voorzieningen en sociale cohesie, bereik-
baarheid en verdichting.  

3. Grondstoffencrisis Europese projecten, 3D-printer - grondstoffen en onder-
houd 

  

3.4 Milieudoelstellingen  
3.4.1 Doelstellingen entiteit 

3.4.1.1 Doelstelling APB Kamp C 
 
De kerntaken van Kamp C zijn ook milieurelevant. We volgen deze actieplannen op via het jaarver-
slag van Kamp C.  
Vooral met de lopende projecten bij Kamp C vervullen wij een groot deel van onze doelstellingen. In 
2019 waren er 16 projecten lopen gericht op burgers, lokale overheden, bouwprofessionelen en on-
derwijs. Hoe binnen elk project aan deze doelstelling wordt gewerkt kan je nalezen in ons jaarver-
slag of op onze website. (je kan de projecten vinden onder duurzaam en onder innovatie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Algemene, provinciale doelstellingen 

3.4.2.1  Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 
 
Dankzij onze adviesverlening, onze Europese projecten en onze expo, zorgen we ervoor dat we da-
gelijks aan deze doelstelling op grote schaal werken. 
 
OPGESTARTE ACTIES: 

file://ISO/iso14001$/DESE/KMPC/1_PLAN_Actieplannen_preventie_milieu/milieu/F_KMPC_DoelstellingenActieprogrammas.xls
https://www.kampc.be/
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Om aan deze doelstelling te werken binnen Kamp C als organisatie hebben we de volgende acties al 
eerder opgestart en blijven we deze herhalen en opvolgen: 
 

• powermanagement toepassen op PC’s  
• medewerkers stimuleren om woon-werkverkeer met de fiets of openbaar vervoer af te 

leggen 
•      in 2020 zullen we de bandenspanningsactie herhalen 

 

3.4.2.2  100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2020  
 
Zie link in punt 5 voor de acties die we reeds hebben opgestart. Samen met het ISO-team hebben 
we de aankopen op Kamp C onder de loep genomen en bijgestuurd waar nodig. Dit gebeurt bij elke 
interne audit opnieuw. Kamp C heeft ook de Green Deal circulaire aankopen ondertekend.  
 

3.4.2.3  Bijdragen aan ‘Klimaatplan 2030 – grondgebied provincie’  
 
Deze doelstelling is de opvolger van de doelstelling “klimaatneutrale organisatie”, die eind 2020 af-
loopt. De scope wordt uitgebreid van acties in de eigen organisatie naar acties op niveau van het 
grondgebied, inclusief klimaatadaptatie. 
 
Het nieuwe provinciale klimaatplan 2030 wordt opgemaakt door een dienstoverschrijdende, provin-
ciebrede werkgroep. De werkgroep zal gezamenlijk de scope scherp stellen en doelstellingen en indi-
catoren bepalen. Tegen 1 januari 2021 is het nieuwe klimaatplan 2030 afgewerkt en gaat de uitvoe-
ring van start. 
 
Uitgangspunten: het klimaatplan 2030 gaat zowel over mitigatie (de vermindering van onze uitstoot) 
als over adaptatie (aanpassing aan een veranderend klimaat). Zowel acties in de eigen organisatie 
(eigen gebouwen, personeel ...) als acties op niveau van het grondgebied (waar we in interactie tre-
den met externe klanten, gemeenten, …) kunnen opgenomen worden. De focus ligt wel op zaken 
waar de provincie directe of afdwingbare controle heeft. Ook de B2B-ondersteuning (van Bestuur 
naar Bestuur) is een leidend principe.  
 
 
Momenteel is Kamp C betrokken in 3 verschillende schrijfteams die zijn opgestart voor de opmaak 
van het nieuwe klimaatplan 2030. 
 
SD 1. Klimaatneutrale organisatie 
SD 4. Klimaatneutrale kernen 
SD 5. Lokale hernieuwbare energie 
 
Dit wordt momenteel opgevolgd door collega An De Vriendt, maar dit kan nog wijzigen naargelang 
de gevraagde expertise / input.  
 
Kamp C heeft ook meegewerkt aan de uitwering van het klimaatplan 2030 van IOK en het klimaat-
actieplan van de gemeente Zoersel. 
 
Ook met onze projectwerking dragen wij bij tot het halen van klimaatdoelstellingen 2030. Hoe dit in 
de verschillende projecten aan bod komt kan je nalezen in ons jaarverslag of op onze website. 
 

3.4.2.4 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 
 

https://www.kampc.be/
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Het provinciale biodiversiteitsbeleid is momenteel al gedeeltelijk geïntegreerd in het milieumanage-
mentsysteem. De opmaak of uitvoering van natuur- of bosbeheerplannen is bij verschillende entitei-
ten opgenomen als milieudoelstelling. Waar nodig willen we de opvolging nog verder integreren in de 
PDCA-cirkel (PLAN-DO-CHECK-ACT) en in de instrumenten en communicatiekanalen van het Milieu-
ManagementSysteem. Daarnaast zal het biodiversiteitsbeleid worden verbreed naar alle relevante 
diensten die kunnen bijdragen vanuit wetgevende of beleidstaken, ook zonder beheerplan.  
 
Hoe pakt de provincie dit aan?  
Tegen 2024 wil de provincie het biodiversiteitsbeleid volledig inbedden in de organisatie. In de Pro-
vinciale Beoordeling MMS 2017 werd een actieplan voorgesteld, met een aanpak en timing op maat 
van diverse betrokken entiteiten en diensten. Dit zal vanuit de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbe-
leid (DMN) i.s.m. de betrokken entiteiten en centrale diensten uitgewerkt worden. Bij alle relevante 
entiteiten en centrale diensten (zie deze lijst) zal een eigen doelstelling opgestart worden om het 
biodiversiteitsbeleid in ISO 14001 te borgen. 
 
Aanvulling voor APB Kamp C 
 
Kamp C heeft in samenwerking met DMN reeds een natuur en bosbeheerplan uitgewerkt voor de 
site. Dit plan wordt gehanteerd voor het groenonderhoud dat gebeurt door een externe firma. Deze 
plannen zijn voor hun aanstelling goed overlopen en het onderhoud hieraan aangepast. 
 
Op onze site hebben wij ook al infoborden aangebracht i.v.m. de biodiversiteit op onze site. Op deze 
manier informeren wij wandelaars, fietsers, bezoekers en buurtbewoners over de manier waarop wij 
aan de biodiversiteit op ons domein werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Milieuaudits en milieurondgangen 

4.1 Externe milieuaudit 24 mei 2019 
 
Link naar auditrapport 2019 ( Kamp C p.22) 

file://ISO/iso14001$/_Milieu_Management_Systeem/4_ACT_Beoordeling/VE_ALG_BeoordelingMMSProvincie_2017.docx
file://ISO/iso14001$/_Milieu_Management_Systeem/4_ACT_Beoordeling/VE_ALG_BeoordelingMMSProvincie_2017.docx
file://ISO/iso14001$/_Milieu_Management_Systeem/1_PLAN_Beleid_Doelstellingen/F_ALG_OverzichtDoelstellingenActieplannen_Biodiversiteit.xlsx
file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/_Werkmap_uitwisseling/Documenten%20Kamp%20C/Biodiversiteit
file://iso/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/3_CHECK_Audits_Milieurondgangen/Audits/2019/RA_ExterneAudit_201905_V3.pdf
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• Conclusies mbt resultaten interne en externe audits + opvolging opmerkingen (in Planon of 
Ultimo) 
 
De milieuvergunning dient te worden geactualiseerd en dit si voorzien. De stand 
van zaken werd echter niet opgenomen in de directiebeoordeling. 
 
Dit loopt volop. Bij nazicht is ook gebleken dat de vergunning voor de warmtepomp in de Ba-
sis ook moet aangepast worden. Hierdoor moeten er ook aanpassingen gebeuren aan de in-
stallatie waarvoor nu offertes opgevraagd zijn. Opvolging door Yves Prinsen. 
De stand van zaken werd in Planon toegevoegd. 
 

• Conclusies mbt resultaten milieurondgangen (controle milieuwetgeving) + opvolging opmer-
kingen (in Planon of Ultimo) 
 
In 2019 heeft er geen milieurondgang plaats gevonden. Hierover is dus niets te melden. 
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5 Actiepunten beoordeling 

 
AP nr. Wie Omschrijving Deadline Opvolging: waar 
1 ISO team Actualiseren werkinstructies en 

inventarissen: voorkomen en 
sorteren afval, gevaarlijke pro-
ducten, … 

31 juni 2020 \\ISO\iso14001\DESE\KMP
C\_Werkmap_uitwisseling\
Goed te keuren werkin-
structies 

2 ISO team  
en stiel-
mannen 

Wettelijke keuringen niet verg-
eten en in 2020 in orde bren-
gen wat in 2019 vergeten 
werd. 

29 mei 2020 Keuringskalender op 
sharepoint ( via ISO-
kalender) 

3  ISO team 
en DLOG 

Optimaliseren van de tempera-
tuurregeling en luchtkwaliteit 
in de Kapel (infocentrum) * 

Eind 2020 
(plan van 
aanpak) 

Duurzaamheidsscreening:  
\\ISO\iso14001\DESE\KMP
C\3_CHECK_Milieu_energie
presta-
ties\Duurzaamheidsscreeni
ng_KMPC 
 
Beoordelingsrapport 2020 
 

     
 

* Sinds 2019 loopt het project ’t Centrum waarbij Kamp C een circulair bedrijvencentrum zal 
realiseren op de site Kamp C , dit in samenwerking met een heel aantal partners.  
In de verdere uitwerking van dit project zal blijken of de werking van Kamp C misschien ook 
(fysiek) ondergebracht kan worden in dit gebouw. Aangezien de medewerkers die nu in de 
Kapel werken dan zullen verhuizen naar het circulaire gebouw, komt dit actiepunt te verval-
len. 

file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/3_CHECK_Milieu_energieprestaties/Duurzaamheidsscreening_KMPC
file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/3_CHECK_Milieu_energieprestaties/Duurzaamheidsscreening_KMPC
file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/3_CHECK_Milieu_energieprestaties/Duurzaamheidsscreening_KMPC
file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/3_CHECK_Milieu_energieprestaties/Duurzaamheidsscreening_KMPC
file://ISO/iso14001/DESE/KMPC/3_CHECK_Milieu_energieprestaties/Duurzaamheidsscreening_KMPC
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