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1 Samenvatting: overzicht ISO 14001-indicatoren  

1.1 Evolutie milieuprestaties 

 
 

 

Milieuaspect: naam 

indicator 

Meetwaarde  Streefwaarde1 Referen-

tiejaar2 

Evolutie t.o.v. re-

ferentiejaar3 

Klimaat en energie     

Netto broeikasgasuitstoot 

laatste meting (2018) 

243.469 kg CO2-

eq  

Compensatie 

vanaf 20204  

2008 + 13%  

Warmteverbruik 623.043 kWh / 2019 – 4.62 % 

Warmteverbruik per 

graaddag 

418 / 2019 + 7%  

Elektriciteitsverbruik 321.184 kWh / 2019 – 15.47 % 

Hernieuwbare energie 

(PV panelen: productie-
injectie panelen 

100.252.5 kWh / nvt  

Aandeel HE (productie-
injectie/totaal elektrici-

teitsverbruik) 

31 % 13 % tegen 
2020 

/ OK 

Water     

Waterverbruik 5.815 m³ / 2019 – 3 % 

Aandeel hemelwater  0,98 % (57 m³) /   

Papier     

Papierverbruik totaal 

 

54.740 vellen A4 / 2019 

(35.455 
A4) 

+ 54 % 

Papierverbruik printers 

en copycenter 

23.740 vellen A4 / 2019 

(32.855 
A4) 

– 28 % 

Papierverbruik extern 
(drukkers) 

31.000 vellen A4 / 2019 
(2.600 A4) 

+ 1092 % 

Afval     

Totaal Afval volume 33.308 kg / 2019 + 52.9% 

Aandeel restafval 15 % / 2019  

Aandeel PMD     

Aandeel papier/karton 539 kg / 2019 -9.8% 

Aandeel afval dierlijke 

weefsels 

7.900 kg / 2019 + 6% 

 
1 Indien een provinciaal doel of streefwaarde aanwezig, is dit hier ingevuld. Heeft je entiteit een ei-

gen milieudoel voor een bepaald thema? Vul dan het doelpercentage in (bv 10% in kolom 3) en pas 

het referentiejaar aan in kolom 4 (bv tov voorgaande jaar). 
2 Eerste jaar met zo goed als alle gegevens is hier ingevuld. Mag aangepast worden naar zelf geko-

zen referentiejaar (bv voorgaande jaar, of referentiejaar eigen milieudoelstelling). 
3 Vergelijk de waarde van dit jaar met de waarde in het referentiejaar en vul het verschil (in percen-

tage) in. Je kan hiervoor de ‘procentberekenaar’ onderaan op het tabblad ‘milieuprestaties’ van de 

ISO 14001-kalender gebruiken. Kleur groen of rood (verbetering of verslechtering prestatie). 
 
4 Resterende uitstoot wordt gecompenseerd voor volledige provincie vanaf eind 2020 

file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
file://///ISO/iso14001/_Milieu_Management_Systeem/ISO14001Kalender_Entiteiten.xlsx
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Aandeel ijzer en staal 6.600 kg / 2019 > 100% (0 in 2019) 

Aandeel tuin –en plant-
soenafval 

4.000 kg / 2019 -65.2% 

Aandeel eierafval 3.497 kg /   

Gebouw en wagens     

Duurzaamheidsscore 

patrimonium entiteit 

Site: 48% (20195) 

Gebouwen: ge-

middeld 46 
(20196) 

/ 2014 ongewijzigd  

 

+8.9 % 

Ecoscore wagenpark 
(gemiddelde en gewogen 

gemiddelde) 

44 / 44 
 

/ 2012 ongewijzigd 

 
 

 
Bespreking 

 

• Het gedaalde warmteverbruik is vnl. toe te schrijven zijn aan de situering van de rondes 
vleeskuikens in de loop van 2020. 

o Momenteel zijn we een kader aan het uitdenken voor de bouw van een nieuwe vlees-
kuikenstal, wanneer de vergunning vervalt in 2030. Voor deze stal willen we samen 

met constructeurs een duurzaam stalconcept uitdenken dat klaar is voor de toekomst. 

Hier wordt ook gedacht om technieken te implementeren die warmte recupereren, zo-
dat onze warmtevraag daalt. 

• Het gedaalde elektriciteitsverbruik in 2020 is het resultaat van de implementatie van de zon-

nepanelen in december 2019. Dat in combinatie met de zachte winter, die ervoor gezorgd 
heeft dat er minder bij verwarmd moest worden in de leghennenstal voor de mestbandbe-

luchting.  
o Momenteel zijn we een kader aan het uitdenken voor de bouw van een nieuwe vlees-

kuikenstal, wanneer de vergunning vervalt in 2030. Voor deze stal willen we samen 

met constructeurs een duurzaam stalconcept uitdenken dat klaar is voor de toekomst. 
Het verlagen van het energieverbruik voor ventilatie zal hier zeker een onderdeel van 

zijn. 
• Het gestegen papierverbruik is toe te schrijven aan een aantal brochures die we hebben laten 

drukken om onze kennis uit projecten te dissimineren. 

• Het afvalverbruik is dit jaar gestegen door het grote aandeel oud ijzer. In de leghennenstal 
werd een afdeling volledig vernieuwd en de oude inrichting werd hiervoor verwijderd. 

 

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 

 
5 Nog te updaten voor 2020 
6 Nog te updaten voor 2020 



   

 

VE_PV_Milieumanagementbeoordeling_2020.docx 

 

datum: 2021-04-29 

versie: 1.0   4 van 12 

 

DO – Uitvoering  

Inventaris machines en toestellen geactualiseerd NOK 

Inventaris gevaarlijke producten geactualiseerd OK 

Noodoefening uitgevoerd OK 

Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 1/1 

Aantal (bijna) milieu-incidenten 2 

Contractors geregistreerd en geïnformeerd (via werkinstructie) NOK 

Aantal duurzame evenementen (volgens gids) 0/0, OK 

DO - Gedocumenteerd systeem: werkinstructies milieu  

Milieuveiligheidsregels voor Contractors actueel OK 

Voorkomen en Sorteren Afval actueel OK 

Wat Doen Bij Brand - Medewerkers actueel OK 

Wat Doen Bij Brand en Ontploffing actueel OK 

Omgaan met Gevaarlijke Producten/Gassen actueel OK 

Eventueel: vul aan met andere milieuwerkinstructies OK 

DO - Vorming en onthaal  

Aantal nieuwe medewerkers die ISO 14001 onthaal kregen  NOK (Corona) 

Vormingsuren milieu en preventie 120 

DO – Communicatie  

Milieusensibilisatie-acties personeel en bezoekers 2 

Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties OK (projectcommunica-

tie) 

Middelen  

Afvalkosten X 

Milieukosten (energie, water, afval…) X 

CHECK - Audits en opvolging   

Wettelijke keuringen eigenaar 89% 

Wettelijke keuringen gebruiker 82% 

Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2020 2 

Aantal opgeloste NC’s en VV’s 2020 alle 

Aantal opgeloste knelpunten vorige beoordelingen   

Aantal milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 

ACT   

Beoordelingsverslag tijdig afgewerkt (31 mrt 20217) NOK 

Voor APB’s en AVAPs: Beoordelingsverslag als bijlage voor jaarrapport 

bestuursorganen doorgegeven aan stafdienst departement (24 apr 2020) 

OK 

 

Bespreking 

 
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is een entiteit van de Provincie Antwerpen. Samen werken we aan 

de ondersteuning van de transitie naar een meer duurzame landbouw. Dit doen we door in te zetten 
op een samenwerking tussen de verschillende actoren en het uitvoeren van praktijkonderzoek in de 

pluimveesector. Om dit praktijkonderzoek voldoende te subsidiëren, hebben we de afgelopen jaren 

enorm ingezet op projectwerking. Met succes! 
Deze projectwerking heeft een groot effect op onze bedrijfsvoering. Het is op voorhand niet volledig 

te voorspellen welke projecten goedgekeurd worden en hoe onze bedrijfsvoering er de komende ja-
ren gaat uitzien. Dit had natuurlijk ook een groot effect op de werking van ons Milieumanagement-

systeem. 

 
7 Of 30 april 2020 wanneer uitstel was gevraagd omwille van corona 
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Afgelopen jaar werd er dan ook hard gewerkt aan de hervorming van het MMS, zodat dit beter in 

onze eigen werking past. We zijn er nog niet helemaal, maar ik kan stellen dat er een goed begin is 
gemaakt. 

2 Status actiepunten vorige beoordeling 

 

In het beoordelingsverslag van 2019 werden een aantal actiepunten opgenomen die nog uitgevoerd 
dienden te worden.  

De conclusies bij deze actiepunten worden kort weergegeven in onderstaande tabel. 

 
 

AP 
nr. 

Wie Omschrijving Deadline Status 

 Jimmy     

Vermeu-

len 

Vervangen kapotte verlichting stallen → 

LED-verlichting 

31/12/20

20 

OK 

 Sofie        
Cardi-

naels 

Aftoetsen of kuiswater van de vleeskip-
penstallen gereinigd kan worden via het 

rietveld 

31/12/20
20 

Er dienen aanpassingen 
te gebeuren, waarvoor 

we naar projectmiddelen 
op zoek zijn. Hier werden 

ook andere ideeën geöp-

perd om het water te 
reinigen 

 Lynn 

Byns 

Optimalisatie IBA’s mogelijk?  31/12/20

20 

Opgenomen met DLOG, 

IBA’s zullen weer worden 
omgevormd naar septi-

sche putten, werking is 
niet te garanderen van 

de IBA’s 

 Iris van    
Dosse-

laer 

Verdere opvolging van lopende projecten 
i.h.k.v. milieu-doelstellingen (zie Doel-

stellingen & Acties 19-PV-01 INH) 

31/12/20
20 

OK 

 Lynn 

Byns 

Scheiden plastiek afval (hard & zacht 

plastiek) 

31/12/20

20 

Inzameling verandert in 

2021, PMD en plastiek 

mag dan samen 

../2019/VE_PV_BeoordelingMMS_2019.docx
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3 Omgevingsanalyse met risico’s en kansen 

 

3.1 Interne en externe tendensen en uitdagingen 

 

 

De werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij kadert in de omgevingsanalyse die werd gemaakt 
door ons departement.  

 
Zoals beschreven in het beoordelingsverslag van 2019 is er in de pluimveesector de tendens dat 

steeds meer kleine pluimveebedrijven beslissen om de boeken toe te doen. Hier tegenover staat dat 

de pluimveehouders die doordoen eerder denken aan schaalvergroting om een rendabel bedrijf te 
kunnen voeren. De landbouwers werden reeds geconfronteerd met verschillende milieumaatregelen 

die getroffen moesten worden. Denk hierbij aan bemestingsnormen, registratie van antibioticage-

bruik, het kader rond geur- en geluidsoverlast, maar ook andere emissienormen zoals fijn stof en 
ammoniak.  

Afgelopen jaar is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding of de hernieuwing 
van de omgevingsvergunning nog moeizamer geworden. Het gevoerde beleid zorgt ervoor dat het 

voor de meeste landbouwers onmogelijk is om nog een vergunning te verkrijgen. De nood aan een 

duidelijk wettelijk kader is hoog.  
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij wil dan ook inzetten op duurzame technieken en een milieubewust 

management, zodat de landbouwer in de toekomst mogelijkheden heeft om aan dit nieuwe wettelijk 
kader te voldoen. 

 

Het veranderend klimaat heeft ook een effect op de bedrijfsvoering. In de zomer tellen we tegen-
woordig meerdere hittegolven, die natuurlijk ook een invloed hebben op de dieren in de stal. In de 

projecten trachten we dan ook in te zetten op adaptatie van het management om deze zomers goed 

door te komen. 
 

Corona heeft weinig invloed gehad op de werking van het Proefbedrijf. De onderzoekers trachtten 
zoveel mogelijk thuis te werken, maar de projecten en het werk in de stal liepen gewoon door. Onze 

netwerkevenementen werden digitaal gehouden. Positief hierbij is het aantal uitgespaarde verplaat-

singen en een verminderd papierverbruik bij deze events. In de toekomst gaan we dit dus zeker va-
ker doen. Een aantal netwerkmomenten hopen we wel terug fysiek te kunnen doen. Op die manier is 

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:///C:/Users/pausoca/Desktop
../2019/VE_PV_BeoordelingMMS_2019.docx
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er toch meer mogelijkheid om goede ideeën uit te wisselen. Het contact met de sector blijft voor ons 

cruciaal. In Corona-tijden hebben we onze communicatie-strategie niet verder kunnen uitbouwen. 
Dit pakken we in de toekomst zeker terug op. 

3.2 Stakeholdersanalyse 

Voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn de belangrijkste stakeholders de volgende:  

• Pluimveehouders 

• Sectororganisaties 
• Brede pluimveesector 

• Federale en Vlaamse overheidsdiensten  
• Andere onderzoeksinstellingen en universiteiten 

• Studenten in landbouwopleidingen 

• Omwonenden van pluimveebedrijven 
• Milieuorganisaties en de burger 

 

Aangezien het verkrijgen en behouden van vergunningen gebonden is aan verscheidene milieuver-
eisten, zijn er van al deze stakeholders terechte verwachtingen rond het onderzoek naar milieu-

gerelateerde zaken. 
 

De kennis die we opbouwen rond duurzame voeding, dierenwelzijn –en gezondheid en milieuvrijwa-

ring, wordt gedeeld met de nationale en internationale pluimveesector. Met het praktijkgericht on-
derzoek dat we voeren, trachten we optimaal in te spelen op de vragen van de maatschappij. 

 
De laatste tijd wordt de volledige milieuproblematiek door de brede pers vaak in de schoenen van 

landbouwers geschoven. Dit verandert de perceptie van de bevolking/consument. Als sector dienen 

we hier zeker op in te spelen. Het is van belang dat de bevolking/consument goed geïnformeerd is, 
zodat hij/zij ook een eerlijke beoordeling kan maken. 

 

3.3 Risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse 

 
Overzicht: voor dit jaar worden onderstaande risico’s en kansen uit de omgevingsanalyse vastge-

steld: 

Risico’s en kansen  
(+doelstelling tussen haakjes) 

Uitleg 

Risico 1: (21PV01) 

Projectonderzoek (financiering 

Om projecten goed te kunnen uitvoeren is er voldoende financie-

ring nodig. Deze financiering kan gevonden worden in projecten en 
vaak ook bij Overheden. Hierdoor bestaat de kans dat we niet op 

alles kunnen inzetten, maar dat we enkel de zaken die gefinancierd 
worden kunnen uitvoeren.  

De financierder beslist hierbij dan ook welk onderzoek wordt uitge-

voerd, waardoor het risico bestaat dat dit voor de sector niet het 
meest relevante onderzoek is. 

Risico 2: (21PV01) 
Projectonderzoek (negatief 

resultaat in onderzoek) 

In onderzoek bestaat ook de kans op een negatief resultaat, waar-
bij bijvoorbeeld een bepaalde milieutechniek de doelstellingen niet 

haalt. Hierbij moeten we dan besluiten dat de investering niet ren-

dabel was. Het positieve van dit eerst te doen in een onderzoeksin-
stelling is dat de fouten in de praktijk niet herhaald moeten worden 

Risico 3: (21PV04 en 
21PV05) 

Duurzaam werken 

Het is niet altijd mogelijk duurzame acties vol te houden op het 
Proefbedrijf omdat ze in de volgende proef niet altijd geïmplemen-

teerd kunnen worden. In de brede pluimveesector daarentegen, 
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kunnen ze dan wel weer ingezet worden. 

Kans 1: (21PV01) 
Projectonderzoek 

In ons projectonderzoek krijgen we de kans om in te zetten op de 
zaken die we zelf prioritair stellen om te werken aan een duurzame 

pluimveehouderij 

Kans 2: (21PV03) 
Kennisdeling en advies op 

maat 

Onze sterke communicatie zorgt ervoor dat de positieve resultaten 
uit ons onderzoek gemakkelijk ingang vinden in de pluimveebedrij-

ven en de bredere pluimveesector. Op deze manier kunnen we 

duurzaamheid en milieu gemakkelijk uitdragen naar de sector en 
de implementatie ondersteunen. 

 

4 Milieuaspectenanalyse, met risico’s en kansen 

De milieuspectenanalyse werd volledig hervormd. In het verleden zagen we dat onze bedrijfsvoe-

ring werd aangepast naar de projecten die werden goedgekeurd. Hoewel dit steeds projecten waren 

met een duurzaam karakter, leidde dit tot een gekunstelde analyse. Waarbij doelstellingen werden 
beschreven die het jaar nadien niet waargemaakt konden worden, omdat de projectaanvraag niet 

werd goedgekeurd of omdat de resultaten tegenvielen. 
 

Het Proefbedrijf wil samen met de pluimveehouders werken aan een duurzame bedrijfsvoering. Dus 

de impact die we bekomen bij ons op het bedrijf, wordt via onze projectwerking ook uitgerold naar 
andere bedrijven.  

In de hervorming van deze milieuaspectenanalyses, hebben we getracht om deze kans beter naar 

voren te laten komen. Om af te toetsen of projecten voldoende duurzaam zijn, hebben we een be-
oordelingstool opgemaakt die we invullen bij het pitchen van het projectidee. Indien wordt voldaan 

aan de voorwaarden, kan het projectidee worden ingediend, om hopelijk dan ook goedgekeurd te 
worden. Op deze manier zijn we er zeker van dat ieder project zijn bijdrage doet en dat de uitvoe-

ring een meerwaarde betekent voor de werking van het Proefbedrijf. 

 
De milieubewustwording onder de collega’s is één van de belangrijke aspecten die dit jaar uitgewerkt 

werd. Hier kan zeker nog wat bijgeschaafd worden. Dit gaan we trachten te doen door een heldere 
communicatie en interactieve samenwerking rondom de lopende milieu-gerelateerde projecten.  

 

Naast de bewustwording bij de collega’s is het uiteraard van groot belang om ook de pluimveesector, 
zowel nationaal als internationaal, te bereiken met aantoonbare cijfers en gegevens om bedrijfspro-

cessen te blijven optimaliseren op vlak van een positieve milieu-impact.  

 
Verder probeerden we ook onze milieudoelstellingen op te nemen in ons managementplan en een 

bijdrage te leveren aan klimaatplan 2030. Onze projecten hebben hier een grote meerwaarde  en 
worden hierin mee opgenomen. 

 

In de toekomst werken we samen met de Provincie onze visie rond de SDG’s verder uit en trachten 
we deze ook te implementeren in het ISO-verhaal. Om alles ook meetbaar te maken zullen we dan 

ook indicatoren en doelstelling toevoegen. 

5 Milieudoelstellingen  

5.1 Algemene, provinciale doelstellingen 

5.1.1 100% Duurzaam Aankopen tegen eind 2022  

Link naar doelstelling (voorlopig nog in Excel, wordt overgebracht naar Ultimo door ISO-team) 

../../1_PLAN_Milieu_aspectenanalyse/F_PV_Milieuaspectenanalyse.xlsx
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Streefdatum: 31/12/2022 

Stavaza:  
Het managementteam besliste deze doelstelling te verlengen tot eind 2022. Het ISO 14001-team zal 

de komende periode verder onderzoeken hoe we deze doelstelling efficiënt kunnen meten (bij voor-

keur via de boekhouding). Voor de entiteiten en diensten blijven dezelfde acties doorlopen.  
 

In ons aankoopbeleid volgen we maximaal het aankoopbeleid van de Provincie. Wanneer we mate-

rialen moeten aankopen die zeer specifiek zijn, trachten we te kijken naar de duurzaamheid van het 
product. Bij de aankoop van veevoeders wordt er zo bijvoorbeeld gekeken naar de herkomst van de 

Soja.  

5.1.2  Bijdragen aan ‘Klimaatneutrale organisatie tegen eind 2020’ 

Link naar doelstelling 
Streefdatum: 31/12/2020 

Stavaza: 100% afgewerkt 

Conclusies:  
De doelstellingen die we als entiteit hebben opgenomen, kaderen steeds in deze globale doelstellin-

gen. 

5.1.3 Bijdragen aan ‘Klimaatplan 2030’ 

Deze doelstelling is de opvolger van de doelstelling “klimaatneutrale organisatie”, die eind 2020 af-

loopt, en heeft een uitgebreidere scope (gaat zowel over mitigatie als over adaptatie, gaat zowel 
over acties in de eigen organisatie, als over acties naar derden). 

Het klimaatplan 2030 wordt opgemaakt door werkgroepen uit verschillende diensten, en gecoördi-
neerd door het klimaatteam van DMN. Meer info over het klimaatplan 2030. 

 

Stand van zaken en conclusies 
De eindafwerking van het klimaatplan is voorzien in het voorjaar 2021. Alle acties zullen opgevolgd 

worden in Ultimo. 
 

De projecten die bijdragen aan de verbetering van ons klimaat, zullen worden doorgegeven, zodat ze 

deel kunnen uitmaken van het Klimaatplan 2030. 
 

5.1.4 Provinciaal biodiversiteitsbeleid maximaal inbedden in de eigen werking 

 

In de onderhoud van ons terrein werken we aan een behoud van biodiversiteit. Intussen in aan het 

onderhoudsteam ook een offerte opgevraagd voor de aanleg van bloemenranden en er zijn mezen-
nesten geïnstalleerd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. 

https://provincieantwerpen.sharepoint.com/sites/start_site_advies/SitePages/Klimaatplan-2030.aspx
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5.2 Milieudoelstellingen PV 

5.2.1 Doelstellingen PV uit meerjarenplan 2020-2025 
Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Indicator actie-

plan 

BDS BDS Ruimte, innovatie en draagvlak 
voor landbouw 

De provincie Antwerpen garandeert ruimte voor 
landbouw door kennisuitbouw en kennisdeling 
met interne diensten en externe partners én 

door in te zetten op streek-, plattelandsontwik-
keling en gebiedsgerichte werking. Daarnaast 
speelt de provincie in op innovatie bij (agrocom-
plex-)bedrijven door samenwerking te stimule-
ren en nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Tot 
slot creëert de provincie maatschappelijk draag-
vlak voor lokale voedselproductie door in te 
zetten op educatie en communicatie. 

AP Werken aan het verduurzamen van 
pluimveehouderij door kennisdeling en 

inzetbare toepassingen 
Om de pluimveehouderij weerbaarder te 
maken binnen een veranderend klimaat, om 

de water- en luchtemissies te verminderen, 
om het dierenwelzijn te verbeteren vertalen 
we de resultaten van fundamenteel en 
toegepast onderzoek naar praktische toe-
passingen.  Daarnaast zet de provincie ook 
in op kennisdeling met en tussen landbou-
wers om de vertaling te maken naar de 
economische rendabiliteit op bedrijfsniveau 
en ondersteunen we de implementatie van 
de digitalisering. 

A PV Interne wer-
king 

/ 

 
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is een entiteit van de Provincie Antwerpen. Hierbij vallen we onder 

het departement DESE. In het meerjarenplan werden door het departement beleidsdoelstellingen 
uitgewerkt, die verder werden uitgewerkt in actieplannen en acties. Hierbij werd er aan de werking 

van het Proefbedrijf slechts 1 actie gekoppeld. 

Om dit per entiteit verder te kunnen concretiseren werkten we een gedetailleerd managementplan 
uit. Dit document kan jaarlijks bijgestuurd worden. 

Met het Proefbedrijf Pluimveehouderij willen we werken aan een duurzame pluimveehouderij. De 
speerpunten waarop we inzetten in onze werking en ons onderzoek worden weergegeven in onder-

staande focusblok. 

 

5.2.2 Doelstellingen, opgevolgd in ISO actietabel 

De doelstellingen uit de ISO actietabel van vorig jaar worden verlaten, en vervangen door nieuwe 
doelstellingen die meer aansluiten bij de werking van het Proefbedrijf. Deze nieuwe doelstellingen 

vormen een concretisering van het actieplan uit het meerjarenplan (zie hierboven) en ze sluiten aan 

bij de doelstellingen uit het managementplan. 
 

Doelstellingen 2020: afgelast  
Zie link actietabel 2020 

 

 

file:///N:/Directie/BELEID/Managementplan2020.pptx
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Nieuwe doelstellingen 2021 

Zie link actietabel 2021 
 

Hierbij werden 5 nieuwe doelstellingen geformuleerd: 

Volgnr. 
jaar-ENT-volgnr. 

Doelstelling 

21-PV-01 Duurzaam werken 

21-PV-02 Milieutechnieken op punt stellen 

21-PV-03 Duurzaamheid en milieu uitdra-
gen/implementeren in de sector 

21-PV-04 Provinciale doelstellingen: bijdragen aan 
het klimaatplan 2030 

21-PV-05 Provinciale doelstellingen: biodiversi-
teitsbeleid integreren in de eigen wer-

king 

 
 

Deze doelstellingen werden geformuleerd om beter aan te sluiten bij de werking van het Proefbedrijf. 

Hierbij wordt ingezet op praktijkrelevant onderzoek ter ondersteuning van een duurzame en renda-
bele pluimveehouderij, waarbij we trachten te werken rond onze 7 speerpunten (aangeven in de fo-

cusblok hierboven) 
Als entiteit van de Provincie Antwerpen volgen we de normen en waarden van de Provincie. Onze 

werking kadert dan ook in de omgevingsanalyse van ons departement en ons onderzoek wordt mee 

opgenomen in het Klimaatplan 2030. 

6 Milieuaudits en milieurondgangen 

• Conclusies mbt resultaten interne en externe audits + opvolging opmerkingen (Ultimo) 

o Opmerkingen externe audit 2020 (zie ook opvolging in Ultimo): 
Type Opmerking 
ADP Niet van alle branders (in totaal 13 stuks) konden de branderattesten worden voorgelegd. 

ADP De implementatie van het milieumanagementsysteem binnen de operationele werking van het 
proefbedrijf is niet altijd even efficiënt. Voldoende aandacht besteden aan de logische opbouw en 

PDCA-benadering. 

 

Bespreking: 

 
• Opmerking branders: deze opmerking werd opgenomen met DLOG. De branderattesten zullen 

allemaal worden opgenomen in de Sharepointomgeving 
• Implementatie MMS: we hebben een denkoefening gemaakt om het MMS om te vormen tot 

een voor ons werkbaar instrument. Hierbij werd uitgegaan van onze werking en worden onze 

sterktes (implementaties van duurzame technieken in de brede pluimveewereld) beter in de 
verf gezet 
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7 Actiepunten beoordeling 

De herstructurering van het MMS is doorgevoerd. Hierbij hopen we een betere implementatie ver-

kregen te hebben van ISO in onze eigen werking en een tijdswinst in de toekomst. In de toekomst 
volgen we dit verder op, zodat we nog aanpassingen kunnen maken waar nodig. Opmerkingen van 

auditors en ISO-medewerkers kunnen een bron van waardevolle informatie zijn om het systeem nog 

beter op punt te stellen. 
 

In de tabel hieronder staan een aantal punten weergegeven die we zeker nog verder willen uitwer-

ken. 
 

 

AP 

nr. 

Wie Omschrijving Deadline Opvolging: waar 

 Sofie 
Cardi-

naels 

SMART-formulering doelstellin-
gen 

2024 Overleg ISO-team 

 Sofie 

Cardi-

naels 

Opnemen SDG’s in MMS 2025 Overleg ISO-team 
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