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Woord vooraf
De Provincie wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven ... werk
maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. We willen de uitstoot van broeikasgassen
drastisch terug dringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot
aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen.
Daarnaast streeft de Provincie ook naar klimaatbestendigheid. Zo willen we ervoor zorgen
dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit - maximaal worden
getemperd.
Dit klimaatplan geeft aan hoe de Provincie Oost-Vlaanderen in de komende jaren wil
evolueren naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid. Het plan wijst de richting, geeft
aan waar we tegen 2050 naartoe willen en bevat ook concrete acties over alle
beleidsdomeinen heen die we willen opstarten in de periode 2015-2020.
Provincie doet een warme oproep aan alle partners en doelgroepen om samen te werken
aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen!

Resultaat van een intensief participatief traject
Begin 2014 startte de Provincie een traject voor de opmaak van dit klimaatplan. Dit traject
werd getrokken vanuit de dienst Milieubeleidsplanning en ondersteund door het
studiebureau Zero Emission Solutions. In een eerste stap werden alle provinciale diensten
samengebracht in een interne klimaatwerkgroep waar de interne krachten maximaal
verenigd werden. Samen hebben we een intensief intern consultatietraject doorlopen.
Op 17 juni 2014 gaf de Provincie Oost-Vlaanderen via een klimaatcongres het officieel
startschot voor haar klimaataanpak. Tijdens het congres keken we vooruit hoe OostVlaanderen eruit zou kunnen in 2050. In de voormiddag schetsten we de
klimaatveranderingen die op ons afkomen. In de namiddag kwamen enkele sprekers aan
het woord die klimaatvriendelijke en inspirerende voorbeelden hebben gegeven rond
mobiliteit, wonen en bouwen, ondernemen en hernieuwbare energie.
Via een reeks klimaatlabo's werd de inhoud van het klimaatplan afgetoetst met een aantal
bevoorrechte
partners:
beleidsmakers
en
-ambtenaren,
middenveldorganisaties,
verenigingen, bedrijven en bedrijfsfederaties, kennisinstellingen e.a.
Vijf speerpunten voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen
Dit intensief proces heeft uiteindelijk geleid tot het klimaatplan dat voorligt. Hierin zijn vijf
speerpunten opgenomen:






Naar een zelfvoorzienende provincie op vlak van energie
Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving
Naar een klimaatbestendig landschap
Naar een slimme mobiliteit
Naar een toekomstgerichte economie ‘Waar klimaat werkt’
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In het bijhorende klimaatactieplan 2020 worden per speerpunt maatregelen uitgewerkt. Ze
zullen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen (mitigatie) en de klimaatgevolgen zo
goed mogelijk opvangen (adaptatie).

Rol van de Provincie
De Provincie streeft naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen tegen 2050. Maar dat kan de
Provincie zeker niet alleen! Om deze doelstelling te halen wil de Provincie nauw
samenwerken met de Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven, met de bouw- en energiesector,
met landbouwers en natuurverenigingen, e.a.
De Oost-Vlaamse steden en gemeenten zijn daarbij vooraanstaande partners. De Provincie
ondersteunt en stimuleert steden en gemeenten die een ambitieus klimaatbeleid willen
voeren. Om die ambitie kracht bij te zetten, kunnen steden en gemeenten het Europese
Burgemeestersconvenant ondertekenen. Zo engageren ze zich om minstens 20 % minder CO2
uit te stoten op hun grondgebied tegen 2020. De Provincie is officieel erkend als territoriaal
coördinator van het Burgemeesterconvenant.
De Provincie heeft ook een belangrijke voorbeeldfunctie. De Provincie moet als trekker tonen
hoe een overheid de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen. De Provincie neemt
verder voornamelijk de rol van ‘regisseur’ op: ze coördineert en faciliteert. De Provincie zet al
haar instrumenten in om, samen met de partners, de doelgroepen aan te zetten om mee te
werken aan een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil zelf innoverende
projecten en potentieelstudies opzetten, stimuleren en ondersteunen waar nodig en de
oprichting van netwerken faciliteren.
Leeswijzer
In deel I wordt de context geschetst van de klimaatwijziging: de oorzaak, de gevolgen en het
beleid dat wordt gevoerd op verschillende niveaus. Wat de gevolgen van de
klimaatwijziging zullen zijn, werd onderzocht in het klimaateffectschetsboek van de
provincies Oost- en West-Vlaanderen. Wat staat de inwoners van de provincie OostVlaanderen te wachten wanneer de globale temperatuur zal stijgen?
In deel II worden de resultaten van de nulmeting voorgesteld, uitgevoerd door VITO voor het
jaar 2011. Om te weten hoe ver de provincie Oost-Vlaanderen nog verwijderd is van
klimaatneutraliteit moeten we eerst zicht krijgen op de huidige situatie. Hoe groot zijn de
broeikasgasemissies vandaag in de provincie Oost-Vlaanderen? Welke sectoren zijn
verantwoordelijk voor die emissies?
In deel III wordt de visie en strategie verwoord. Wat wordt verstaan onder klimaatgezond?
Wat is het ambitieniveau van de Provincie? Waar moet prioritair op worden ingezet? Welke
hefbomen en instrumenten kan de Provincie inzetten? Waar ziet de Provincie
partnerschappen? Wat kenmerkt de aanpak?
In deel IV worden de speerpunten inhoudelijk uitgewerkt. Per speerpunt worden de
uitdagingen uiteengezet. Deze schetsen de huidige situatie en geven aan in welke richting
oplossingen worden gezocht. Vervolgens wordt beschreven wat de Provincie de afgelopen
jaren al heeft gerealiseerd en waarop de Provincie verder kan bouwen. Per speerpunt wordt
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ook een beeld geschetst van hoe de provincie er uit moet zien in 2050 en hoe de Provincie
hieraan wil werken met concrete doelstellingen en maatregelen.
Deze speerpunten zijn nauw met elkaar verbonden en overlappen dan ook hier en daar.
Naast deze speerpunten wordt ook een hoofdstuk gewijd aan de Provincie als
voorbeeldorganisatie.
Het concrete actieplan 2015-2020 is een apart document, dat voortbouwt op dit beleidsplan.
Naast specifieke projecten en acties per speerpunt, worden ook transversale acties
geformuleerd die het volledige klimaatverhaal ondersteunen.
Status van het document
Dit plan werd goedgekeurd door de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 2
september 2015. Het plan is de leidraad voor de Provincie om te evolueren naar een
klimaatgezond
Oost-Vlaanderen.
Hoe
de
doelstelling
klimaatneutraliteit
en
klimaatbestendigheid wordt bereikt, zal op verschillende momenten worden geëvalueerd en
bijgestuurd. De budgettaire vertaling van de acties gebeurt via de meerjarenbegroting en
de jaarlijkse beleidsnota’s.
Het klimaatplan doet soms uitspraken die door onderzoek of draagvlakwerving, in de
toekomst achterhaald zouden kunnen zijn.
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I.

DEEL I: Het klimaat verandert
De opwarming van de aarde, door een ‘versterkt’ broeikaseffect, is één van de meest
prangende actuele milieuproblemen die onze samenleving voor grote uitdagingen plaatst.
Duurzame oplossingen vragen immers om (1) een omkeer in de stijgende uitstoot van
broeikasgassen, (2) een drastische verandering in onze manier van wonen, werken,
consumeren, vervoeren en ontspannen en (3) het onder controle houden van de
bevolkingstoename. Want de strijd tegen de klimaatwijziging heeft alles te maken met hoe
we omgaan met energie, grondstoffen en ruimte, nu en in de toekomst.

I.1 Het broeikaseffect
Het ‘natuurlijke’ broeikaseffect wordt veroorzaakt door bepaalde gassen (vooral waterdamp
H2O, koolstofdioxide CO2, methaan CH4, stikstofoxide N2O en ozon O3) in de atmosfeer of
dampkring rond de aarde. Deze buitenschil van gassen absorbeert enerzijds een deel van
het zonlicht waarna ze onder de vorm van warmte wordt uitgestraald. Anderzijds wordt ook
de door de aarde uitgestraalde warmte deels geabsorbeerd waardoor het warmteverlies
wordt beperkt. Dit natuurlijke broeikaseffect zorgt ervoor dat het op aarde gemiddeld zo’n
15°C is.

Figuur 1: Illustratie van het broeikaseffect

Door op grote schaal fossiele brandstoffen zoals steenkool, benzine, diesel, stookolie, aardgas
te verbranden overstijgt de uitstoot van CO2 de natuurlijke opslag van CO2 (in oceanen en
biomassa). Ook ontbossing, het verstoren van kringlopen en industrieel geproduceerde
gassen dragen hiertoe bij. Daarmee worden de natuurlijke evenwichten in de koolstofcyclus
verstoord en is de CO2-concentratie in de atmosfeer enorm toegenomen. Die verhoogde
concentratie van CO2 en andere broeikasgassen zorgen voor de versterking van het
natuurlijk broeikaseffect (door de verandering van de stralingsbalans). We krijgen een
verhoging van de gemiddelde aardtemperatuur én een globale klimaatwijziging.
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I.2 De gevolgen van de klimaatwijziging
I.2.1

Wereldwijd

De gevolgen van de klimaatwijziging zijn nu al voelbaar en zullen uiteindelijk iedere
wereldburger treffen door extreem weer, voedselonzekerheid en/of overstromingen. De
eerste slachtoffers zijn volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) niet
alleen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in het Zuiden. Ook hier zullen de gevolgen
1
voelbaar zijn (IPCC 2014).
Bij een opwarming van 2 graden of meer, kunnen de gevolgen van het instorten van
ecosystemen wereldwijd voelbaar zijn - als onder andere de ijskap op Groenland smelt, kan
de zeespiegel op termijn met 7 meter stijgen. Oogsten zullen vaker mislukken en stijgende
voedselprijzen zullen honderden miljoenen mensen treffen en kunnen tot onlusten leiden.
Vooral tarwe en maïs zijn gevoelig voor het veranderend klimaat. Hele streken zullen
onbewoonbaar worden door de hitte en luchtvochtigheid, andere gebieden, zoals eilanden,
verdwijnen onder het wassende water of verzilten. Dit zal mensen dwingen tot migratie.

I.2.2

In Oost-Vlaanderen

Het Klimaateffectschetsboek van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen omschrijft de
mogelijke gevolgen van de klimaatwijziging in onze provincie. Alle onderzochte scenario’s
wijzen op duidelijke en voelbare gevolgen voor onder meer het watersysteem, de landbouw
en de leefbaarheid in stedelijke gebieden. In het algemeen gesteld, zal de provincie OostVlaanderen in het noorden vooral te kampen krijgen met droogte en in het zuiden met
erosie.
2

Legenda
Droogte akkerbouw
Droogte weiland
Droogte natuur
Wateroverlast akkerbouw
Wateroverlast natuur
Erosiegevoelig gebied
Droogtegevoelig gebied
Verziltingsgevoelig gebied

Figuur 2: klimaatgevolgen voor landbouw
en
natuur (landelijk gebied)- Bron: Klimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen, Bodemkundige
dienst België, 2012

1 Assessment Report 5, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014
2 Klimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen, Bodemkundige dienst België, 2012
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A. Primaire klimaateffecten
Klimaatwijziging zal volgens alle scenario’s leiden tot een opwarming van 0,9° tot 2,3°C in de
winter en een opwarming van 0,9° tot 2,8°C in de zomer. In de steden is het warmer dan in
de omliggende gebieden. Vorstdagen (min < 0°C) en ijsdagen (max < 0°C) zullen toenemen,
net als warme dagen (max ≥ 20°C), zomerse dagen (max ≥ 25°C) en tropische dagen (max ≥
30°C).
3

Klimaatwijziging zal ook leiden tot een toename van de winterneerslag: vooral in het noorden
en in het zuiden van de provincie. De gemiddelde neerslag in de zomer zal licht toenemen
evenals het aantal hevige neerslagdagen, maar met perioden ook sterk afnemen wat kan
leiden tot watertekort en droogte.
Klimaatwijziging zal meer uren zonneschijn brengen in de zomer. Daarnaast stijgt de
zeespiegel, en blijft deze (steeds sneller zelfs) stijgen: 14 tot 93 cm in 2100. Als de zeespiegel
stijgt met 1 m, leidt dit tot overstromingen, ook in de provincie Oost-Vlaanderen.

B. Secundaire effecten
Klimaatwijziging zal het watersysteem in de provincie Oost-Vlaanderen onder druk zetten:
toename van water af te voeren langs beken en rivieren ’s winters, terwijl de mogelijkheden
voor afvoer moeilijker worden met een stijgende zeespiegel. De gecontroleerde
overstromingsgebieden zullen vaker worden ingezet. De omstandigheden voor ontwikkeling
van giftige blauwalgen worden gunstiger, de waterkwaliteit neemt af, de erosie neemt in de
hellende gebieden toe door meer intense buien en langere drogere perioden, net zoals
riooloverstorten. Drink- en industriewatervoorzieningen (voor o.a. koelprocessen en
proceswater) kunnen onder druk komen te staan in droge zomers.
Ook in de landbouw neemt enerzijds de kans toe op een tijdelijk watertekort en een stijgende
vraag naar zoet water die de waterbeschikbaarheid zou kunnen overstijgen en anderzijds
neemt de kans toe op een potentiële stijging van de wateroverlast door overstromingen en
erosie. Er is meer fysische schade te verwachten, meer kans op plantenziekten, –plagen en
verzilting en op groeivertraging.
Specifiek voor de fruitteelt zullen zachtere temperaturen aanleiding geven tot vroegere bloei,
met een verhoogd risico op vorst in de bloeiperiode en een kleinere bestuivingskans door
bijen. Door hevige regen- en hagelbuien wordt fruit sneller beschadigd met meer kans op
vruchtschade en infecties van schimmels.
Voor dierlijke productie leiden overschrijdingen van de kritieke gevoelstemperatuur tot
hittestress, met een afname in de voederopname en een toename van het watergebruik tot
gevolg, waardoor een vermindering van de productie optreedt. Ook exotische dierziekten
(blauwtong, … ) zullen frequenter voorkomen.

Er wordt gewerkt met 2 soorten klimaatscenario’s (of KNMI’06 scenario’s): W/W+ (warm/warm + : het
huidige en het toekomstige klimaat in 2050 bij een stijging van 2°C in 2050 tov 1990 al dan niet met
verandering in luchtstromen) en G/G+ (gematigd/gematigd + : de helft van de veranderingen in het
W/W+ scenario, dus 1°C stijging in 2050 tov 1990). In de + scenario’s treden er in de winter frequenter
westenwinden op en in de zomer frequenter oostenwinden. Dit zorgt voor een relatief sterkere toename
van de gemiddelde en extreme maximum- en minimumtemperaturen.
3
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Het spreekt voor zich dat de natuur een belangrijk slachtoffer van de klimaatverandering
wordt. Heidegebieden en bronbeekbiotopen lopen een groot risico op verdroging. Poelen
zullen droog komen te staan, waardoor heel wat plant- en diersoorten met uitsterven worden
bedreigd. Andere soorten zullen dan weer verjaagd of vernietigd worden door oprukkende
exoten. Weidevogels zullen in hun broedperiode verstoord worden, omdat het gras vroeger
gemaaid zal moeten worden. Dieren die als voedselbron dienen voor andere dieren komen
niet meer noodzakelijk op hetzelfde moment tot wasdom. Dit kan tot voedselschaarste en –
uiteindelijk – migratie leiden. Omdat onze regio gekenmerkt wordt door kleine, versnipperde
natuurgebieden, is het voor nieuwe soorten niet eenvoudig om een habitat te koloniseren.
De regionale biodiversiteit zal dan onherroepelijk afnemen.
Hittestress zal ook toenemen in het stedelijk gebied: De intensiteit van extreme buien neemt
toe wat mogelijk leidt tot wateroverlast en minder infiltratie. Dit leidt tot een dalend
grondwaterpeil wat negatief is voor het groen in de kernen. De kans op zomersmog neemt
toe net als het aantal en het voorkomen van blauwalg, waardoor waterpartijen niet meer
toegankelijk zijn voor het publiek.
Langere perioden van droogte en hitte kunnen onze klassieke elektriciteitsproductie in
gevaar brengen. Thermische centrales (kerncentrales, gascentrales en steenkoolcentrales)
hebben massaal veel koelwater nodig. Vandaar dat deze centrales zich steeds naast rivieren
of kanalen bevinden. Indien door droogte dit koelwater onvoldoende beschikbaar is of te
warm is, dan moeten de centrales worden stil gelegd. Dit gebeurde in België reeds tijdens de
hittegolf in juli 2003 en ook in Frankrijk in mei 2010. Dergelijke fenomenen dreigen frequenter
voor te komen.

I.3 De oorzaken van de klimaatwijziging
De bronnen van broeikasgassen, ontstaan door menselijke activiteiten (of ook de
antropogene bronnen), zijn zeer divers. Men maakt een onderscheid tussen emissies
afkomstig van energiegerelateerde activiteiten, voornamelijk de verbranding van fossiele
brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas en emissies die niet energiegerelateerd zijn
(landbouw en landgebruik).
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Figuur 3: Verdeling van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen Bron: Climactchallenge : World
Bank online database, juli 2010

Historisch gezien zijn de landen met de grootste uitstoot van broeikasgassen, de VS en de EUlanden gevolgd door China, Rusland en Japan. De top 25 van meest vervuilende landen zijn
verantwoordelijk voor 83% van de volledige uitstoot aan broeikasgassen. Door hun sterk
groeiende economieën zijn landen als China, India, Brazilië, e.a. aan een echte
inhaalbeweging bezig. Zo stoot China sinds 2009 meer broeikasgassen uit dan de Verenigde
Staten van Amerika.

Figuur 4: Uitstoot CO2 equivalenten per capita per land in 2009- Bron: EDGaR (Energy Delta Gas
Research)
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I.4 De aanpak van de klimaatwijziging
Wetenschappers van het IPCC zijn het erover eens dat we de wereldwijde stijging van de
temperatuur onder de 2°C moeten houden om de rampzalige gevolgen van de
klimaatwijziging te beperken. Volgens het rapport opgemaakt door het IPCC van april 2014
zal alleen met stevige nieuwe maatregelen de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen
om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. Het klimaatprobleem is een
wereldprobleem dat zowel zeer lokaal als globaal aangepakt moet worden.

I.4.1

Mitigatie en adaptatie

Mitigatie is het bestrijden van de klimaatwijziging door het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen. Dit vraagt een transitie naar een klimaatneutrale wereldeconomie. Hierbij
spelen energiebesparing, inzet van klimaatneutrale energiebronnen en CO 2-opslag een
belangrijke rol. Het zal daarnaast nodig zijn om CO2 uit de lucht te halen via bijvoorbeeld
bebossing.
Het is cruciaal dat deze mitigerende investeringen plaats vinden in de eerstvolgende jaren.
Nu kunnen deze investeringen nog een wezenlijk effect hebben op het klimaat in de tweede
helft van deze eeuw en de eeuw die daarop volgt. Nadien wordt het veel moeilijker, zelfs
onmogelijk om de opwarming van de aarde nog te beperken.
De focus moet niet alleen liggen op het verminderen van CO2-uitstoot. Ook de uitstoot van
roet, methaan (CH4 uit de landbouw, energiesector en uit afvalstorten), lachgas (N2O uit de
landbouw en kunstmestindustrie) en de zogenaamde F- gassen (fluorkoolwaterstoffen die
gebruikt worden als koelmiddel, in brandblussers, in industriële toepassingen, in elektronica, in
elektrische schakelapparatuur, in schuim, e.a.) moet verminderen.
Naast het inperken van de klimaatwijziging moeten we ons ook voorbereiden op de
veranderende omstandigheden en de negatieve effecten van de klimaatwijziging die is
ingezet (=adaptatie). De kostprijs van de adaptieve investeringen zal steeds meer stijgen
indien de klimaatwijziging niet tijdig wordt gemilderd. De adaptieve maatregelen zullen meer
kosten dan de mitigerende maatregelen in een vroegere fase. Een effectief klimaatbeleid
gericht op het verminderen van de risico’s zal dus bestaan uit diverse adaptatie- én
mitigatiemaatregelen.

I.4.2

Wereldwijd

Tijdens de Wereldtop van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling van 1992 in Rio de
Janeiro werd het Raamverdrag over de klimaatverandering goedgekeurd. Het uiteindelijke
doel van het Verdrag was de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te
stabiliseren zodat geen gevaarlijke wijzigingen in het klimaat zouden optreden.
In 1997 zorgde de goedkeuring van het Protocol van Kyoto voor een volgende stap. Hier
werden strikte verbintenissen in opgenomen. Zo moesten de industrielanden tegen 2012
samen 5% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.
Op de klimaattop in Doha (COP 18 in december 2012) werd het Kyotoprotocol verlengd. Dit
loopt van begin 2013 tot en met 2020 en geldt voor de Europese Unie, Australië en enkele
andere geïndustrialiseerde landen.
Eind 2015 komen regeringsleiders samen in Parijs tijdens een speciale bijeenkomt
georganiseerd door VN secretaris generaal Ban Ki Moon. Op de agenda staat het verhogen
van de klimaatambitie.
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I.4.3

Europa

Om de klimaatverandering te beperken tot minder dan 2°C heeft de Europese Raad zich in
februari 2011 achter de EU-doelstelling geschaard om de uitstoot van broeikasgassen tegen
2050 met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van 1990, overeenkomstig de volgens de
IPCC noodzakelijke vermindering voor de groep van ontwikkelde landen.

Figuur 5: Reductiepad van de EU-uitstoot van broeikasgassen met 80% in 2050 (100% = 1990)

Er werd een set van bindende wetgevende initiatieven ontwikkeld die invulling moeten
geven aan de ambitieuze EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020:
 een vermindering van het energiegebruik met 20% door efficiënter gebruik ten
opzichte van het verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid
 een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto
eindgebruik tot 20%
 een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte
van 1990
De Europese Commissie besliste op 22 januari 2014 verder te willen werken aan een
koolstofarme economie. Als doelstelling voor 2030 geldt een vermindering van 40 % ten
opzichte van het niveau van 1990. Door het instellen van het niveau van de klimaatambitie
voor 2030, wil de EU actief deelnemen aan de onderhandelingen over een nieuw
internationaal klimaatverdrag dat van kracht moet worden in 2020.

I.4.4

Vlaanderen

Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020
definitief goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het
Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het Vlaams
Adaptatieplan om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.
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Volgende punten zijn volgens het Vlaamse Klimaatplan essentieel om in de komende 40 jaar
4
de doelstelling van 15% CO2 vermindering tegen 2020 ten opzichte van 2005 voor de niet-ETS
sector te bereiken:








gedragsmaatregelen (minder fossiele personenkilometers, minder voedselverspilling,
energiebewuster gedrag, …) en maatschappelijke organisatie (ruimtelijke ordening,
meer telewerken, anders wonen, …) zijn essentieel voor de overgang naar een
koolstofarme maatschappij, er moet dan ook ingezet worden op het doorbreken van
barrières tot gedragsverandering in zowel productie- als consumptiepatronen
versterking van de energie-efficiëntie maatregelen is van groot belang in alle
sectoren
hernieuwbare energie zal moeten voorzien in een groot deel van de energievraag
om evenwicht in de netten te verzekeren zullen intermitterende energiebronnen en
biomassa een belangrijke rol spelen, en zal diepe geothermie ontwikkeld worden
koolstofafvang en –opslag zal nodig zijn als nieuwe technologie om de impact van de
industrie op het klimaat te verminderen
het aanwenden van innovatieve technologieën, beleidsvormen, financierings- en
business modellen is belangrijk

ETS: Emission Trade System, ETS bedrijven zijn bedrijven die onder het Europees Emssiehandelsysteem
vallen.
4
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II.

DEEL II: Provincie Oost-Vlaanderen: nulmeting
VITO heeft in 2013 een nulmeting uitgevoerd voor de provincie Oost-Vlaanderen. Deze
nulmeting brengt het verbruik en de uitstoot van broeikasgassen (CO 2 en waar aangegeven
ruimer) van de hele provincie Oost-Vlaanderen in kaart voor het referentiejaar 2011. (VITO
5
2013)
Deze nulmeting geeft een beeld van:
 directe CO2-emissies gerelateerd aan het verbruik van brandstof binnen het
grondgebied van de provincie in gebouwen, toestellen/voorzieningen en door
transport;
 (indirecte) CO2-emissies door de productie van elektriciteit, warmte of koude die
wordt verbruikt binnen de provincie Oost-Vlaanderen (ongeacht de locatie van
productie).
Voor volgende sectoren werd uitstoot in kaart gebracht:
 Huishoudens: verbruiken woningen
 Tertiaire sector: inclusief provinciale gebouwen
 Landbouw: energiegerelateerde CO2-emissies en niet-energiegerelateerde
emissies van CH4 (vertering en mestopslag) en N2O (mestopslag en bodem)
6
 Industrie: energiegerelateerde CO2-emissies van niet-ETS bedrijven
7
 Transport: openbaar, privé en commercieel transport via de weg , spoor en
binnenvaart
De ETS bedrijven zijn niet meegenomen in dit totaal. Het gaat om zeer grote bedrijven die
door Vlaanderen en Europa worden aangestuurd. Bovendien produceren deze bedrijven
niet specifiek voor Oost-Vlaanderen, maar wel voor een ruime internationale markt. Verder in
dit hoofdstuk, onder de sector industrie, wordt voor de volledigheid ook de uitstoot van de
ETS bedrijven weergegeven.
De uitstoot van het provinciaal patrimonium zit nu vervat in de uitstoot door de "tertiaire
sector" (II.1.2.) en is nog niet te onderscheiden. Deze uitstoot moet nog apart in beeld
worden gebracht.
Om de uitstoot van broeikasgassen op te kunnen volgen, zal de berekening ervan jaarlijks
gebeuren volgens de methodiek van de nulmeting. Op die manier zal opgevolgd worden of
de doelstellingen worden gehaald.

Achtergrondinformatie bij deze nulmeting kan gevonden worden in de "Handleiding – Ondersteuning
burgemeestersconvenant – Deel 1 Baseline Emission Inventory" E. Meynaert et al, 2014; Studie door VITO
iov LNE.
5

ETS: Emission Trade System, ETS bedrijven zijn bedrijven die onder het Europees Emssiehandelsysteem
vallen. Een bedrijf dat onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt, moet jaarlijks de CO2uitstoot monitoren en rapporteren. Het bedrijf is ook verplicht een hoeveelheid emissierechten in te
leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-uitstoot van het voorbije jaar.
6

7

Inclusief snelwegen
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II.1 De CO2-uitstoot op het grondgebied van de provincie in 2011
De totale energiegebonden CO2-uitstoot van de provincie in 2011 is gelijk aan 7 709 981 ton
CO2 of 7,8 Mton CO2. Meer dan een derde van deze uitstoot komt van particulier en
commercieel transport (38%). Huishoudens vertegenwoordigen 29% van de uitstoot, gevolgd
door de tertiaire sector (15%) en de industrie (niet-ETS 13%). De energie-gerelateerde uitstoot
van de landbouwsector is goed voor 5%.
Vergelijking
Deze uitstoot is even groot als de opname van CO2 door een
bos dat 2,53 keer zo groot is als de hele provincie OostVlaanderen.

Grafiek 1: Verdeling van de uitstoot per sector in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013

Tabel 1: Verdeling van het verbruik per energiedrager per sector in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013
TOTAAL (MWh)

Elektriciteit

Warmte/
Koude
0

Fossiel
7 661 733

Hernieuwbaar
995 334

TOTAAL
11 425 835

Huishoudens

2 768 768

Tertiair

2 469 030

2 887

3 025 068

37 232

5 534 216

148 980

197 011

1 169 652

0

1 515 643

2 335 871

11 967

2 668 443

44 972

5 061 253

269 697

0

10 811 787

432 207

11 513 691

7 992 345

211 865

25 336 684

1 509 745

35 050 638

Landbouw
Industrie (niet ETS)
Transport
TOTAAL

Elektriciteit= finaal verbruik van elektriciteit per sector
Warmte= finaal verbruik van warmte (uit warmtenet of WKK) per sector
Fossiel= verbruik van fossiele brandstoffen zoals bv. aardgas of stookolie
Hernieuwbaar= verbruik van hernieuwbare brandstoffen, zoals bv. hout,
geothermische energie.

zon-thermische en

Het totale energieverbruik is gelijk aan 35 050 638 MWh of 35 TWh.
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Vergelijking
Dit verbruik is even groot als wat 7 010 windturbines van 2,5
MW produceren.

Op basis van emissiefactoren zijn de verbruiken omgezet in een bepaalde CO2 uitstoot (tabel
2). De emissiefactor voor elektriciteit is gebaseerd op de netto elektriciteitsproductie van
België en de gerapporteerde CO2-emissies in België, gecorrigeerd voor de CO2-uitstoot van
de elektriciteitsproductie op grondgebied van provincie en groene stroom aangekocht door
de Provincie. Voor het verbruik van hernieuwbare energie wordt aangenomen dat de CO 2
uitstoot nul is.
Tabel 2: Verdeling van de uitstoot per energiedrager per sector in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013
TOTAAL (ton CO2)

Elektriciteit

Warmte/
Koude

Fossiel

TOTAAL

1 730 015

2 275 359

Huishoudens

545 343

Tertiair

486 306

529

643 273

1 130 108

29 343

36 094

287 846

353 284

460 079

2 193

578 664

1 040 936

2 856 389

2 910 296

6 096 188

7 709 981

Landbouw
Industrie (niet ETS)
Transport
TOTAAL

53 906
1 574 978

38 815
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Grafiek 2: Verdeling van de uitstoot per energiedrager per sector in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013

In de volgende delen (vanaf II.1.1) wordt verder ingegaan op het energieverbruik en CO2uitstoot per sector.
De fossiele brandstoffen uitgesplitst: Aardgas is de meest verbruikte brandstof. Het verbruik
van stookolie bedraagt minder dan de helft. Steenkool wordt nog steeds gebruikt en stoot bij
verbranding 0,35 ton CO2/MWh uit, wat veel hoger ligt dan bij verbranding van gas (0,2 ton
CO2/MWh) en stookolie (0,27 ton CO2/MWh). Dit komt onder andere door het hoger Cgehalte van deze brandstof.
Tabel 3: Verdeling van de uitstoot per fossiele brandstof per sector in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013
FOSSIEL (ton CO2)

Aardgas

huishoudens
tertiair
landbouw
industrie (niet-ETS)
transport
TOTAAL

Stookolie

1 000 299

Vloeibaar
gas
81 204

565 017

83 495

505 330

10 296

127 647

0

79 390

354

203 392

4 710

416 571

5 233

152 151

32

17 752

2 001 622
33%

114 839
2%

1 048 207
17%
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Benzine

Steenkool

4 709
2 450 461

388 145

2 450 461
40%

388 145
6%

92 914
2%
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In vergelijking met de andere provincies heeft de provincie Oost-Vlaanderen een groot
energieverbruik. De provincie Antwerpen verbruikt het meest, gevolgd door de provincie
Oost-Vlaanderen. De overige provincies hebben een beduidend lager verbruik. Het hogere
verbruik in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is te verklaren door het groter
aantal inwoners, de aanwezigheid havens, druk bereden doorgangswegen, e.a.

Grafiek 3: Het energieverbruik per provincie opgesplitst per sector
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II.1.1 Huishoudens

Uitstoot van 2 275 359 ton CO2 of 2,2 Mton CO2 in 2011

De uitstoot van de sector huishoudens omvat het brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik
en de warmteaankopen in de woningen.

Grafiek 4: Verdeling van de uitstoot per energiedrager voor huishoudens in 2011 – bron: nulmeting VITO
2013

In Oost-Vlaanderen wonen 614 498 huishoudens in 2011 . Het gemiddeld jaarlijks
energieverbruik per Oost-Vlaams gezin is 18 594 kWh (verwarming en elektriciteit opgeteld).
De gemiddelde uitstoot per Oost-Vlaams huishouden bedroeg in 2011 3,7 ton CO2.
8

In 2011 maakte de Studiedienst van de Vlaamse Regering projecties op van de bevolking en de
huishoudens
voor
de
gemeenten
en
steden
in
Vlaanderen
(http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-24-studiedag-projecties.aspx
8
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Het grootste deel van de huishoudens heeft een hoofdverwarming op aardgas (58%)
of stookolie (15%). Toch verwarmt 2% van de gezinnen de woning op elektriciteit (hier
wordt verwarming aan de hand van warmtepompen niet meegenomen), wat vanuit
energetisch oogpunt minder efficiënt is. 3% van de gezinnen gebruikte in 2011 hout
voor de hoofdverwarming, 3% verwarmen op butaan of propaan en 1% verwarmde
op steenkool.



Verwarmingsinstallaties met vaste brandstoffen (met name steenkool) zijn vaak nog
inefficiënt en zorgen voor luchtverontreiniging. Steenkool heeft ook een relatief hoge
uitstoot van CO2 en is vanuit klimaatstandpunt oninteressant.

Grafiek 5: Verdeling van brandstofgebruik voor verwarming huishoudens in 2011 – bron: nulmeting van
VITO 2013

Tabel 4: Verdeling van het verbruik en de uitstoot per energiedrager voor huishoudens in 2011 – bron:
nulmeting VITO 2013
Huishoudens
Elektriciteit
Warmte/ Koude
Aardgas
Vloeibaar gas
Stookolie
Steenkool
Overige biomassa
Zonne-/ thermische energie
Geo-thermische energie
Totaal

MWh
2 768 768
0
4 951 975
357 728
2 116 168
235 862
968 862
7 157
19 315
11 425 835

ton CO2
545 343
0
1 000 299
81 204
565 017
83 495
0
0
0
2 275 359

Op vlak van hernieuwbare energie/efficiëntie:
 In 2011 waren er 4 578 zonneboilers (goed voor een gemiddelde productie van 0,37
MWh/m²) en 1 013 warmtepompen geïnstalleerd bij de huishoudens. Dit komt neer
op 1% van alle huishoudens die een zonneboiler heeft en 0,2% een warmtepomp.


In 2011 waren er 41 610 photo-voltaïsche installaties in de provincie Oost9
Vlaanderen , waarvan een 37 500-tal (90%) op de daken van de huishoudens.

Bron: website VREG. In de uitgevoerde nulmeting wordt de CO2- uitstoot van lokale
elektriciteitsproductie en aankoop van groene stroom door de Provincie verrekend in de emissiefactor
voor het omrekenen van het elektriciteitsverbruik naar de CO 2 uitstoot. Hoe meer lokale
elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, hoe lager deze emissiefactor.
9
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In vergelijking met andere provincies:
ligt het gemiddelde verbruik voor de categorie huishoudens per inwoner relatief laag. Dit kan
tal van oorzaken hebben. Vermoedelijk komt dit voornamelijk door een iets zachter klimaat in
vergelijking met oostelijke helft van Vlaanderen

Grafiek 6: Vergelijking van het relatief verbruik van huishoudens in de vijf Vlaamse provincies – Bron:
Nulmeting VITO 2013

II.1.2 Tertiair

Uitstoot van 1 130 108 ton CO2 of 1,1 Mton CO2 in 2011

De CO2-uitstoot van de tertiaire sector is gerelateerd aan het brandstofverbruik, het
elektriciteitsverbruik en de warmteaankopen (uit warmtenet of WKK) in de volgende
deelsectoren: kantoren en administraties, horeca, handel, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening, andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke
dienstverlening en onderwijs. Hierin zit ook de uitstoot van de provincie Oost-Vlaanderen als
organisatie én de openbare verlichting voor de hele provincie.
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Grafiek 7: verdeling van de uitstoot per energiedrager voor tertiaire sector in 2011 – Bron: Nulmeting
VITO 2013
Tabel 5: Verdeling van het verbruik en de uitstoot per energiedrager voor tertiaire sector in 2011 inclusief
openbare verlichting– Bron: Nulmeting VITO 2013
Tertiair
Elektriciteit
Warmte/ Koude
Aardgas
Vloeibaar gas
Stookolie
Overige biomassa
Zonne-/ thermische energie
Geo-thermische energie
Totaal

MWh
2 469 030
2 887
2 501 634
45 355
478 079
34 834
167
2 231
5 534 216

ton CO2
486 306
529
505 330
10 296
127 647
0
0
0
1 130 108



In de tertiaire sector wordt geen steenkool meer gebruikt.



De uitstoot van de openbare verlichting komt overeen met 20 106 ton CO2 ten
gevolge van elektriciteitsverbruik (102 081 MWh). Dit is 1,8% van de CO2-uitstoot in de
tertiaire sector.
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Op vlak van hernieuwbare energie/efficiëntie:
 In 2011 waren slechts 107 zonneboilers en 117 warmtepompen geïnstalleerd


In 2011 waren er 15 WKK’s geplaatst in de tertiaire sector, goed voor een elektrisch
vermogen van 782 kW. 98% van deze WKK’s (uitgedrukt in geïnstalleerd vermogen)
werken op aardgas en 2% op palmolie.
Het verbruik (in MWh) van de tertiaire sector, uitgezonderd de openbare verlichting,
wordt onderverdeeld per deelsector. Handel en kantoren/administraties zijn elk goed
voor bijna een derde van het verbruik (29% en 28%). In de sector ‘REST tertiair’(15%)
zitten een aantal gebouwen waarvan de energieverbruiken omwille van privacyredenen niet kunnen worden toegekend aan een aparte subsector. De overige
subsectoren verbruiken maximaal 9% van het totaalverbruik van de sector.

Grafiek 8: Verdeling van het energieverbruik in MWh per subsector van de tertiaire sector in 2011
exclusief openbare verlichting, warmte/koude – Bron: Nulmeting VITO 2013
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II.1.3 Landbouw

Uitstoot van 353 284 ton CO2 of 353 kton CO2 in 2011

De landbouwsector omvat in de eerste plaats de energiegerelateerde uitstoot van het
brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik en de warmteaankopen vanuit warmtenetten of
WKK-eenheden.
Naast de energiegerelateerde CO2-uitstoot van 353 kton, heeft de landbouwsector ook nietenergiegerelateerde emissies (CH4 vertering, mestopslag, N2O mestopslag, bodem). De
uitstoot van de landbouwsector inclusief de niet-energiegerelateerde ligt 4 x hoger en
bedraagt 1 448 141 ton CO2eq of 1,4 Mton CO2eq. De niet-energiegerelateerde uitstoot
vertegenwoordigt een aandeel van 75%.
.

Grafiek 9: verdeling van de energie en niet-energie gerelateerde uitstoot in CO2 equivalenten voor de
landbouw sector in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013
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Wat de energiegerelateerde uitstoot van de landbouw betreft (25%), is het stookolieverbruik
doorslaggevend. Er zijn nog veel oude verwarmingsinstallaties, voornamelijk in de tuinbouw.
In landbouwbedrijven wordt soms nog steenkool gebruikt. In de glastuinbouw wordt steeds
vaker ingezet op warmtekrachtkoppeling (WKK) voor de lokale productie van elektriciteit en
warmte.

Grafiek 10: Verdeling van de uitstoot per energiedrager voor de landbouw sector in 2011 – Bron:
Nulmeting VITO 2013
Tabel 6: Verdeling van het verbruik en de uitstoot per energiedrager voor landbouw in 2011 – Bron:
Nulmeting VITO 2013
Landbouw
(nietMWh
ton CO2
energiegerelateerd)
Elektriciteit
148 980
29 343
Warmte/ Koude
197 011
36 094
Aardgas
393 018
79 390
Vloeibaar gas
1 560
354
Stookolie
761 769
203 392
Steenkool
13 305
4 710
Totaal
1 515 643
353 284

Op vlak van hernieuwbare energie/efficiëntie:
 Er worden geen verbruiken van warmtepompen en zonneboilers weergegeven in de
tabel omdat deze in de berekening volledig werden toegewezen aan de tertiaire
sector.
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In 2011 waren er 23 WKK’s geplaatst in de land- en tuinbouwbedrijven, goed voor een
elektrisch vermogen van 45 541kW. 78% van deze WKK’s (uitgedrukt in geïnstalleerd
10
vermogen) werken op aardgas, 16% op biogas en 3% op palmolie.

Wat de niet-energiegerelateerde uitstoot van de landbouw betreft, zorgden lachgas (N2O)
11
en methaan (CH4)
ten gevolge van vertering, bodemgebruik (door afbraak van
meststoffen) en mestmanagement, in 2011 voor een uitstoot van 1 077 072 ton CO2eq of 1,1
12
Mton CO2eq.

Grafiek 11: Verdeling van de niet-energiegerelateerde uitstoot in de landbouw in ton CO 2eq – Bron:
Nulmeting VITO 2013

10 Deze brandstoffen zijn opgenomen in plaatselijk gegenereerd warmte/koude: 197 011MWh
warmte/koude is gegenereerd door 307 687 MWh aardgas, 3 415 MWh stookolie, 12 423 MWh
plantaardige oliën en 72 675 MWh overige biomassa.
11 Methaanemissies zijn voornamelijk het gevolg van verteringsprocessen bij runderen (voornamelijk
melkvee) en opslag van varkensmest (voornamelijk mengmest). Lachgasemissies zijn het gevolg van
volgende emissiebronnen: mestopslag, indirecte emissies ten gevolge van stikstofverliezen uit de
bodem en directe N2O emissies (nitrificatie en denitrificatie)
12 Niet-CO2 broeikasgassen kunnen uitgedrukt worden als CO2-equivalenten door gebruik te maken
van hun "Global warming potential" (GWP). Dit is een factor die weergeeft wat het opwarmend
vermogen mogen is van deze gassen in vergelijking met CO 2 over een periode van honderd jaar. In de
nulmeting worden de GWP's gebruikt die gehanteerd werden in het Kyoto Protocol namelijk 21 voor
methaan en 310 voor lachgas.
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De CH4-emissies (uit verteringsprocessen en mestopslag) en de N2O-emissies (uit
mestopslag) worden ingeschat op basis van het aantal dieren en een emissiefactor per
dier per jaar.



De N2O-emissies uit de bodem (direct en indirect) zijn ingeschat op basis van de totale
emissies in Vlaanderen en een verdeelsleutel: de verhouding ha cultuurgrond in de
provincie Oost-Vlaanderen ten opzichte van ha cultuurgrond in Vlaanderen.

Grafiek 12: Verdeling van de uitstoot in CO2eq per diersoort in 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013

De runderen (329 649 runderen in totaal, waarvan 64 878 melkkoeien) zijn verantwoordelijk
voor 68% van de CO2eq uitstoot, de varkens (1 150 358 varkens in totaal) zijn verantwoordelijk
voor 29% van de CO2eq uitstoot. De melkkoeien nemen ondanks hun beperkt aantal een
groot deel (27%) van de jaarlijkse uitstoot voor hun rekening. De emissies van de overige
boerderijdieren wegen niet op tegen deze van de runderen en varkens.

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

28

II.1.4 Industrie

Uitstoot van 1 040 936 ton CO2 of 1,0 Mton CO2 in 2011

De sector industrie omvat het brandstofverbruik, het elektriciteitsverbruik
warmteaankopen van bedrijven gevestigd in Oost-Vlaanderen.

en

de

De sector industrie kan opgesplitst worden in de emissies van ETS bedrijven (die hieronder
worden weergegeven maar niet worden opgenomen in de totale uitstoot) en de emissies
van niet ETS-bedrijven.
ETS-bedrijven vallen onder het European Trading System of het emissiehandelssysteem van de
Europese Unie. Dit is een Europees beleidsinstrument voor regulering van de
broeikasgasuitstoot door de grootste industriële installaties.
Niet-landbouwbedrijven en niet-ETS bedrijven hebben nauwelijks andere dan CO2-emissies.

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

29

NIET ETS-BEDRIJVEN

Grafiek 13: Verdeling van de uitstoot per energiedrager voor de sector industrie (excl. ETS) in 2011 –
Bron: Nulmeting VITO 2013
Tabel 7: Verdeling van het verbruik en de uitstoot per energiedrager voor de industrie sector (niet-ETS) in
2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013
Industrie (niet-ETS)
Elektriciteit
Warmte/ Koude
Aardgas
Vloeibaar gas
Stookolie
Steenkool
Overige biomassa
Totaal

MWh
2 335 871
11 967
2 062 234
23 052
569 854
13 302
44 972
5 061 253

ton CO2
460 079
2 193
416 571
5 233
152 151
4 709
0
1 040 936



Afhankelijk van het soort bedrijf wordt er verhoudingsgewijs meer energie verbruikt voor
ruimteverwarming dan voor proceswarmte of omgekeerd. Hierdoor is het moeilijk om
conclusies te trekken over de oorzaak van de uitstoot.



In 2011 waren er 2 WKK’s geplaatst in de bedrijven (niet-ETS), goed voor een elektrisch
vermogen van 2 454 kW. 1 van deze WKK’s werkt op aardgas, de andere op stookolie en
palmolie
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Er worden geen verbruiken van warmtepompen en zonneboilers weergegeven in de
tabel omdat deze in de berekening volledig werden toegewezen aan de tertiaire
sector.

De CO2-uitstoot van de ETS-installaties gaat uit van de officiële ETS-rapportering . De cijfers
inzake CO2-emissies betreffen enkel de CO2-emissies van installaties die onder de Europese
emissiehandel vallen. Het gaat om directe emissies van CO 2, die zowel brandstof als proces
gerelateerd kunnen zijn.
13

De ETS-bedrijven stootten 9 402 652 ton CO2 of 9,4 Mton CO2 uit in 2011. Dit is een kwart meer
dan de uitstoot (volgens de nulmeting exclusief ETS) van alle sectoren in de provincie samen!
De ETS-installaties in de provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigen een aandeel van 41%
in de totale CO2-uitstoot van ETS-installaties in Vlaanderen. De CO2-uitstoot van ETS in de
provincie Oost-Vlaanderen kan voor ca. 85% toegekend worden aan 1 bedrijf.
Zoals eerder aangegeven, verrekenen we deze uitstoot niet in de nulmeting omdat het gaat
om zeer grote bedrijven die door Vlaanderen en Europa worden aangestuurd. Bovendien
produceren deze bedrijven niet specifiek voor Oost-Vlaanderen, maar wel voor een ruime
internationale markt.

13

Bron: http://www.lne.be/themas/klimaatverandering/co2-emissiehandel/vaste-installaties-1
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II.1.5 Transport

Uitstoot van 2 910 296 ton CO2 of 2,9 Mton CO2 in 2011

De sector transport omvat de CO2-emissies ingeschat voor enerzijds het commercieel en
particulier vervoer over de weg en anderzijds voor het openbaar vervoer (bus en tram), het
spoorverkeer (goederen, personen, rangeerterreinen) en de binnenvaart binnen de
provinciegrenzen.

Grafiek 14: Verdeling van de uitstoot per energiedrager voor de transportsector in 2011 – Bron:
Nulmeting VITO 2013
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Tabel 8: Verdeling van het verbruik en de uitstoot per energiedrager voor de transportsector in 2011 –
Bron: Nulmeting VITO 2013
Transport
Elektriciteit
Aardgas (LPG)
Vloeibaar gas (CNG)
Diesel
Benzine
Bio-brandstof
Totaal

MWh
269 697
158
78 202
9 174 612
1 558 815
432 207
11 513 691

ton CO2
53 906
32
17 752
2 450 461
388 145
2 910 296

In de transportsector worden bijna 5 keer meer km afgelegd met dieselvoertuigen dan met
benzinevoertuigen (alle gewichtsklassen). Dit leidt tot een zeer belangrijke CO2-uitstoot.
Vooral het particulier en commercieel vervoer op diesel weegt door. Ondanks het feit dat
diesel personenwagens zuiniger zijn in verbruikstoten ze meer CO2 uit per liter. Bovendien zijn
diesel emissies schadelijker voor de gezondheid dan benzine-emissies.

Grafiek 15: Verdeling van de uitstoot per subsector van de transportsector – Bron: Nulmeting VITO 2013



Voor de sub-sectoren over de weg (particulier en commercieel) wordt het
energieverbruik berekend op basis van het aantal voertuigkilometers per wegtype
(snelwegen, genummerde wegen, niet-genummerde wegen) en voertuigtype
(personenwagens,
lichte
vrachtwagens,
zware
vrachtwagens)
en
een
energieconsumptiefactor per voertuigtype (of hoeveelheid energie die verbruikt wordt
per km die gereden wordt met een bepaald voertuigtype). De voertuigkilometers worden
over de verschillende brandstoftechnologieën verdeeld op basis van de gemiddelde
jaarkilometrages per brandstoftype in Vlaanderen.
In 2011 werden er 14 miljard km in de provincie Oost-Vlaanderen afgelegd waarvan 12,3
miljard km door personenwagens, 0,7 miljard km door lichte vrachtwagens en 1 miljard
km door zware vrachtwagens. Bijna de helft wordt gereden op snelwegen, iets minder op
genummerde wegen.
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Grafiek 16: Verdeling van de km per voertuigtype en wegtype 2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013

Er wordt voornamelijk diesel gebruikt als brandstof in het transport. Enkel
personenwagens gebruiken een significante hoeveelheid benzine. Het aandeel
biobrandstoffen in het totale brandstofverbruik voor transport over de weg bedraagt
4% (via verplichte bijmenging bij diesel en benzine). Het aandeel van voertuigen op
LPG en CNG maar ook het aandeel van elektrische en hybride voertuigen was
marginaal in 2011.
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Grafiek 17: Verdeling van het verbruik per type transportmiddel en per energiedrager (GJ)
2011 – Bron: Nulmeting VITO 2013



Voor het openbaar vervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen bussen en trams. De
trams rijden uitsluitend op elektriciteit, de bussen bijna uitsluitend op diesel (met een 5,7 %
biodiesel).



De sub-sector binnenvaart verbruikt uitsluitend diesel.



De sub-sector spoorverkeer verbruikt gemiddeld 80 % elektriciteit en 20 % diesel.
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II.2 CO2-captatie
In de provincie Oost-Vlaanderen werd in 2011 225 986 ton CO2 of 226 kton CO2 gecapteerd
of 2,9% van de totale jaarlijkse uitstoot.
Koolstof wordt vastgelegd of gecapteerd in biomassa en in de bodem. Dit noemen we een
sink, koolstofvastlegging of ook ‘CO2-captatie’. CO2-captatie vindt plaats door de groei van
biomassa, maar ook door veranderingen in het landgebruik kan CO2 opgenomen worden of
vrijkomen.
De bodemkoolstofvoorraden zijn niet gelijk verdeeld over landgebruik en bodemtype
(bodemtextuur, grondwaterstand). Op zandgronden is de koolstofvoorraad hoger onder
grasland dan onder bos en natuur. Op moeras- en veengronden en de meeste kleigronden is
dit omgekeerd. Daar ligt juist onder bos en natuur de hoogste koolstofvoorraad. De
bodemkoolstofopslag kan worden verbeterd door weinig omploegen, terugbrengen van
gewasresten in de bodem, dierlijke mest injecteren, geschikte rotaties en bodemleven
14
stimuleren .
In het lopende onderzoeksproject ECOPLAN, uitgevoerd door de universiteiten van
Antwerpen, Gent en Leuven, VITO en INBO werd de potentiële, maximale koolstofvoorraad
berekend voor het huidig landgebruik in Vlaanderen (alle types bodem, excl. urbaan
gebied). Dit is een inschatting op basis van bodemkaarten waarbij rekening gehouden werd
met biofysische kenmerken van provincies (bodemtextuur, grondwaterstand) en landgebruik.
Tabel 9: Verdeling van het landgebruik (excl. urbaan gebied) in Oost-Vlaanderen en de gemiddelde
koolstofvastlegging per type land (maximale stock) – Bron: ECOPLAN, 2014
Land Cover

Akker
Andere
Bos
Gras
Kale grond
Moeras

Aantal ha in de
provincie OostVlaanderen
98 569

Ton C/ha

Ton C

102,38

10 091 700

1 393

69,74

97 160

36 260

156,71

5 682 140

120 115

124,50

14 954 700

2 236

120,93

270 425

767

390,27

299 416

In deze studie werd per provincie ook een indicatie gegeven van de maximale hoeveelheid
CO2 die per ha vrijkomt (en bijdraagt tot uitstoot) of wordt gecapteerd bij verandering in
landgebruik. Omzetting van 1 ha bos naar 1 ha akkerland, zorgt bijvoorbeeld aanvankelijk
voor een maximale CO2-uitstoot van ca. 4,5 ton per jaar, totdat een nieuwe
evenwichtssituatie wordt bereikt. Het aantal jaren dat nodig is om dit nieuwe evenwicht te
bereiken verschilt per landgebruiksverandering en hangt ook af van de lokale
bodemkenmerken.

14

Lesschen, J.P. et al., Mogelijkheden voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw en natuur.
In Alterra-rapport. Wageningen UR.
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Jaarlijks is er ook bijkomende opslag van koolstof in biomassa. De cijfers uit onderstaande
15
tabel hebben enkel betrekking op koolstofvastlegging in biomassa in productiebossen .
Tabel 10: De koolstofvastlegging in productiebossen, de oppervlakte productiebossen in OostVlaanderen en CO2-captatie – Bron: ECOPLAN, 2014
C (ton) per jaar
productiebossen

61 745

opp (ha) met
C-productie
16 487

CO2 (ton) per jaar

ton CO2 per ha

-225 986

-14

Vergelijking met andere provincies: De provincies Oost- en West-Vlaanderen hebben
beduidend minder koolstofopslag (uitgedrukt in ton CO2) in vergelijking met andere
provincies. Het zijn dan ook de bosarmste provincies van Vlaanderen.
Grafiek 18: Captatie van CO2 per provincie - Bron: Ecoplan(2014)

Tabel 11: Een vergelijking tussen de CO2 opslag en de totale uitstoot van CO2 per provincie - Bron: VITO
in samenwerking met Universiteit Antwerpen en Gent (2014)
Captatie CO2 per jaar (ton
CO2 ton)
222 615

Totale uitstoot 2011 (ton
CO2 )
7 582 642

Captatie/totale
uitstoot
2,9%

Limburg

511 286

4 313 280

11,9%

Antwerpen

457 349

8 991 261

5,1%

Vlaams-Brabant

343 591

5 799 365

5,9%

West-Vlaanderen

86 949

6 431 292

1,4%

Oost-Vlaanderen

15

Bij de inschatting van de C-opslag door productiebossen (tabel 12) wordt rekening gehouden met
de maximale gemiddelde jaarlijkse aanwas van takken, wortels en spilhout (stam en schors) en de
specifieke C-dichtheid (~ boomsoort). De bijkomende opslag van CO2 per jaar werd berekend door de
C-stock te vermenigvuldigen met 3,66 (1 ton C is equivalent aan 3,66 ton CO 2).
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III.

DEEL III: Naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen: visie en strategie
III.1

Mogelijke scenario’s voor de toekomst

De evolutie van de uitstoot in de toekomst is onzeker en afhankelijk van tal van factoren:
demografische ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, het gevoerde beleid,
gedragsverandering bij de inwoners / bedrijven / overheden, technologische ontwikkelingen,
innovaties, e.a.
Drie studies worden hier onder de loep genomen. Deze studies geven een beeld van hoe de
uitstoot kan evolueren, wat haalbaar is, wat er gebeurt indien er geen bijkomend beleid
wordt gevoerd en waarop moet worden ingezet. Deze studies, met telkens verschillende
horizonten en grondgebieden, geven richting aan het pad naar klimaatneutraliteit van de
provincie Oost-Vlaanderen:
(1) Het BAU-scenario van VITO voor de provincie Oost-Vlaanderen
(2) de scenario’s uit de Milieuverkenning voor Vlaanderen
(3) de scenario’s uit een studie naar een koolstofarm België.
2011

2020

2030

2050

BAU-scenario
nulmeting VITO
Oost-Vlaanderen
Nulmeting VITO
Oost-Vlaanderen

3 scenario’s: referentie / Europa / visionair
Milieuverkenning 2030 - Vlaanderen
5 visionaire scenario’s
Koolstofarm 2050 – België

Figuur 6: Overzicht van de verschillende studies, met horizon en scope.

III.1.1 Het BAU scenario 2020 voor de provincie Oost-Vlaanderen
In opdracht van de Provincie berekende VITO een ‘Business as usual’ of BAU- scenario voor
de provincie Oost-Vlaanderen. Dit scenario geeft een inschatting van de CO2 uitstoot op het
grondgebied zou evolueren indien er geen bijkomende acties genomen worden door de
lokale overheden. De horizon is 2020.
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Grafiek 19: Een vergelijking van de uitstoot in 2011 en de het BAU-scenario in 2020 volgens de nulmeting
16
van VITO uitgevoerd in 2013

In dit scenario is rekening gehouden met de verwachte demografische groei (cijfers van de
Vlaamse studiedienst), de vervanging van verwarmingsinstallaties op het einde van hun
levensduur, de impact van het Europese beleid rond energieprestaties van gebouwen en
rond hernieuwbare energie, de evolutie naar zuinigere toestellen, verlichting en voertuigen
en de toename van het aantal verkeerskilometers (cijfers van het Verkeerscentrum, de Lijn en
VITO).
Uit dit scenario blijkt dat vooral de uitstoot binnen de categorieën huishoudens en transport
stijgt. Deze stijging is in eerste instantie te wijten aan de verwachte bevolkingsgroei. Enkel in
de tertiaire sector zal de hogere energie-efficiëntie van gebouwen en toestellen leiden tot
een lichtjes lagere uitstoot.
Voor de (sub)sectoren industrie, landbouw en openbaar vervoer wordt verondersteld dat de
energieverbruiken en CO2-uitstoot in het BAU-scenario niet wijzigen ten opzichte van de
nulmeting voor 2011.

16

Opmerking: Transport is exclusief spoorverkeer en verkeer over de binnenwateren.
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III.1.2 De Milieuverkenning 2030 voor Vlaanderen
De Milieuverkenning 2030 onderzoekt hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen
enkele decennia (Van Steertegem et al. 2009). De bedoeling is om beleidsmakers en
geïnteresseerde burgers te tonen hoe de milieukwaliteit in Vlaanderen kan evolueren en
welke impact het beleid daarop kan hebben. De toekomstige ontwikkelingen zijn met
behulp van drie beleidsscenario’s met toenemend ambitieniveau in beeld gebracht:




Het referentiescenario (REF)onderzoekt hoever het huidige milieubeleid reikt.
Het Europa-scenario (EUR) onderzoekt wat nodig kan zijn om de Europese ambities op
vlak van klimaatwijziging, luchtkwaliteit en waterkwaliteit op middellange termijn te
realiseren.
Het visionaire scenario (VIS) onderzoekt hoe het milieu kan veiliggesteld worden voor
huidige en toekomstige generaties.

Het visionaire scenario gaat uit van bijkomende maatregelen gericht op een
vermindering van de broeikasgasuitstoot met 60 à 80 % tegen 2050 en een
halvering van de emissies in 2030. De krachtlijnen hierin zijn de volgende:
o De niet-ets-sectoren slagen erin hun broeikasgasuitstoot te verminderen
met 32% tegen 2020 en te halveren tegen 2030, in vergelijking met 1990.
Na 2020 slagen ook de ets-sectoren erin hun emissies met binnenlandse
maatregelen terug te schroeven met 21% onder het niveau van 2006.
Deze daling moet in belangrijke mate op rekening van de energiesector
worden geschreven.
o Windenergie (vooral op zee), zonne-energie en biomassa kunnen
kostenefficiënt ingezet worden tot een aandeel van ongeveer 70% in de
stroomproductie. De aanpassingen van het elektriciteitsnet naar een
zogenaamd smart grid zullen belangrijke investeringen vragen.
o De ambitieuze doelstellingen voor het energie- en klimaatbeleid kunnen
worden gehaald als het woon- en werksysteem drastisch veranderd
1
wordt. Hierin past het concept van levende kernen , die streven naar
‘energieneutraliteit’.
o Als de industrie haar uitstoot van broeikasgassen sterk wil beperken,
moeten de productie- en consumptieprocessen diepgaand en structureel
veranderen. Technologische innovaties en prijsinstrumenten zijn belangrijk,
maar onvoldoende. Een transitieaanpak kan de groene economie helpen
realiseren.
o Biobrandstoffen passen niet in een visionair scenario voor transport omdat
biomassa efficiënter kan ingezet worden als energiebron in andere
1
sectoren. De doorbraak van elektrische wagens wordt verwacht na 2020:
tegen 2030 maakt 90% van de nieuwe wagens gebruik van elektriciteit, in
2020 is dit nog maar 15%.
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III.1.3 Een koolstofarm België tegen 2050
De studie ‘Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050’ uitgevoerd door Climact in
samenwerking met VITO toont aan dat de uitstoot tegen 2050 kan gereduceerd worden met
95% ten opzichte van 1990 (Cornet et al. 2013). Hiervoor zijn ingrijpende maatregelen in alle
sectoren nodig, net als een duidelijk politiek standpunt en een consequent kader om alle
stakeholders te betrekken. Veranderingen in de levensstijl moeten gecombineerd worden
met grootschalige technische oplossingen op het vlak van uitstootvermindering, met inbegrip
van CCS (koolstofafvang en –opslag of Carbon Capture and Storage).

Figuur 7: Een set van 5 koolstofarme scenario’s om een vermindering van de uitstoot met 80-95% te
verwezenlijken - Bron: Scenario’s voor een koolstofarm België, Climact en VITO, 2013

Deze studie gaat uit van een conservatieve benadering. Uitgezonderd koolstofafvang en –
opslag (Carbon Capture and Storage of CCS) en diepe geothermische energiebronnen
worden alleen momenteel beschikbare technologieën aangewend. De analyse doet
impliciet vermoeden dat de overgang naar een koolstofarme maatschappij compatibel is
met een groeiende industrie.

Figuur 8: Evolutie van de Belgische uitstoot van broeikasgassen per sector tov 1990 (in %).
Bron: Scenario’s voor een koolstofarm België, Climact en VITO, 2013
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De studie beschrijft 10 bevindingen, waarvan 5 sectorspecifieke en 5 algemene
bevindingen die noodzakelijk zijn om deze doelstelling te bekomen.
1. In de transportsector zijn zowel de verminderde vraag naar mobiliteit als
elektrificatie van cruciaal belang
2. In de gebouwensector moet het renovatiepercentage van bestaande
gebouwen toenemen en moeten verwarmingssystemen op fossiele
brandstoffen
vervangen
worden
door
milieuvriendelijke
verwarmingssystemen hoofdzakelijk warmtepompen.
3. In de industriële sector moet ingezet worden op energie-efficiëntie en
procesverbetering, zonder de concurrentiepositie uit het oog te verliezen.
4. In de landbouwsector is het technisch verminderingspotentieel beperkt. Wel
kan een veranderend consumptiepatroon (minder vlees) wel een
belangrijke rol spelen. De landbouwsector heeft ook andere functies zoals
biodiversiteit, ecosysteemdiensten, en productie van bio-energie.
5. Het aandeel elektriciteit in de energiemix, dit uit hernieuwbare
energiebronnen, moet toenemen.
6. De energievraag verlagen is van cruciaal belang. Vooral de
gebouwensector heeft een groot potentieel.
7. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt drastisch verminderd ten
voordele van hernieuwbare energie. De productie van hernieuwbare
energie moet zeker tot 4 à 5 keer hoger zijn dan in 2010.
8. Duurzame biomassa is een cruciale schakel in de overgang naar een
koolstofarme maatschappij, waarbij duurzaamheidscriteria voor biomassa
in de beoordeling van biomassa cruciaal is.
9. De intermitterende energiebronnen nemen toe. Ze zijn beheersbaar maar
vereisen ingrijpende maatregelen op het vlak van interconnectie, back up
en beheer van de energievraag.
10. De overgang naar de koolstofarme maatschappij vereist bijkomende
investeringskosten
in
energie-efficiëntie,
infrastructuur,
flexibiliteit,
hernieuwbare energie en interconnectie. Deze worden gecompenseerd
door de verminderde brandstofkosten in de toekomst, waardoor
koolstofarme scenario’s, indien correct beheerd, een vergelijkbaar
kostenplaatje hebben dan het referentiescenario.
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III.1.4 Conclusie voor Oost-Vlaanderen
Uit bovenstaande scenario’s blijkt dat een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met
80 à 95% haalbaar is mits verregaande inspanningen van alle actoren, zowel inzake gedrag
als grootschalige technologische oplossingen. Koolstofarme scenario’s hebben bovendien,
indien correct beheerd, een vergelijkbaar kostenplaatje als het referentiescenario.
De nodige inspanningen zijn echter groter dan het terugdringen van de huidige uitstoot.
Zonder bijkomende inspanningen zal de verwachte bevolkingsgroei de uitstoot nog verder
doen stijgen. Voor Oost-Vlaanderen moet extra aandacht gaan naar de sectoren transport
en huishoudens (wonen): deze sectoren vormen de grootste bron van CO2 en de uitstoot zal
bij ongewijzigd beleid verder toenemen.
Uit de onderzochte scenario’s komen ook een aantal sectoren en maatregelen naar voren
waarop prioritair moet worden ingezet: een drastische aanpassing van het woon- en
werksysteem, energie-efficiëntie van gebouwen, de productie van hernieuwbare energie
(wind, zon, biomassa), aanpassing van het elektriciteitsnet en beheer van de energievraag,
elektrificatie, transitie naar een groene en energie-efficiënte economie, een veranderend
consumptiepatroon en een verminderde mobiliteitsvraag. Deze prioriteiten zijn meegenomen
bij de uitwerking van de vijf speerpunten van dit plan, de uitdagingen en de acties waarop
de Provincie, binnen haar bevoegdheden, wil inzetten.

III.2

Ambitie van de provincie Oost-Vlaanderen

De Provincie wil de leefkwaliteit op haar grondgebied nu en in de toekomst vergroten met
een ambitieus klimaatbeleid. Zoals verwoord in het Bestuursakkoord 2013-2018 streeft de
Provincie ernaar om klimaatneutraal te worden tegen 2050. De Provincie heeft hiervoor dit
klimaatplan ontwikkeld waarin de inspanningen en acties van alle maatschappelijke actoren
gedefinieerd worden, zowel op het vlak van de beperking van de uitstoot van
broeikasgassen als van de noodzakelijke aanpassingen in functie van het veranderende
klimaat. Deze ambities rond mitigatie en adaptatie bundelen we onder de noemer ‘Naar
een klimaatgezond Oost-Vlaanderen’.
De Provincie wil niet alleen als organisatie klimaatgezond worden, maar wil de hele provincie
hierin betrekken: alle inwoners, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen, steden en
gemeenten, e.a. Medewerking van lokale besturen is essentieel bij het verminderen van de
uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. De Provincie wil zo veel mogelijk Oost-Vlaamse
gemeenten stimuleren en ondersteunen om klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid te
bereiken binnen hun grondgebied. Via de gemeenten wil de Provincie ook de inwoners en
organisaties betrekken. De Provincie wil daarbij een coördinerende en faciliterende rol
opnemen.

III.2.1 Klimaatneutraal in 2050
De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet meer bijdragen aan de klimaatwijziging en zal de
uitstoot van broeikasgassen terugdringen en streven naar
1) 20% reductie van de uitstoot tegen 2020 ten opzichte van 2011
2) klimaatneutraliteit tegen 2050.
Klimaatneutraal staat hier voor de netto nul-uitstoot van broeikasgassen: CO2 en de andere
broeikasgassen zoals methaan (CH4) en lachgas (N2O) maar ook roet en de sterke F-gassen
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(HFK's, PFK’s en SF6). In de nulmeting (zie Deel II) zijn niet alle broeikasgassen opgenomen.
17
Enkel voor de sector landbouw werden andere broeikasgassen gemeten dan enkel CO2.
Dit neemt niet weg dat de Provincie wil streven naar de reductie van alle broeikasgassen!
Bij dit streven moet wel de premisse worden gemaakt dat de uitstootvermindering via een
rechtvaardige transitie gerealiseerd dient te worden waarbij tegelijkertijd de
energievoorziening gewaarborgd en het concurrentievermogen van onze industrie in stand
of zelfs liefst verhoogd moet worden. Compensatie van de uitstoot door CO 2-captatie of
18
koolstofvastlegging op het eigen grondgebied wordt meegenomen, daarbuiten niet.
De provinciale ambitie kadert in de Vlaamse en Europese doelstellingen, en is zelfs
ambitieuzer.
Reductiedoelstelling
2020
2030
2050
broeikasgassen
Europa
- 20% tov 1990
- 40% tov 1990
- 80 à 95% tov 1990
19
- 15% CO2 tov 2005*
Vlaanderen
geen
geen
Oost-Vlaanderen
- 20% tov 2011*
geen
Netto uitstoot = 0*
*De doelstellingen voor Vlaanderen en Oost-Vlaanderen slaan op de niet-ETS sector. ETS
bedrijven zijn bedrijven die onder het Europees Emssiehandelsysteem vallen.

III.2.2 Klimaatbestendig in 2050
De Provincie streeft ook naar klimaatbestendigheid tegen 2050 en wil ervoor zorgen dat de
negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van de Provincie maximaal
worden getemperd.
Klimaatbestendigheid gaat om:
1. Robuustheid: het vermogen van een systeem (stad, gebouw, organisatie,
ecosysteem, watersysteem, etc.) om effecten van klimaatwijziging te pareren.
2. Veerkracht: het vermogen om te herstellen na schadelijke effecten.
3. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit: omdat de effecten van klimaatwijziging onzeker
en deels onbekend zijn en ook de omstandigheden waarin ze zullen optreden
veranderen, is klimaatbestendigheid geen statisch begrip, maar zal het ook flexibiliteit
en aanpassingsvermogen moeten omvatten. Het gaat hierbij zowel om het
vermogen om flexibel te kunnen inspelen op veranderende bedreigingen als om het
vermogen en de speelruimte om nieuwe kansen te kunnen benutten.
Een klimaatbestendig landschap is bestand tegen klimaatschokken. Het landschap voorziet
waterberging, buffering in functie van piekdebieten en watertekorten. Erosie wordt
tegengegaan. Een netwerk van valleien en ecologisch waardevolle gebieden verzekert

In de niet-landbouw- en niet-ETS bedrijven is de uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan te
verwaarlozen. Lachgas (N2O) en HFK’s worden beperkt uitgestoten door de klei- en glasverwerkende
nijverheid, bij de productie van ammoniak, salpeterzuur, e.a. Dit zijn typische bedrijven uit de ETSsectoren. Bron NIR 2013.
17

Eventueel kan de koolstofopvang in het kader van de Noord-Zuid werking van de Provincie worden
meegenomen in de berekening maar dan alleen op het einde van het klimaatverhaal om de laatste
onvermijdelijke percenten CO2-emissies te compenseren.
18

Door het uitblijven van een intra-Belgische verdeling van de niet-ETS-doelstelling is de precieze
doelstelling voor Vlaanderen momenteel nog niet gekend. In het Vlaams Mitigatieplan 2013-2020 is de
jaarlijkse Vlaamse emissieruimte gebaseerd op een (louter indicatieve) niet-ETS-reductiedoelstelling van
-15% voor Vlaanderen.
19
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vlotte en veilige leefomstandigheden en fourageermogelijkheden voor fauna en flora.
Ecosysteemdiensten worden gevrijwaard.

III.2.3 De te volgen strategie
Een juiste aanpak van de klimaatverandering biedt talrijke voordelen, waaronder het feit
dat heel veel schade wordt vermeden. Ook zal een beperkter gebruik van fossiele
brandstoffen (met name aardolie en aardgas) de kosten verlagen die aan de invoer van
deze energie zijn verbonden.
Ook zal de vermindering van de broeikasgasemissies bijdragen aan een betere
luchtkwaliteit, hetgeen dan weer onze gezondheid enorm ten goede komt. Bovendien blijkt
uit het merendeel van de studies dat de bestrijding van de klimaatverandering een
positieve weerslag zal hebben op de werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de sectoren
hernieuwbare energie en spitstechnologie.

III.2.4 Nood aan een transitie
De provincie Oost-Vlaanderen staat de volgende decennia voor verschillende uitdagingen:
een demografische groei, de ruimte die beperkt is, een toenemende mobiliteit en een
economie die gebaseerd is op hoofdzakelijk fossiele brandstoffen terwijl deze eindig zijn en
de klimaatwijziging verder in de hand werken.
De ontwikkeling naar een koolstofarme provincie vormt dé grote uitdaging. Zelfs met
verregaande maatregelen zullen sectoren er niet altijd in slagen om de Europese
doelstellingen (zie III.2) te bereiken, laat staan de nog hogere ambities van de Provincie.
Hiervoor zijn transities nodig, fundamentele veranderingen in de manier waarop we energie
produceren en verbruiken, wonen en werken, ons verplaatsen, e.a. Zulke transities vragen
uiteraard veel tijd. De verandering moet dus nu ingezet worden.
De huidige beleidsconcepten en instrumenten zijn nodig, maar bijkomende structurele
inspanningen zijn noodzakelijk. Binnen een transitiekader staan innovaties, een brede
gedragen lange termijnvisie, en het opschalen van innovaties centraal.
Het transitiemodel
In het algemeen beschrijven transities de S-curve en zijn vier transitiefasen te
onderscheiden(Jones et al. 2013):
 een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet
zichtbaar verandert maar innovaties zich ontwikkelen;
 een take-off-fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de
toestand van het systeem begint te verschuiven;
 een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door
een cumulatie van op elkaar inspelende socio-culturele, economische, ecologische
en institutionele veranderingen; in de versnellingsfase is sprake van collectieve
leerprocessen, diffusie en processen van inbedding;
 een stabilisatiefase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt
en al lerend een nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt.
Transities kunnen pas tot stand komen indien alle actoren actief betrokken worden. Deze
actoren zijn overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties,
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individuele burgers, maatschappelijk middenveld en consumenten. Er moet onderlinge
samenwerking zijn tussen al deze actoren om tot een systeemovergang te kunnen komen.
De rol van de overheden in de transitie naar duurzame consumptie en productie moet
proactief zijn. Dit wil zeggen dat de overheid ondernemend moet zijn, moet inspelen op
verwachtingen, moet vooruitkijken en plannen in uitvoering moet brengen. De overheid
riskeert echter om de steun van andere actoren zoals bijvoorbeeld het middenveld te
verliezen als er te veel gestuurd wordt en te weinig ondersteund.
Stabilisatie

Versnelling

Voorontwikkeling

Take-off

Figuur 9: Transitiemodel weergegeven in een S-curve met 4 fasen

III.2.5 Waar geven we prioriteit aan?
A. Trias energetica
Met het oog op het bereiken van klimaatneutraliteit werken
we in de eerste plaats volgens het trias energetica-principe
(ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft) om een
voorkeursvolgorde voor acties vast te leggen:
1) maximaal inzetten op energiebesparing en het
voorkomen emissies: dit wil zeggen emissie vermijden
bij de bron
2) het gebruik van hernieuwbare energie optimaliseren
3) als duurzame energie niet volstaat, in laatste instantie fossiele bronnen zuinig en
efficiënt gebruiken
Acties die gebaseerd zijn op bovenstaande principes hebben naast het verminderen van de
CO2-uitstoot ook het voordeel dat ze vaak kostenbesparend zijn, de afhankelijkheid van
externe energiebronnen verkleinen en de luchtvervuiling reduceren.

B. Klimaatladder
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Met het oog op het bereiken van klimaatbestendigheid bestaat er naar analogie met de
‘trias energetica’ ook voor adaptatiemaatregelen een afwegingskader, de zogenaamde
‘klimaatladder’:
1) Voorkom verdere klimaatwijziging (dat wil zeggen: steeds prioriteit geven aan
‘mitigatie’);
2) Ga om met onzekerheid door het inbouwen van flexibiliteit voor onverwachte
scenario’s;
3) Voorkom negatieve effecten van klimaatwijziging en benut positieve effecten (bv.
ruimte voor water, beschaduwing, vegetatiedaken en -gevels, klimaatbuffers,
klimaatbestendig bouwen, voorlichting en preventie, benut de waarde van groen en
water);
4) Voorkom/verklein schade wanneer effecten zich toch voordoen (hitteplannen,
evacuatieplannen,
calamiteitenplannen,
crisismanagement,
flexibel
vervoersmanagement);
5) Bouw voorwaarden in voor soepel herstel van negatieve effecten (financiële buffers
zoals verzekeringen en fondsen, overstromingsbestendig bouwen, e.a.)

C. De kosteneffectiviteit
De voorkeur gaat uit naar kosteneffectieve maatregelen. Kosteneffectiviteit betekent het
bereiken van een (klimaat)doelstelling tegen de laagste kostprijs voor de finale doelgroep.
De kosteneffectiviteit van maatregelen kan in kaart worden gebracht door middel van
kostencurves. Verschillende studies leveren kostencurves voor uitstoot‐reducties of
energiebesparing.
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Grafiek 20: Het CO2-reductiepotentieel van een aantal maatregelen in gebouwen in verhouding met
hun kostprijs. Iedere rechthoek is een maatregel. Hoe breder, hoe groter de impact voor CO 2-reductie.
Hoe hoger, hoe duurder. Gegevens op basis van 15 openbare gebouwen in Brussel (vnl. kantoor- en
schoolgebouwen met een oppervlakte tussen 1.000 en 10.000 m²). Let wel, de kostprijs van
zonnepanelen is intussen sterk gedaald. - Bron: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050,
gegevens van 3E

D. Gelijkheidsbeginsel
Bij het bestrijden van de klimaatwijziging en de effecten ervan wil de Provincie er voor zorgen
dat de kosten en baten van het klimaatbeleid op een eerlijke wijze worden verdeeld over de
volledige samenleving. Zo moet worden vermeden dat beleidsmaatregelen ter bestrijding
van de klimaatverandering harder voelbaar zijn in de portemonnee van armere gezinnen,
dat de energie- en de mobiliteitsarmoede niet wordt versterkt. Maar ook dat de winsten
worden verdeeld onder de samenleving en niet door enkele projectontwikkelaars worden
opgestreken.

III.2.6 Welke hefbomen en instrumenten zetten we in?
In een eerste plaats blijft de Provincie inzetten op traditionele juridische, financieeleconomische en informatie- en communicatiebeleidsinstrumenten. Een goede mix is
noodzakelijk, evenals het samen inzetten van verschillende instrumenten. Centraal binnen
het klimaatbeleid staan twee instrumenten: de klimaattoets en de ruimtelijke ordening.
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A. Juridische beleidsinstrumenten
De Provincie werkt plannen uit. Zo zijn de bindende bepalingen uit het ruimtelijk structuurplan
afdwingbaar voor de Provincie en de lokale besturen. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
kunnen worden gebruikt om bepaalde types van activiteiten te groeperen of te vermijden
binnen specifieke zones en om comfortklasses te voorzien.

Goed voorbeeld
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een beleidskader uitgewerkt dat de
inplanting van zowel groot- midden- als kleinschalige windturbines op een
ruimtelijke en landschappelijk verantwoorde manier ondersteunt. Dit
beleidskader vormt een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk
structuurplan. Voor de grote en middenschalige windturbines werden de
potentiële inplantingslocaties binnen Oost-Vlaanderen in kaart gebracht.
In een volgende stap werd een ruimtelijke visie opgemaakt voor de zone
Maldegem-Eeklo en de zone E40 van Aalter tot Aalst. Deze ruimtelijke visie
werd vervolgens vertaald in een RUP.

Regulerend optreden kan ook individueel zijn bijvoorbeeld bij het verlenen van
vergunningen. De Provincie heeft de bevoegdheid om milieuvergunningen (binnenkort
omgevingsvergunningen) klasse 1 af te leveren en stedenbouwkundige vergunningen en
milieuvergunningen klasse 2 af te leveren in beroep. Vergunningen kunnen stelselmatig
strenger worden binnen een Vlaams kader: bijkomende klimaatgebonden maatregelen of
eisen kunnen worden toegevoegd.

Goed voorbeeld
Bij milieuvergunningsaanvragen voor de winning van grondwater wordt
nagegaan hoe het staat met de grondwatervoorraden en de stijghoogtes.
Zo nodig worden extra exploitatievoorwaarden aan het betrokken bedrijf
opgelegd. Dit kunnen saneringsstudies zijn die het bedrijf verplichten water
rationeler te gebruiken.

Tot slot kunnen verordeningen worden ingezet met bindende ruimtelijke bepalingen.

Goed voorbeeld
Via een provinciale verordening worden strenge criteria opgelegd voor
alle weekendverblijven gelegen in gebieden waar verblijfsrecreatie is
toegestaan, maar permanente bewoning niet. Het uitgangspunt van de
verordening is om de ruimtelijke en milieu-impact van weekendverblijven
zoveel mogelijk te beperken en zo het permanent bewonen van
weekendverblijven minder aantrekkelijk te maken. In de verordening
worden
ook voorschriften
isolatie,2015
duurzaam materiaal- en
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watergebruik opgelegd en bijkomende ontbossing wordt ingeperkt.
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B. Economische instrumenten
De Provincie geeft een aantal subsidies en premies om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
In een aantal gevallen is de subsidie aan een samenwerkings- of beheerovereenkomst
gekoppeld.
De Provincie wil de subsidies en premies grondig analyseren en deze herzien in functie van
het klimaatbeleid. De subsidies en premies worden onderling afgestemd. De Provincie wil
deze subsidies in combinatie met andere instrumenten inzetten om innovatieve projecten
een kans te geven en de transitie naar een klimaatgezonde provincie te versnellen.

Enkele voorbeelden van subsidies die relevant zijn in kader van het
provinciaal klimaatbeleid (geldig in 2015):















subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen en lokale
besturen ter ondersteuning van de (detail)handel
subsidies voor Oost-Vlaamse kmo's die een samenwerkingsverband
opzetten met het oog op het streven naar een duurzaam
bedrijventerrein
subsidies voor voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling en
proefprojecten in de land- en tuinbouw,
subsidies voor landschapsbeheer door boeren en/of tuinders en het
onderhoud en (her)aanleg van kleine landschapelementen
subsidies voor initiatieven voor de promotie van Oost-Vlaamse
streekproducten
subsidiering van plattelandsprojecten
subsidie aan regionale landschappen en bosgroepen voor
soortenbescherming
subsidie aan polders, wateringen, gemeenten en erkende
terreinbeherende natuurverenigingen voor de uitvoering van projecten
aan waterlopen van 2de en 3de categorie:
projectsubsidie aan organisaties/lokale besturen die met een innovatief
of sociaal waardevol project inspelen op bestaande noden rond
wonen in Oost-Vlaanderen
de aanvullende lening aan gezinnen met een beperkt inkomen voor
een persoonlijk woonproject (bouw/renovatie/notariskosten)
projectenfonds voor innovatieve projecten rond duurzame mobiliteit
subsidie voor gemeenten voor de aanleg en verbetering van
fietspaden
subsidies
aan
organisatoren
van
evenementen
die
evenementenbussen inzetten
subsidies voor de uitvoering van tragewegenplannen (opmaak
actieplannen, onderhoudsplannen, inrichting op het terrein,
bewegwijzering …)

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft cofinanciering en is een actieve partner bij de Europese
subsidieprogramma's. In de programma's 2014-2020 liggen - naast andere thema’s - heel wat
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kansen voor projecten rond klimaat. In de prioriteiten van subsidieprogramma's zoals EFRO
Vlaanderen, Interreg Vlaanderen-Nederland en Interreg Noordwest-Europa staan
bijvoorbeeld volgende punten uitdrukkelijk vermeld:
 bevorderen van overgang naar koolstofarme economie
 bevorderen van groen, groen-blauwe netwerken, klimaatadaptieve ruimte
 steun voor overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken
Goed voorbeeld
Het project ‘Werken aan een glastuinbouwcluster’ in Melsele met
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen, streeft er naar om
glastuinbouwcluster uit te rusten met een gemeenschappelijk warmteCO2-net.

de
de
de
en

Gezien de complexiteit en specificiteit van dergelijke projectaanvragen, stelt de Provincie
haar expertise intern en extern ter beschikking.
Goed voorbeeld
Promotoren kunnen rekenen op de ondersteuning van de dient Economie
van de Provincie bij de indiening van hun project. Zo ondersteunde en
cofinancierde de Provincie een aantal duurzame projecten zoals het
Interreg project Bio Base Europe. Dat project realiseerde in de Gentse
haven de eerste open pilootinstallatie voor biogebaseerde economie en in
Terneuzen in een opleidingscentrum.

C. Communicatieve en participatieve instrumenten
De Provincie geeft informatie en vorming, overlegt en sensibiliseert. De Provincie streeft naar
een maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor haar beleid in het algemeen en ook voor
het klimaatbeleid in het bijzonder.
Ze heeft ook een uitgebreide milieu-educatieve werking, in belangrijke mate gericht naar
scholen. Via het project ‘Milieuzorg Op School’ worden scholen uit het lager en secundair
onderwijs intensief begeleid om van de school een milieuvriendelijke en duurzame
leefomgeving te maken. De expertise op vlak van natuur- en milieueducatie gericht naar
verschillende doelgroepen zal verbreed worden tot ‘educatie voor duurzame ontwikkeling’
(EDO), met een focus op de klimaatwijziging. Educatie is daarbij meer dan een
beleidsinstrument: opvoeden tot respectvol gedrag voor natuur, milieu en klimaat is een doel
op zich.
De Provincie heeft ervaring met talrijke campagnes en projecten, die steeds in samenwerking
met steden en gemeenten worden uitgerold. Enkele voorbeelden:
 groepsaankoop 100% groene stroom naar inwoners en bedrijven
 interactieve tentoonstelling ‘Klimaatcasino’ voor het secundair onderwijs
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campagne ‘Duurzaam winkelen’
‘Verbijsterende bijen’
‘Met Belgerinkel naar de winkel’
…

De Provincie gaat voortdurend in overleg met haar stakeholders opdat deze mee het beleid
kunnen vorm geven en invullen. In een aantal projecten en initiatieven gaat de Provincie
nog een stap verder. Zo voert de Provincie sinds enkele jaren een proactief windbeleid. Voor
elk windpark wordt opgelegd dat:
- minstens 20% van de windturbines naar burgers, bedrijven en lokale overheden gaan als
rechtstreekse participatie;
- een omgevingsfonds wordt opgericht, gespijsd door de eigenaars van windturbines.

Goed voorbeeld
Het omgevingsfonds financiert acties die de omgeving aantrekkelijker
maken. Dat kan gaan om de aanleg van een bos, het inrichten van een
speeltuin of het aanleggen van een vijver met wandelpad. Ook
maatregelen die hernieuwbare energie stimuleren zijn mogelijk.
Via het Leader / plattelandsproject ‘Milde Meetjes’ worden in het
windlandschap Eeklo-Maldegem de bewoners actief betrokken en
beslissen zij over hoe het omgevingsfonds besteed wordt. Dit zal een
verdere katalysator zijn van de ontwikkeling van hernieuwbare energie
rond het windlandschap.

De Provincie wil haar communicatie- en participatiekanalen in de toekomst nog meer
inzetten voor het klimaatbeleid: goede voorbeelden verspreiden, opleidingen geven,
methodieken uitwerken, campagnes voorbereiden, infodagen organiseren, een digitaal
platform opzetten, klimaateducatie inrichten, kennisplatforms of zogenaamde ‘collegawerkgroepen’ organiseren met lokale ambtenaren, advies geven op maat, e.a.

D. De klimaattoets
De Provincie wil de uitvoering van het volledige beleid toetsen aan klimaatcriteria. Hiervoor
zal een afwegingskader worden ontwikkeld dat de uitstoot en de klimaatbestendigheid van
beslissingen of projecten beoordeelt. Het te ontwikkelen instrument zal niet worden
gehanteerd als ‘toets achteraf’, maar als ‘afweging tijdens’: het geeft zicht op de
mogelijkheden om geplande en lopende projecten, subsidies, vergunningen, reglementen,
… (meer) klimaatneutraal en (beter) bestand te maken voor de gevolgen van de
klimaatwijziging.

E. Ruimtelijke ordening
De Provincie wil een toekomstbestendige ruimtelijke ordening die inspeelt op
klimaataspecten en demografische ontwikkelingen op lange termijn. Een goede ruimtelijke
ordening is van cruciaal belang om de klimaatdoelstellingen te realiseren en om de nodige
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veranderingen van morgen te plannen en wil voornamelijk mogelijkheden scheppen.
Cruciaal hier zijn bindende criteria en verdeelsleutels voor (her)ontwikkeling van gebieden.
Goed voorbeeld
De dienst Ruimtelijke Planning neemt een belangrijke rol op bij het
ontwikkelen van een ruimtelijke kader voor energievoorziening. OostVlaanderen Energielandschap zorgt parallel voor de effectieve realisatie
van hernieuwbare energieprojecten met participatie en meerwaarde voor
de omgeving. Tussen beiden is er een sterke onderlinge wisselwerking.

De Provincie maakt werk van een nieuwe ruimtelijke visie tegen 2050. Hierbij onderzoekt de
Provincie welke criteria nodig zijn om te komen tot
- een goede energieplanning en mobiliteitsplanning (fietsnetwerk, ruimteverdeling voor
fiets en gemotoriseerd verkeer, gebiedsontwikkeling op basis van de ligging en
bereikbaarheid)
- een efficiënt ruimtegebruik (duurzaam en meervoudig ruimtegebruik)
- afstemming van vraag en aanbod van economische ontwikkeling
- overgangsmaatregelen of tijdelijke invullingen
- e.a.
Het uitwerken en toepassen van deze criteria en verdeelsleutels is urgent, aangezien de
consequenties van het uitblijven van criteria groot zijn en lang blijven doorwerken.

III.2.7 Wie helpt ons hierbij?
De Provincie heeft een aantal prioritaire partners, waarmee ze ook binnen het
klimaatverhaal nauw wil samenwerken. Het gaat hier in eerste instantie over de steden en
gemeenten, maar ook over regionale landschappen, bosgroepen en diverse verenigingen,
organisaties en kennisinstellingen. Deze partners zijn noodzakelijk om de inwoners, scholen,
bedrijven, landbouwers, … in Oost-Vlaanderen te kunnen bereiken.
De Provincie wil investeren in netwerken. Transitieprocessen vragen netwerken waarin
vooruitdenkende spelers uit het bedrijfsleven, de overheid, wetenschappelijke instellingen,
milieuverenigingen, de sociale sector en de ruime civiele samenleving worden
samengebracht om vernieuwende ideeën vanuit diverse achtergronden samen te brengen
en te concretiseren in oplossingen voor de ontwerpers, bouwers en gebruikers van onze
leefomgeving van morgen. Bestaande of nieuwe netwerken en nieuwe verbindingen tussen
bestaande netwerken zijn aangewezen.
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Goed voorbeeld
De ‘Renovatiefaculteit’ is opgericht door de Bond Beter Leefmilieu in
samenwerking met de steunpunten duurzaam wonen en bouwen van de
Provincies Oost- en West-Vlaanderen. De Renovatiefaculteit bestond uit
een reeks bijeenkomsten van een groep betrokken burgers die de kans
kregen vrij na te denken over duurzaam bouwen en renoveren. Zonder
vooropgestelde grenzen werden innoverende ideeën voorgesteld over
hoe duurzaam renoveren kan gestimuleerd worden. De groep bestond uit
mensen
met
verschillende
achtergronden:
mensen
uit
het
maatschappelijk middenveld, bouwbedrijven, en experts.

A. Steden en gemeenten
De steden en gemeenten zijn zowel partner als doelgroep. Zij zijn door hun directe
betrokkenheid met hun inwoners, handelaars, landbouwers, bedrijven, e.a. het uitgelezen
niveau om een aanvullend en bottom-up klimaatbeleid te voeren. Een aantal Oost-Vlaamse
steden en gemeenten hebben dit engagement onderlijnd door ondertekening van het
Europese Burgemeestersconvenant. Heel wat andere steden en gemeenten namen
klimaatdoelstellingen op in hun meerjarenplan.

Het Burgemeestersconvenant
Door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant engageren
steden en gemeenten zich om tegen 2020 de CO2 uitstoot op hun
grondgebied met 20% te verminderen. Om dit te doen stellen ze een
Sustainable Energy Action Plan (SEAP) op met concrete acties en
maatregelen. Een SEAP is gebaseerd op een CO2-nulmeting.
Stad Gent ondertekende al in 2008 als één van de voortrekkers in
Vlaanderen het Burgemeestersconvenant. De steden Aalst, Sint-Niklaas
en Dendermonde volgden in mei 2014. Deze vier steden willen
klimaatneutraal zijn in 2050. Ook de gemeenten Lierde, Kruibeke, De
Pinte, Aalter, Maldegem en de Wase gemeenten ondertekenden recent
het Burgemeestersconvenant. Verwacht wordt dat er nog heel wat
gemeenten zullen volgen(stand van zaken 1 juli 2015)
De Provincie Oost-Vlaanderen is officieel erkend als territoriaal
coördinator van het Burgemeesterconvenant: ze stimuleert gemeenten
tot ondertekening en geeft ondersteuning bij de uitvoering.

Tabel 12: Gemeenten toegetreden tot het Burgemeestersconvenant (01.07.2015)
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Toegetreden
in*

Oppervlakte
(ha)

Oppervlakte
(% tov de
provincie)

Bevolking
(aantal
inwoners)**

Bevolking
(% tov de
provincie)

Uitstoot
(ton CO2)

Uitstoot
(% tov de
provincie)

Aalst

2014

7868

2,62%

83347

5,67%

401.478

5,21

Aalter

2015

8237

2,74%

19987

1,36%

212.327

2,75

Beveren

2015

15303

5,09%

47192

3,21%

317.359

4,12

De Pinte

2014

1779

0,59%

10306

0,70%

69.114

0,90

Deinze

beslist

7615

2,53%

29957

2,04%

157.069

2,04

Dendermonde

2014

5659

1,88%

44768

3,05%

199.572

2,59

Gent

2009

15778

5,25%

251133

17,10%

1.333.140

17,29

Kluisbergen

beslist

3064

1,02%

6395

0,44%

34.006

0,44

Kruibeke

2014

3359

1,12%

16306

1,11%

82.530

1,07

Lierde

2013

2633

0,88%

6579

0,45%

24.060

0,31

Lochristi

beslist

6063

2,02%

21909

1,49%

180.756

2,34

Lokeren

2015

6823

2,27%

40332

2,75%

171.173

2,22

Maldegem

2015

9565

3,18%

23263

1,58%

113.107

1,47

Moerbeke

2015

3794

1,26%

6248

0,43%

40.542

0,53

Nazareth

beslist

3541

1,18%

11447

0,78%

145.448

1,89

Nevele

beslist

5192

1,73%

11937

0,81%

95.196

1,23

Ninove

beslist

7309

2,43%

37658

2,56%

169.514

2,20

Oudenaarde

beslist

6892

2,29%

30641

2,09%

218.271

2,83

Sint-Gillis-Waas

2015

5545

1,84%

19076

1,30%

88.531

1,15

Sint-Niklaas

2014

8423

2,80%

73716

5,02%

330.923

4,29

Stekene

2015

4530

1,51%

17635

1,20%

78.301

1,02

Temse

2015

4010

1,33%

29073

1,98%

150.895

1,96

Waasmunster

2015

3223

1,07%

10641

0,72%

123.310

1,60

Zingem

beslist

2431

0,81%

7459

0,51%

32.040

0,42

Zulte

beslist

3274

1,09%
50,50%

15570

1,06%
59,40%

58.579

0,76

OostVlaanderen

300 793

1 468 932

62,61%
7 709 981

* Een aantal steden en gemeenten namen de beslissing om te ondertekenen en starten met de opmaak van een
actieplan, maar hebben de procedure nog niet officieel ingezet (aangeduid met ‘beslist’ in de tabel).
** inwonersaantallen op 1 januari 2014 – Statistics Belgium
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Acht steden en zeventien gemeenten hebben het convenant ondertekend of beslist dit te
doen (zie tabel 12). Samen vormen zij de helft van de oppervlakte van de provincie,
huisvesten zij 59% van de Oost-Vlaamse inwoners en stoten zij 63% van de totale CO2-uitstoot
20
uit. Ook andere gemeenten hebben plannen om het convenant te ondertekenen of
Waasland Klimaatland
De negen Wase gemeenten – Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke,
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster – startten in
het voorjaar van 2015 samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en
Interwaas het project ‘Waasland Klimaatland’ op. Samen met inwoners,
handelaars,
bedrijven,
verenigingen,
landbouwers
en
de
distributienetbeheerder Eandis … engageren ze zich om hun uitstoot van
broeikasgassen drastisch terug te dringen. Minimaal twintig procent
minder CO2-uitstoot op het Wase grondgebied, tegen 2020, dat is hun
doel. ‘Waasland Klimaatland’ wil een pioniersproject zijn voor de
omliggende regio’s. Een regionale klimaatvisie en – strategie is in de
maak en zal zich vertalen naar concrete acties. De eerste stap werd
gezet op vrijdag 19 juni 2015 door de gezamenlijke ondertekening van
het Burgemeestersconvenant.
nemen losse maatregelen rond adaptatie of mitigatie. In Geraardsbergen wordt gewerkt
aan "Geraardsbergen energieneutraal", een project van Oost-Vlaanderen Energielandschap
waarbij samen met burgers, bedrijven, middenveld wordt nagedacht over de manier
waarop het potentieel aan hernieuwbare energie in Geraardsbergen kan worden ingevuld
en speerpuntthema's waarrond actief aan de slag kan worden gegaan.

De Provincie heeft een coördinerende rol en geeft ondersteuning, zowel bij de uitwerking
van klimaatplannen als bij het uitvoeren van concrete klimaatprojecten. De Provincie zorgt
voor opleiding, kennisuitwisseling en publieksgerichte campagnes waar gemeenten zelf mee
aan de slag kunnen. Ze coördineert de aanpak van erosie en het waterlopenbeheer,
stimuleert onder meer de inrichting van fietspaden en trage wegen en geeft advies voor het
verduurzamen van gemeentelijke (ver)bouwprojecten.
58 van de 65 gemeenten sloten een Milieucontract af met de Provincie (stand van zaken 1
juni 2015). Via dit contract krijgen gemeenten technisch-wetenschappelijke, juridische,
beleidsmatige of educatieve ondersteuning op maat. Milieucontractgemeenten krijgen
bovendien 50% korting op laboratoriumonderzoeken, metingen en vorming. Met het
Milieucontract worden grotere projecten zoals de aanleg van een natuurleerpad, de
opvolging van de waterbodemkwaliteit of de uitvoering van erosiebestrijdingsplannen
mogelijk.
In het kader van dit klimaatplan wil de Provincie de steden en gemeenten verder
ondersteunen door het uitbreiden van het Milieucontract naar een ‘Milieu- en

20

Bron: nulmetingen voor het jaar 2011, via tool opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse
Overheid. Ook hier wordt de uitstoot van de EU ETS sector niet in rekening gebracht.
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klimaatcontract’ en door het oprichten van kennisplatforms waar kennis en ervaring met
betrekking tot klimaatgerelateerde thema’s tussen gemeenten worden uitgewisseld.

B. Regionale landschappen en bosgroepen
Een bosgroep is een duurzaam samenwerkingsverband van zowel private als openbare
boseigenaars die hen ondersteunt en stimuleert bij het duurzaam beheer van hun bos. Elke
boseigenaar uit het werkgebied kan op vrijwillige basis een beroep doen op de diensten van
de bosgroep. In Oost-Vlaanderen zijn en 3 bosgroepen actief: bosgroep Oost-VlaanderenNoord, bosgroep Midden Oost-Vlaanderen en bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.
Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband en netwerk van
organisaties die in een bepaalde streek actief zijn rond natuur en landschap in het
buitengebied. Een Regionaal Landschap bevordert in hoofdzaak het streekeigen karakter,
de natuurrecreatie, het recreatief medegebruik, het draagvlak voor natuur en landschap en
het beheer. Het Regionaal Landschap stimuleert en coördineert ook het beheer, het herstel,
de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. In Oost-Vlaanderen zijn 3
regionale landschappen actief nl. regionaal landschap Meetjesland, regionaal landschap
Vlaamse Ardennen, regionaal landschap Schelde-Durme,
Regionale landschappen en bosgroepen zijn belangrijke partners voor de Provincie bij de
realisatie
van
de
gebiedsgerichte
doelstellingen
o.a.
de
realisatie
van
natuurverbindingsgebieden, het provinciaal soortenbeleid, trage wegenbeleid, … en het
provinciaal klimaatbeleid. Ze zorgen voor een betere afstemming tussen diverse
gemeentelijke initiatieven en een breder draagvlak bij de verschillende doelgroepen.
De Provincie staat sinds 2014 in voor de erkenning, subsidiëring, opvolging en evaluatie van
de regionale landschappen en bosgroepen.

C. Verenigingen en koepelorganisaties
Milieu- en natuurverenigingen zijn prioritaire partners in het klimaatverhaal. Zij hebben een
goede terreinkennis en zetten zelf ook tal van klimaatacties op. Een goede samenwerking en
afstemming kan het effect van deze acties vergroten.
Koepelorganisaties zoals bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties,
onderwijskoepels, landbouworganisaties, gezinsbond, e.a. kunnen het provinciaal beleid
versterken via gedeelde acties. Ze zijn een geschikte partner om bepaalde doelgroepen te
bereiken zoals individuele, tertiaire, industriële en landbouwbedrijven, gezinnen, leerlingen,
ouderen e.a. Ze zijn goed vertrouwd met de noden en mogelijkheden van hun leden.

D. Kennisinstellingen
De Provincie heeft tal van kennisinstellingen op haar grondgebied. Een aantal voorbeelden:


De universiteiten en hogescholen op het grondgebied van de provincie OostVlaanderen
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Ghent Bio-Energy Valley, de biotechcluster gegroeid uit de samenwerking tussen de
Universiteit Gent, de stad Gent, de Haven van Gent, de Provinciale Ontwikkelings
Maatschappij en tal van industriële bedrijven.



Vzw I-Cleantech streeft een samenwerking na tussen bedrijven, kennisinstellingen,
overheid en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en
daadwerkelijk in praktijk brengt. De focus ligt op de thema’s water, energie,
materialen en mobiliteit. In elke provincie is er een provinciale antenne en een lokaal
netwerk.



Oost-Vlaanderen huisvest het (inter)provinciale proefcentra voor aardappelteelt,
groenteteelt en sierteelt. Deze proefcentra doen praktijkgericht onderzoek.

E. Finale doelgroepen
De Provincie heeft een aantal finale doelgroepen die in samenwerking met bovenstaande
partners worden bereikt:


Inwoners: de Provincie wil het klimaatbewustzijn bij haar inwoners vergroten en
aanzetten tot meer actie, hoofdzakelijk via intermediaire organisaties, maar ook in de
eigen natuurgebieden, bezoekerscentra, domeinen en bij evenementen.



Jongeren: de Provincie wil inzetten op de jeugd. Scholen zijn belangrijk voor de
vorming en gedragswijziging van de nieuwe generaties Oost-Vlamingen. Scholen
worden bereikt via het educatief aanbod van de Provincie, via het project Milieuzorg
Op School (MOS), via partners en binnen alle domeinen, musea, bezoekerscentra,
e.a. die scholen ontvangen.



Bedrijven: de Provincie streeft naar een evenwicht tussen ecologie en economie en
wil de bedrijven stimuleren tot CO2-neutrale bedrijfsprocessen, bedrijventerreinen en
duurzame mobiliteit. De Provincie heeft geen directe dienstverlening naar individuele
bedrijven toe, met uitzondering van de werking van het Mobiliteitspunt. Bedrijven
worden bereikt via bedrijvenverenigingen, handelsverenigingen, e.a.



Gemeenten: de Provincie wil de voorbeeldfunctie van de gemeenten stimuleren. De
gemeente als organisatie staat voor dezelfde uitdagingen als de Provincie voor het
eigen patrimonium (vb. gebouwbeheer, mobiliteitbeheer, energiebeheer,
aankopen…)
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III.2.8 Hoe pakken we het aan?
A. Sectoroverschrijdende benadering
Om de uitdagingen op het vlak van klimaatwijziging aan te pakken, is een verregaande
samenwerking tussen verschillende sectoren vereist. De uitdagingen van gisteren zijn immers
fundamenteel anders dan deze van de toekomst en nieuwe coalities komen in beeld. De
uitwerking van een klimaatbeleid volgt niet de thematische verdeling van de provinciale
diensten.

B. Versterking van het beleid op andere niveaus
In het klimaatverhaal wil men op verschillende niveaus (lokaal, bovenlokaal, regionaal,
nationaal) grotendeels dezelfde resultaten bereiken bij de finale doelgroepen. Een
succesfactor in dit verhaal is de afstemming van beleid en samenwerking tussen de
verschillende niveaus. Samenwerking maakt het mogelijk dat de juiste maatregelen op het
juiste niveau worden genomen. De instrumenten die kunnen worden ingezet zijn eerder
verschillend en aanvullend.
De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar verantwoordelijkheid nemen en inzetten daar waar ze
bevoegdheden heeft. De Provincie is betrokken bij de uitvoering van enkele Europese
programma’s die kaderen binnen het Europees regionaal beleid. Dat beleid is sterk geënt op
de EU2020 doelstellingen en draagt dus bij tot de realisatie van de Europese
klimaatdoelstellingen. De Provincie voert het Vlaamse klimaatbeleid mee uit en vertaalt het
naar de Oost-Vlaamse context. Ook wil de Provincie de steden en gemeenten ten volle
ondersteunen in de lokale aanpak van de klimaatproblematiek en hen helpen de transitie in
te gaan.
In haar streven naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid tegen 2050 (zie III.2) gaat de
Provincie een stap verder dan de Vlaamse en Europese doelstellingen.

C. Voorbeeldfunctie van de Provincie
De Provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. De Provincie moet als trekker tonen hoe
een overheid de uitstoot van CO2 kan verminderen en terugbrengen tot nul. Deze ervaringen
kan de Provincie op haar beurt delen met lokale besturen.
De Provincie wil continu verbeteren en inzetten op volgende thema’s: een energiezuinig
gebouwenpark, duurzame aankopen, milieuvriendelijke mobiliteit, een klimaatbewust
beheer van provinciale groen- en natuurgebieden en hernieuwbare energie. Er zijn
structurele en procesmatige ingrepen nodig, maar ook acties met het oog op een
gedragsverandering bij het personeel.

D. Faciliteren en coördineren
Maatregelen met betrekking tot het eigen functioneren van het Provinciebestuur en de
eigen bevoegdheden voert de Provincie zelf uit.
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De Provincie neemt in de overige maatregelen voornamelijk de rol van ‘regisseur’ op: de
Provincie coördineert en faciliteert. De Provincie wil samen met diverse partners werken aan
een klimaatgezond Oost-Vlaanderen en via hen ook inwoners, bedrijven, scholen …
aanzetten om hun steentje bij te dragen.

E. Expertise opbouwen en schaalvergroting
De Provincie Oost-Vlaanderen wil zelf en aantal innoverende pilootprojecten opzetten,
potentieelstudies uitvoeren, e.a. Daarnaast wil de Provincie innoverende projecten van
anderen stimuleren en ondersteunen.
Vervolgens wil de Provincie de ‘lessons learned’ en de opgedane expertise verspreiden naar
andere actoren (onze partners en doelgroepen) aan de hand van workshops, opleidingen,
het Milieucontract, deelname aan kennisnetwerken, e.a. De Provincie wil drempels
wegwerken en goede randvoorwaarden scheppen voor een meer algemene toepassing
van effectieve initiatieven en technieken.
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IV.

Deel IV: Het pad naar een klimaatgezonde provincie
De Provincie Oost-Vlaanderen zal in haar klimaatbeleid focussen op vijf speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.

‣ Naar een zelfvoorzienende provincie op vlak van energie
‣ Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving
‣ Naar een klimaatbestendig landschap
‣ Naar een slimme mobiliteit
‣ Naar een toekomstgerichte economie ‘Waar klimaat werkt’
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IV.1 Naar een zelfvoorzienende provincie op het vlak van energie
Een zelfvoorzienende provincie op het vlak van energie streeft ernaar om maximaal beroep
te doen op lokaal beschikbare hernieuwbare energiebronnen. Uiteraard moet in een eerste
stap gewerkt worden aan een vermindering van het energieverbruik, dit leidt immers tot een
vermindering van de hoeveelheid energie die duurzaam moet worden opgewekt. In dit
hoofdstuk zoomen we hoofdzakelijk in op de haalbaarheid om zelf in de energiebehoefte te
voorzien via het inzetten van hernieuwbare energiebronnen.

IV.1.1 Wat zijn de uitdagingen?
De uitdagingen zijn de volgende:





Een verdere toename van de energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik
Het aandeel hernieuwbare energie vergroten
Een verregaande elektrificatie van de maatschappij
Opslagcapaciteit voor energie voorzien

De eerste uitdaging wordt verder uitgewerkt in de speerpunten “Naar een klimaatgezonde
en aangename woonomgeving”, “Naar een slimme mobiliteit” en “Naar een
toekomstgerichte economie ‘waar klimaat werkt’”.

A. Het aandeel hernieuwbare energie vergroten
Oost-Vlaanderen is de provincie met het grootste opgesteld vermogen aan hernieuwbare
energie: 993 734 kW21. De meeste van die installaties zijn nog vrij jong en – in tegenstelling tot
hun nucleaire en fossiele tegenhangers – moeten niet op korte termijn worden vervangen.22
Volgende kaart geeft en overzicht van het huidige aanbod hernieuwbare energie op
bedrijventerreinen en vergunde windmolens in de provincie Oost-Vlaanderen.

cijfers VREG juni 2013: Dit is ruimer dan de nulmeting van VITO (recentere gegevens en ruimere
scope). Ook installaties > 20MW worden mee genomen. Hierin zijn de installaties van ETS-bedrijven mee
opgenomen.
21

De levensduur van een PV-installatie (zonnepanelen) moet op 25 jaar worden ingeschat, de
levensduur van een biomassacentrale op 20 jaar en deze van de overige installaties (windturbines,
biovergisters,…) op minstens 15 jaar.
22
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Kaart 1: aanbod hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen – Bron: op basis van cijfers van VREG (2013)
en gegevens provincie Oost-Vlaanderen, OMGEVING 2014
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Vandaag is er een actuele totale injectie van 3 243 711 MWh groene stroom op een jaarlijks
verbruik van 7 992 345 MWh elektriciteit 23 . Met andere woorden: 40,6 % van het huidige
elektriciteitsverbruik van de hele provincie (ETS-bedrijven niet mee gerekend) wordt
gecoverd door hernieuwbare energie productie binnen de provinciegrenzen.
Het pad naar zelfvoorziening op vlak van energie lijkt hierdoor bijna half afgelegd. Dit is
echter niet zo. Het verbruik in de provincie is groter dan enkel het elektriciteitsverbruik. Ook
het verbruik van fossiele brandstoffen voor vb. verwarming en transport moet worden
gecoverd door eigen hernieuwbare energieproductie, Oost-Vlaamse groene warmte en
biobrandstoffen. Dit met het oog op het verkorten van de keten en de
bevoorradingszekerheid.
Hiervoor moeten biobrandstoffen gemaakt worden van Oost-Vlaamse biomassa en moeten
de biomassacentrales en biovergisters worden bevoorraad met afvalstromen (vb. groente-,
fruit- en tuinafval) en biomassa (vb. agrarische reststromen, bermgras, snoei- en
dunningshout, resthoutstromen, e.a.) die lokaal voorradig zijn. Ook korte omloophout (KOH)
kan worden ingezet indien die geen negatieve impact hebben door verandering in
landgebruik (zie II.2.). Grootschalige import van biomassa (vb. houtpellets voor grote
centrales) en afval van uit alle hoeken van de wereld levert een gigantische ecologische
voetafdruk door het transport. Bovendien zou een consumptie op grote schaal van
biobrandstoffen en biomassa leiden tot gigantische mono-energieculturen die een
bedreiging voor de biodiversiteit inhouden, zowel hier als elders.
AANDEEL ZONNE-ENERGIE VERHOGEN
Het huidig geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen bedraagt momenteel 451 136 kW.
Sinds midden 2013 groeide het aandeel zonne-energie in Vlaanderen nog nauwelijks. Wel
werd sindsdien één groot project in de noorden van de Gentse kanaalzone in dienst
genomen (Terranova Solar).
Tabel 13: Geïnstalleerd elektrisch vermogen aan zonnepanelen in kW (VREG, 30/06/13)
Geïnstalleerd
elektrisch
vermogen (kW)
Zonne-energie

Antwerpen

479 929

Limburg

446 055

OostVlaanderen
451 136

VlaamsBrabant
243 620

WestVlaanderen
469 466

Totaal

2 090 205

Ook het aantal installaties ligt in lijn met de andere provincies (opnieuw Vlaams-Brabant
uitgezonderd).
Tabel 14: Aantal installaties van zonnepanelen (VREG, 30/06/13)
Aantal installaties
Zonne-energie

Antwerpen
51 799

Limburg
44 922

OostVlaanderen
51 586

VlaamsBrabant
33 650

WestVlaanderen
46 312

Op een totaal verbruik van 35 050 638 MWh binnen de provinciegrenzen (verbruiken van fossiele
brandstoffen, warmte/koude, hernieuwbare energie, naast elektriciteit) zie Deel II.1. CO 2 uitstoot op het
grondgebied van de provincie in 2011
23
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De actuele productie wordt ingeschat op 418 172 MWh/jaar. Na een analyse van
verschillende studies24 is er in Oost-Vlaanderen een potentieel van 4 053 520 MWh/jaar. Dit
betekent dat nog voor 3 635 347 MWh voorlopig onbenut is en dat het aandeel zonneenergie productie nog vertienvoudigd kan worden. Aangezien de efficiëntie van
zonnepanelen steeds toeneemt zal dit potentieel enkel toenemen.
Daarnaast is er nog een behoorlijk potentieel op oude stortplaatsen dat verder onderzocht
dient te worden. Volgens een studie naar het economisch potentieel van stortplaatsen
uitgevoerd in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
25
komen nog 136 stortplaatsen in aanmerking voor een grondopstelling aan zonnepanelen.
HET AANDEEL WINDENERGIE VERGROTEN
Momenteel
zijn er in Oost-Vlaanderen 92 vergunde grootschalige windturbines,
voornamelijk in de Gentse Kanaalzone, langs de E17 tussen Gent en Antwerpen en in de
zone Eeklo-Maldegem. Deze zijn goed voor 189 MW en produceren op jaarbasis ongeveer
378 000 MWh.
26

Het bijkomend potentieel loopt uiteen van ± 300 windturbines 27 tot 737 grootschalige
windturbines28 afhankelijk van de methodiek die werd gehanteerd bij het in kaart brengen
van de potenties. De 300 windturbines kunnen gezien worden als een realistisch potentieel
waarmee verder wordt gerekend. 30% van dit potentieel is momenteel ingevuld en gepland
en zal op het einde van hun levensduur worden vervangen door windturbines van een
modern type. 64 bijkomende windturbines worden voorlopig nog gehypothekeerd door de
militaire basis van Semmerzake, waar zich radarinstallaties bevinden.
Na een analyse van deze elementen is er in Oost-Vlaanderen een potentieel van 2 127 800
MWh/jaar te realiseren met grootschalige windturbines.
DE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE DOOR BIOMASSA- EN BIOGASCENTRALES VERGROTEN
Momenteel staat er in de provincie Oost-Vlaanderen voor 414,024 MW aan biomassaelektriciteitsproductie (biovergister en biomassa verbranding). Daarmee is Oost-Vlaanderen
de absolute koploper in Vlaanderen. Deze geven samen een jaarlijkse productie van 3 312
192 MWh.

geëxtrapoleerde cijfers van het Vlaams Energie Agentschap, een gedetailleerd studie van de
Europese koepel voor zonne-energie EPIA in 2012 (per inwoner is gemiddeld 18 m² dak geschikt voor het
plaatsen van zonnepanelen (goed gelegen en geschikt om de draaglast van panelen te torsen)) en
de HE scan voor Oost-Vlaanderen, in april 2013 opgemaakt door de dienst Ruimtelijke Planning waar
een potentieel aan zonne-energieproductie van 4.159.639 MWh/jaar wordt berekend, wat dicht bij het
EPIA-cijfer ligt.
24

Oude stortplaatsen, ruimte voor economie in Oost-Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van
POM Oost-Vlaanderen, 2013.
25

26

Cijfers VREG 30.06.2013. Na deze datum zijn er ook geen bijgekomen.

studie mbt GIS-ondersteunende energiekaarten, gemaakt door Arcadis in opdracht van de POM
Oost-Vlaanderen
27

28

het rapport ‘Hernieuwbare energiescan voor Oost-Vlaanderen’, april 2013,

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

65

Tabel 15: Het geïnstalleerd elektrisch vermogen van biomassacentrales in de Vlaamse provincies (in kW)
Geïnstalleerd
elektrisch
vermogen (kW)
Biogas - GFT met
compostering
Biogas
hoofdzakelijk
agrarische stromen
Biogas - overig
Biogas - RWZI
Biogas - stortgas
Biomassa
gesorteerd
of
selectief
ingezameld afval
biomassa
uit
huishoudelijk afval
Biomassa uit landof bosbouw

Antwerpen

Limburg

OostVlaanderen

VlaamsBrabant

WestVlaanderen

Totaal

2 353

0

0

0

0

2 353

24 358

17 148

9 728

5 834

23 113

80 180

0
1 692
7 211
0

1 664
580
3 185
65 520

9 470
1 015
1 666
90 125

1 702
312
1 262
0

15 321
1 173
1 406
79 757

28 157
4 772
14 730
235 402

5 500

3 100

17 200

0

14 583

40 383

16 402

716

284 820

6 476

128

308 542

Die koppositie heeft Oost-Vlaanderen voornamelijk te danken aan 3 installaties (van ETS29
bedrijven):
 Maxgreen (omgebouwde oude steenkoolcentrale van Rodenhuize in de Gentse
kanaalzone) met een vermogen van 280 MW
 Stora Enso met een vermogen van 36 MW
 De afvalverbrandingsoven van Indaver met 21,5 MW (Ivago heeft slechts een vermogen
van 3 MW)
Naar alle waarschijnlijkheid komt er voor 2020 een nieuwe biomassacentrale (houtpellets) bij
in de Gentse haven, deze van Belgian Eco Energy, met een vermogen van 220 MW. Gezien
de kanttekeningen die gemaakt worden bij ‘duurzame’ en ‘lokale’ biomassa, moet deze
centrale gezien worden als een stap in de overgang naar klimaatneutraliteit op korte termijn.
Op langere termijn moet naar een meer duurzame energieproductie gezocht worden, om
de uitstap uit kernenergie te flankeren.
Bijkomend potentieel aan afvalverbranding met energierecuperatie of biogas-RWZI is bijna
onbestaande.30
Het potentieel aan afgedekte stortplaatsen waar nog biogas kan worden gewonnen, is
beperkt. Uit een studie in opdracht van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in 2013

Opmerking: we nemen de uitstoot van ETS-bedrijven niet mee in de nulmeting, maar wel voor de
berekening van het aandeel hernieuwbare energie. Dit heeft verschillende redenen, maar blijft een
moeilijk punt:
29

Data van het opgesteld vermogen aan hernieuwbare energie met onderscheid tussen ETS en niet –ETS
is moeilijk traceerbaar. Het is daardoor ook zeer moeilijk te achterhalen hoeveel groene stroom deze
sectoren elk op het net plaatsen. Aangezien het transport van en naar de ETS-bedrijven (goederen en
woon-werkverkeer) wel wordt meegenomen in de CO2-uitstoot van de provincie, rekenen we ook
(omdat het niet anders kan) de groene stroom mee die door hen wordt op het net geplaatst.
Momenteel wordt in Vlaanderen reeds afval vanuit het buitenland ingevoerd om hier lucratief te
verbranden (in andere landen is er geen groene stroom steun voor afvalverbranding), ook het huidige
aantal waterzuiveringsinstallaties volstaat.
30
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naar het potentieel van oude stortplaatsen zijn er nog 6 storten te onderzoeken die in
31
aanmerking kunnen komen voor het winnen van stortgas, hetzij voor kleine vermogens.
De Gentse vestiging van staalgigant ArcelorMittal plant een investering om koolstofmonoxide
(CO) uit hoogovens om te zetten in biobrandstoffen. Momenteel worden alle
hoogovengassen naar een elektriciteitscentrale gestuurd, maar de CO wordt er bij
verbranding koolstofdioxide (CO2) en komt dus in de atmosfeer terecht. De nieuwe
technologie moet de CO2-uitstoot van de staalreus met 120.000 ton (op 9 miljoen ton) per
jaar verminderen. De installatie moet zestig miljoen liter biobrandstof per jaar produceren en
vanaf midden 2017 opgestart worden. De investering zou op termijn vijftig extra jobs moeten
32
opleveren .
De grootschaligere biovergisters (die voornamelijk op dierlijk mest functioneren) hebben het
economisch moeilijk en het bijkomend potentieel is hierdoor wellicht beperkt. Ook
grootschalige biovergisters op plantaardige restfacties zijn niet altijd even evident en vragen
33
telkens afwegingen naar prioriteiten en berekeningen van de emissiewinsten.
Pocketvergisters hebben wel een potentieel. Landbouwers (melkveehouders) kunnen groene
energie produceren met een pocketvergister uit bedrijfseigen mest. De belangrijkste
34
randvoorwaarde is energierijke mest en voldoende energievraag en warmtevalorisatie. Het
gaat om Installaties met een motor van maximum 200 kW waarbij maximaal 5 000 ton
biomassa per jaar wordt vergist. Melkveebedrijven (vanaf 85 runderen) 35 kunnen met een
pocketvergister met een WKK vanaf 10 kW ruimschoots in de eigen energiebehoefte
voorzien. Een "10kW" installatie is haalbaar bij een energievraag van 55 000 tot 60
000kWhe/jaar. Er moet evenwel ook rekening gehouden worden met hinder- en
veiligheidsaspecten.
WATERKRACHT TERUG GEBRUIKEN
Het huidig opgesteld vermogen aan waterkracht bedraagt slechts 16 kW. Dat is beduidend
minder dan in de overige provincies (behalve provincie West-Vlaanderen waar er geen
waterkrachtcentrales zijn).
De mogelijkheden om dit op te drijven:
 Hervaloriseren van historische watermolens
 Getijdencentrales
 Energierecuperatie bij proceswater
 Energieopslag bij sluizen

Oude stortplaatsen, ruimte voor economie in Oost-Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van
POM Oost-Vlaanderen, 2013.
31

32

Bron: http://www.vilt.be/arcelormittal-gent-gaat-co-in-ethanol-omzetten

vb. maïsstro: Gezien de vele percelen monocultuur maïs is dit stro essentieel om het koolstofgehalte in
de bodem te bewaren. Als we dit stro willen vergisten, dan zou jaarlijks een equivalent groencompost
aangevoerd moeten worden. De nettowinst afhankelijk van de kosten en CO 2-productie voor het
verzamelen en vervoeren van het stro en voor het aanvoeren en verdelen van de compost moet
afgetrokken worden van de gasopbrengst van het stro.
33

De kwaliteit van de mest gaat achteruit door aanwezigheid van: zand, spoelwater, chemicaliën,
compost/takken en ander inert materiaal.
34

5% van de bedrijven, of 87 bedrijven, met melkvee in Oost-Vlaanderen hebben meer dan 90
melkkoeien volgens de cijfers van AMS (op basis van FOD Economie – ADSEI 2011)
35

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

67

Tabel 16: Geïnstalleerd elektrisch vermogen aan waterkrachtcentrales in de Vlaamse provincies (in kW;
VREG, 30/06/13)
Geïnstalleerd
elektrisch
vermogen (kW)
Waterkracht

Antwerpen

525

Limburg

160

OostVlaanderen
16

VlaamsBrabant
304

WestVlaanderen
0

Totaal

1 006

De meest voor de hand liggende keuze is om historische watermolens te revaloriseren tot
elektriciteitsopwekking, wat trouwens momenteel reeds gebeurt in een aantal watermolens.
Om een waterkrachtcentrale nuttig te kunnen laten functioneren is een verval van minstens
2,5 meter nodig. Het tijverschil bedraagt te Antwerpen (waar de Schelde Oost-Vlaanderen
bereikt) 4,5 meter. Stroomopwaarts de Schelde, te Gent, bedraagt dat tijdsverschil nog 2
meter. Daartussen moet dus zeker potentieel zijn voor getijdencentrales. Onderzocht zou
kunnen worden of, waar en voor hoeveel bijkomend potentieel er is voor moderne
getijdenmolens. De provincie kent één historische getijdenmolen, m.n. te Rupelmonde.
Frequenter gebruik van in- en uitstroom van gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s)
op bevaarbare waterlopen gecombineerd met een waterkrachtcentrale zou een positief
effect hebben op de watertafel, de biodiversiteit en zou ook het aandeel hernieuwbare
energie productie kunnen opkrikken. Een vistrap voorkomt negatieve invloed op de
stroomopwaartse vismigratie.
Tientallen bedrijven lozen constant proces- of koelwater in beken, rivieren of kanalen.
Afhankelijk van het debiet kan hier aan lage kost een kleine waterkrachtturbine worden
geplaatst om de energie van het wegstromende water te recupereren.
Tenslotte is er op de bevaarbare waterlopen nog een beperkt potentieel van 13 sluizen. Het
grote voordeel van waterkrachtcentrales bij sluizen is ook dat bij overtol van stroom op het
net, water stroomopwaarts kan worden opgepompt om later te hergebruiken als
waterkracht. Op die manier fungeert de sluis en de waterkrachtcentrale als grote batterij
voor het elektriciteitsnet.
Het totaal aan waterkracht zou bijgevolg kunnen geschat worden op 44 975 MWh/jaar,
getijdencentrales niet inbegrepen.
GROENE WARMTE STIMULEREN
Groene warmte productie kan gebeuren via 5 technologieën :
 Rechtstreekse geothermie, waarbij warmte uit onderaardse lagen wordt
aangeboord om rechtstreeks te gebruiken. Studies van het VITO hebben
aangetoond dat voor Vlaanderen enkel in de Kempen potentieel is voor diepe
geothermie. Ondiepe geothermie zoals grond/water warmtepompen of BEOvelden (Bodem Energie Opslag) zijn dan weer wel geschikt voor gebruik in OostVlaanderen.


Zonneboilers : enkel geschikt voor LT-warmte (LT= lage temperatuur) in eerder
kleinschalige toepassingen. Toch blijkt uit haalbaarheidsstudies die Zero Emission
Solutions maakte dat bij grote LT-vraag, bvb. voor kalvervetmesterijen, een
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rendabele case kan worden gebouwd, mits het kunnen benutten van extra
36
financiële steun bv mogelijks via VLIF


Warmte opgewekt via elektriciteit : infraroodstraling, elektrische verwarming al dan
niet met accumulatie, warmtepompen,…



Warmte kan ook opgewekt worden door de verbranding van waterstof. Waterstof
is een veelbelovende secundaire energiedrager gevormd door elektrolyse.
Waterstof kan dienen als grondstof voor de chemische industrie en als brandstof
voor motoren en raketten. Waterstof (H2) is een brandstof met een zeer hoge
verbrandingswaarde37 en kan ingezet worden voor de productie van HT-warmte
(HT = hoge temperatuur).



Energieke houtkanten en korte omloophout (KOH) kunnen ingezet worden voor
verwarming van bv landbouwbedrijven met een middelgrote energievraag, zoals
intensieve veehouderij (pluimvee en varkens) en koude serreteelten, maar ook
voor verwarming van bv scholen, sporthallen, … De inzet van hout uit houtkanten,
snoeihout en KOH voor eigen gebruik in kleinschalige stookinstallaties (< 300 kW)
blijkt voorlopig het meest interessant.
In eerst instantie wordt ingezet op energieke houtkanten: kleinschalige
landschapselementen (KLE), hakhoutbosjes met een meerjarencyclus (3-6-9), ….
Hakhoutbossen zijn van oudsher een belangrijk gegeven in de provincie OostVlaanderen en kunnen in die zin ook in natuurgebied en bosgebied een rol spelen.
Natuur in combinatie met biomassaproductie kan als dat in een doordacht
beheerplan gegoten is. Dit is zeer noodzakelijk aangezien zo natuurwaarden en
biodiversiteit kunnen verhoogd worden. Gezien er gestreefd wordt naar
bosuitbreiding en gedifferentieerd beheer is hier nog veel potentieel voor
biomassaproductie voor kleinschalige energieproductie.
In tweede instantie kan gedacht worden aan aanplant van korte omloophout
(KOH) op restgronden. Korte omloophout omvat de aanplant van snelgroeiende
boomsoorten zoals wilg en populier met focus op houtproductie. Grond is een
schaars goed in Vlaanderen, en op elke vierkante meter liggen meestal meerdere
claims. KOH kan worden geplant op percelen die voor voedselproductie niet
bruikbaar zijn en waar geen bestaande natuurwaarden worden verstoord en geen
natuurpotenties gehypothekeerd door de aanplant. Daarbij moet ook rekening
gehouden worden met de landschapshistorische context. Volgende terreinen
komen mogelijks in aanmerking voor KOH vandaag of in de nabije toekomst :
 Braakliggende terreinen in het landbouwareaal
 Bufferstroken langs industriële sites
 Vervuilde gronden in het buitengebied (industriële verontreinigingen en
baggerslibstorten)
38
 Oude stortplaatsen
 Gronden voor waterzuivering
39
 (Spoor)wegbermen en bermen van waterlopen

36

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw.

Bij de verbranding van een kilogram waterstof komt 141,85 megajoule energie vrij, ofwel drie keer
zoveel als bij de verbranding van een kilo aardgas.
37

Oude stortplaatsen, ruimte voor economie in Oost-Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van
POM Oost-Vlaanderen, 2013: nog 26 oude stortplaatsen komen in aanmerking voor de productie van
energiegewassen.
38
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Wachtgronden (industriële of bouwkavels) die op eindbestemming
wachten

Indien er langs alle snelwegen in Oost-Vlaanderen 10 m KOH wordt aangeplant, is
er al 280 hectare KOH beschikbaar.
Volgens de studie ‘Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050’ (Zie III.1.3) moet het
renovatiepercentage
van
bestaande
gebouwen
toenemen
en
moeten
verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen vervangen worden door milieuvriendelijke
verwarmingssystemen hoofdzakelijk warmtepompen.
In Oost-Vlaanderen bestaan nauwelijks warmtenetten, laat staan groene warmtenetten. Het
enige huidige groene warmtenet dat terreinoverschrijdend is, is dat van de
afvalverbrandingsoven van Ivago naar het UZ Gent. Er zijn momenteel concrete plannen om
dit net uit te breiden naar de omliggende bedrijven. Ook in de Waaslandhaven wordt een
groen warmtenet gepland. De verbrandingsoven van Indaver zou aan naburige bedrijven
warmte leveren.

B. Een verregaande elektrificatie van de maatschappij
Het aandeel aan elektriciteit zal in de toekomst veel groter worden. Het blijkt namelijk weinig
evident om op 100 % biomassa te verwarmen en het transport op 100 % biobrandstoffen te
laten functioneren. Deze stelling wordt ondersteund door de resultaten uit de scenario-studies
(zie III.I) waarin het belang van elektrificatie in de transportsector en in de gebouwensector
wordt benadrukt. Dit neemt niet weg dat duurzame biomassa (duurzaamheidscriteria
volgend) een cruciale schakel is op het pad naar klimaatneutraliteit.
Diverse onderzoekers, o.m. het VITO en het Federaal planbureau in haar “Backcasting, 100 %
HE (= Hernieuwbare Energie) tegen 2050 studie” (VITO, december 2012), gaan er van uit dat
de maatschappij verder zal elektrificeren en dat dit geen probleem maar veeleer een
noodzaak is om 100 % met hernieuwbare energiebronnen te werken.
Onder elektrificatie wordt de keuze voor elektriciteit verstaan daar waar momenteel nog
brandstoffen worden ingezet vb. elektrische voertuigen in plaats van dieselvoertuigen,
warmtepompen voor de verwarming van gebouwen in plaats van verbranding van gas of
stookolie of traditionele elektrische verwarming, een efficiënt elektrisch fornuis in plaats van
een gasfornuis of een traditioneel elektrisch fornuis, e.a. Hierdoor stijgt uiteraard het
elektriciteitsverbruik.
Die verregaande elektrificatie houdt in dat het overgrote deel van het transport én
verwarming gebeurt op basis elektriciteit. Enkel volgende energieverbruiken worden niet via
elektriciteit aangeleverd :
 Vrachtvervoer via schip zou gebeuren via biodiesel
 Productie van warm sanitair water kan deels gebeuren via zonneboilers
 Recuperatie van industriële restwarmte via warmtenetten voor andere industrie,
glastuinbouw of stadsverwarming

De bermen zijn geen eigendom van de Provincie. Enkel de bedding van de waterloop. Beplantingen
kunnen enkel voor zover zij het onderhoud niet hinderen.
39
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Een nagenoeg volledige elektrificatie van de maatschappij is volgens de genoemde
backcasting studie niet alleen wenselijk, ze is ook haalbaar. Wel leidt ze, afhankelijk van
diverse scenario’s, tot een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het
elektriciteitsverbruik. Dit verschil kan worden verklaard door verschillende invullingen van de
elektrificatie voor
(1) de verwarming van gebouwen en sanitair warm water: warmtepompen, infrarood
straling, accumulatoren, straalkachels, klassieke elektrische verwarming of andere naast
zonneboilers of restwarmterecuperatie van industriële restwarmte via warmtenetten voor
andere industrie, glastuinbouw of stadsverwarming en
(2) transport: transport kan zeker deels via elektrische voertuigen, maar voor sommige
doelgroepen binnen de transportsector (vrachtvervoer, scheepvaart, luchtvaart), hangt een
volledige elektrificatie af van verdere technologiedoorbraak (efficiëntere batterijen,
waterstof, brandstofcellen) of moet er misschien toch worden gekozen voor biodiesel.
Er zijn verschillende scenario’s naar 2050 voor de provincie Oost-Vlaanderen mogelijk. De
Provincie moet mee inzetten op een doorgedreven elektrificatie. In de backcastingstudie
van het planbureau "100% HE tegen 2050" wordt uitgegaan van efficiëntiewinsten, en dus
een vermindering van het energieverbruik van -6 % tot -31 % 40 , afhankelijk van de
gestrengheid waarmee gezinnen en bedrijven worden aangezet tot rationeel energie
gebruik of – via productnormering en vergunningenbeleid – tot energie-efficiëntie bij de
productie en levering van goederen en diensten. Een vermindering in het verbruik (zowel
elektriciteit als warmte) verkleint de hoeveelheid energie en meer bepaald elektriciteit die
moet worden opgewekt.
Of het elektriciteitsverbruik hierdoor gaat verdubbelen of verdrievoudigen is nog niet
duidelijk. Ook is het nog onzeker of het rationeel energieverbruik zal leiden tot 6% of 31%
efficiëntie (of een gemiddelde van 18,5%).
Rekening houdend met deze variabelen worden 12 scenario’s uitgewerkt (zie: Visietekst
Hernieuwbare
energie
klimaatplan
OostVlaanderen). Hierbij wordt vertrokken van het actuele elektriciteitsverbruik en wordt enerzijds
gevarieerd met de factor waarmee het elektriciteitsverbruik wordt vermenigvuldigd
naargelang de graad van elektrificatie en anderzijds met de mate van energie-efficiëntie in
het verbruik.
In deze ‘ontwerpscenario’s’ wordt het potentieel aan hernieuwbare energie ingeschat op
een conservatieve manier, in plaats van een (te) positieve inschatting te maken. Uit de
berekening van deze scenario’s wordt duidelijk wanneer een volledige zelfvoorziening
mogelijk is en wat de consequenties en voorwaarden zijn om dit te bereiken.
We refereren hier naar 3 scenario’s:
 Een status quo, dus geen verdere toename, inzake elektrificatie van de maatschappij
met een gemiddelde toename inzake energie-efficiëntie van 18,5 % in 2050 ten
opzichte van de actuele situatie. Echter, in dit scenario moet dan ook het transport
en de warmteproductie op zich 100 % klimaatneutraal worden, zonder elektrificatie,
wat weinig realistisch is.

De minimale efficiëntiewinst van 6% gaat enkel uit van een toepassing van de geplande
reglementering (zoals de geplande dalingen in het E-peil van woningen tegen 2020). Bij de maximale
efficiëntiewinst gaat men uit van een verdere uitbreiding van de reglementering, de efficiëntiewinst
door de leercurve (de daling in verbruik door nieuwe technologieën analoog aan de verlaging in
verbruik bij TV’s of auto’s) en mentaliteitswijzigingen (minder vlees eten, minder lange douches) al dan
niet gestimuleerd door hogere energieprijzen.
40

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

71





‘Elektrificatie 2050 minimaal’ Een verdubbeling van het elektriciteitsverbruik omwille
van een verregaande elektrificatie van de maatschappij met een gemiddelde
toename inzake energie-efficiëntie van 18,5 % in 2050 ten opzichte van de actuele
situatie.
‘Elektrificatie 2050 maximaal’ Een verdriedubbeling van het elektriciteitsverbruik
omwille van een totale elektrificatie van de maatschappij met een gemiddelde
toename inzake energie-efficiëntie van 18,5 % in 2050 ten opzichte van de actuele
situatie.
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Tabel 17: Het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie door hernieuwbare energie in OostVlaanderen voor de verschillende scenario’s. 100% hernieuwbare energie wordt behaald door
bijkomende biomassacentrales

Ontwerpscenario’s Hernieuwbare energie tov elektriciteitsverbruik
Status quo

Elektrificatie 2050 min

Elektrificatie 2050 max

eenheid

Verbruik zonder REG

7 992 345

15 984 690

23 977 035

MWh

Verbruik met min REG scenario

7 512 804

15 025 609

22 538 413

MWh

Verbruik met max REG scenario

5 514 718

11 029 436

16 544 154

MWh

Verbruik met gem REG scenario

6 513 761

13 027 522

19 541 284

MWh

418 172

4 053 520

4 053 520

MWh

6,42%

31,12%

20,74%

%

378 000

2 127 800

2 127 800

MWh

5,80%

16,33%

10,89%

%

3 312 192

5 086 832

5 086 832

MWh

50,85%

39,05%

26,03%

%

96

44 975

44 975

MWh

0,0%

0,3%

0,2%

%

Nood aan bijkomende biomassa

-

1 714 396

8 228 158

MWh

Nood aan bijkomende biomassa in
%

-

13,16%

42,11%

%

63,07%

100,00%

100,00%

%

Verbruik

Hernieuwbare energie productie
PV productie in MWh
PV % in 2050 met gemiddelde REG
Wind productie in MWh
Wind % in 2050
Biomassa productie in MWh
Biomassa % in 2050
Waterkracht productie in MWh
Waterkracht % in 2050

Totaal % HE in 2050

Uit deze ontwerpscenario’s blijkt dat 100% hernieuwbare energie niet mogelijk is zonder een
bijkomende inspanning: 1 714 396 MWh (13% van het verbruik) in het minimale scenario tot
8 228 158 MWh (42% van het verbruik) in het maximale scenario.
Het eenvoudigst is om dit te doen via de bouw van één of meerdere grootschalige
biomassacentrales, gelet op het grote aantal vollasturen (het aantal uren dat de installatie
op vol vermogen draait). Maar gezien de beperkte ruimte voor de productie van
energiegewassen in de provincie is dit een weinig haalbaar scenario.
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Figuur 10: Het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie door hernieuwbare energie in OostVlaanderen voor de verschillende scenario’s. Ontwerpscenario

Gezien de beperkte haalbaarheid van het ontwerpscenario zijn daarnaast andere scenario’s
onderzocht om zelfvoorziening te bereiken die wel realistisch zijn: met een verhoogd
potentieel (minder conservatief dus) aan windenergie en zonne-energie en een combinatie
van beide (zie Visietekst Hernieuwbare energie klimaatplan Oost-Vlaanderen). Deze
scenario’s leiden tot 100% invulling van het eigen elektriciteitsverbruik in beide situaties
(minimaal en maximaal scenario) onder volgende voorwaarden:
 Een verdubbeling van de zonne-energie
 De offshore productie van windenergie die onder Federale bevoegdheid valt wordt
volgens de verdeling van het aantal inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen ten
opzichte van de totale Belgische bevolking doorgerekend.
 Het aandeel hernieuwbare energie moet worden ingevuld door biomassa van
diverse organisch biologische afvalstromen (OBA’s) aangevuld met een kleine fractie
in de provincie geteeld korte omloop hout (KOH). Daarvoor zou 2 691 ha KOH nodig
zijn, die geheel via rest- en wachtgronden kan worden ingevuld. Indien er langs alle
snelwegen in Oost-Vlaanderen 10 m KOH wordt aangeplant, is er al 280 hectare KOH
(10%) beschikbaar.
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Tabel 18: Het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie door hernieuwbare energie in OostVlaanderen voor de verschillende elektrificatie scenario’s. 100% hernieuwbare energie wordt behaald
door bijkomende biomassacentrales

Combinatie scenario's hernieuwbare energie tov elektriciteitsverbruik
Geen
verdere
elektrificatie

Verdergaande
elektrificatie in 2050

Totale elektrificatie in
2050

eenheid

Verbruik zonder REG

7 992 345

15 984 690

23 977 035

MWh

Verbruik met min REG scenario

7 512 804

15 025 609

22 538 413

MWh

Verbruik met max REG scenario

5 514 718

11 029 436

16 544 154

MWh

Verbruik met gem REG scenario

6 513 761

13 027 522

19 541 284

MWh

418 172

8 107 039

8 107 039

MWh

6,42%

62,23%

41,49%

%

378 000

3 217 800

3 217 800

MWh

5,80%

24,70%

16,47%

%

3 312 192

1 657 709

8 171 470

MWh

50,85%

12,72%

41,82%

%

96

44 975

44 975

MWh

0,0%

0,3%

0,2%

%

63,07%

100,00%

100,00%

%

Verbruiken

Hernieuwbare energie productie
PV productie in MWh
PV % in 2050 met gemiddelde REG
Wind productie in MWh
Wind % in 2050
Netto biomassa in MWh
Netto biomassa in %
Waterkracht productie in MWh
Waterkracht % in 2050
Totaal % HE in 2050

Concluderend mag dus worden gesteld dat 100 % hernieuwbare energie tegen 2050, door
het volledig benutten van alle potentieel, zeker haalbaar is, mits een verregaande
elektrificatie van de maatschappij, gecombineerd met een sterke toename van de energieefficiëntie. Wat dit laatste betreft moeten we verder gaan dan de huidige in de regelgeving
verplichte normen (vb. inzake energiepeil bij nieuwbouw).

C. Opslagcapaciteit voor energie voorzien
Opslagcapaciteit voor elektriciteit kan onder de vorm van batterijen (lood of lithium), dan
wel onder de vorm van stuwmeren of waterbekkens gekoppeld aan een pompcentrale.
Opslag onder de vorm van water is milieuvriendelijker, rendabeler, efficiënter en véél
grootschaliger dan batterijen. Ook opslag onder de vorm van waterstof of brandstofcellen is
een technologie die nog in volle ontwikkeling is (en wellicht een enorm potentieel heeft),
maar die momenteel nog niet echt het experimentele stadium is ontgroeid.
Deze technologie (of eerder methodiek) wordt op de elektriciteitsmarkt als “pompcentrale”
benoemd. Bestaande wachtbekkens en potpolders kunnen worden gebruikt alsook de
bestaande pompgemalen. Deze pompgemalen worden vandaag echter enkel in
noodomstandigheden gebruikt. De stroom die door de waterkrachtcentrales in pompstations
wordt verbruikt bij het oppompen, wordt gedeeltelijk teruggewonnen (65 %). Het ontginnen
van dit potentieel is van wezenlijk belang om:
 De balancing op het net te regelen
 De markt van vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen
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Een groter aandeel hernieuwbare energie mogelijk te maken
Stroom van wind- en zonne-energie rendabeler te maken: bij grote productie van
wind en zon dalen de prijzen door overaanbod, wat dus wind- en zonne-energie
minder rendabel maakt.

IV.1.2 Wat is het pad dat de Provincie tot vandaag heeft bewandeld?
A. Het aandeel hernieuwbare energie vergroten
De Provincie heeft de afgelopen jaren al fors ingezet op hernieuwbare energie: vier jaar op rij
werd een groepsaankoop 100% groene stroom georganiseerd zowel voor lokale overheden
als burgers als voor bedrijven,
HET AANDEEL ZONNE-ENERGIE VERGROTEN
De Provincie heeft een goed uitgebouwde educatieve dienst met enkele educatieve
centra. Zij verrichtten pionierswerk op het vlak van hernieuwbare energie, met o.m. een
tentoonstelling over zonne-energie in een periode dat dit een nog onbekende technologie
was. Op die manier heeft de educatieve dienst ongetwijfeld sterk mee geholpen aan het bij
het grote publiek vertrouwd maken van deze technologie. De rol van educatiecentra mag
dan ook niet worden onderschat.
De Provincie participeert in het grootste zonnepanelenpark van de Benelux, Terranova Solar.
Het project is een mooi voorbeeld van sanering van een industrieel vervuild terrein,
hergebruik van een stortplaats, productie van hernieuwbare energie én burgerparticipatie
(via de cvba Zonneberg).

Terranova
Solar
te
Zelzate-Evergem:
zonnepanelenpark van de Benelux

het

grootste

In de industriezone Rieme-Noord (grondgebied Evergem en
Zelzate) is na het faillissement van Nilefos Chemie een gipsstort van
140 ha achtergebleven. De terreinen worden momenteel
gesaneerd en bovenop de berg is het grootste aaneensluitende
park voor zonne-energie in de Benelux gebouwd: Terranova Solar.
Met een vermogen van 15 MW kunnen ongeveer 4 000 gezinnen
een jaar lang van groene stroom voorzien worden. Terranova Solar
is een PPS, een publiek private samenwerking; het werd opgericht
door Aertssen, DEC, Envisan, Onderneming Jan De Nul, POM en
Finiwo (financieringsintercommunale)

HET AANDEEL WINDENERGIE VERGROTEN
De Provincie heeft haar windpotentieel onderzocht waaruit blijkt dat 300 grootschalige
windturbines binnen de potentiële zoekzones realistisch zijn.
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De Provincie heeft op basis daarvan een beleidskader uitgewerkt dat de inplanting van
groot-, en middelgrote windturbines op een ruimtelijke en landschappelijk verantwoorde
manier moet ondersteunen. De Provincie werkte zeer actief aan de effectieve realisatie van
dat windpotentieel door de opmaak van Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUPs) –
waarbij vooral de juridisch afdwingbare duidelijkheid een absolute meerwaarde blijkt voor
het draagvlak. Via Oost-Vlaanderen Energielandschap wordt de realisatie bewerkstelligd
met ruimte voor overleg, participatie van alle actoren en meerwaardecreatie voor die
omgevingen die dat windpotentieel moeten dragen. Omdat de ruimte schaars is in (Oost-)
Vlaanderen, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hernieuwbare energieproductie per
geselecteerd concentratiegebied. Dat was steeds ook het uitgangspunt van het
beleidskader wind (een addendum aan het provinciaal ruimtelijk structuurplan). Om dat
zowel midden- als grootschalige windturbines een visueel effect hebben (grens 80m
rotorhoogte) – wordt de voorkeur aan grootschalige windturbines gegeven.
Er werden vijf macro-concentratiezones voor grootschalige windturbines geselecteerd.
Maldegem-Eeklo, E40 tussen Aalter en Aalst’, Gentse kanaalzone, Waaslandhaven en de
zone E17 tussen Gent en Antwerpen.
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Kaart 2: Symbolische aanduiding macro concentratiezones voor de inplanting van windturbines – Bron:
Op basis van het winddossier, provincie Oost-Vlaanderen, OMGEVING 2014

Om de inplanting van windturbines ruimtelijk te ordenen, heeft de Provincie ruimtelijke
uitvoeringsplannen opgemaakt voor twee zones: "Eeklo-Maldegem" en "E40 tussen Aalter en
Aalst".
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Om het draagvlak voor windturbines te verhogen en tot een betere verdeling van de lasten
en de lusten te komen, voorziet de Provincie minstens 20% rechtstreekse participatie in
windturbineprojecten en een bijdrage van de ontwikkelaars in een lokaal fonds dat ten
goede moet komen aan de omgeving van de windturbines.
WATERKRACHT TERUG GEBRUIKEN
De Provincie nam het initiatief om aan de maalvaardig gerestaureerde Zwalmmolen een
kleine
waterkracht
centrale
toe
te
voegen.
Jaarlijks
kan
hiermee
zo'n
34 000 kWh duurzame energie worden opgewekt, het equivalent van het elektriciteitsgebruik
van 10 gezinnen.
GROENE WARMTE STIMULEREN
De Provincie sensibiliseert en informeert landbouwers rond het potentieel van energieke
houtkanten aan de hand van een brochure en info- en demomomenten.

B. Een verregaande elektrificatie van de maatschappij
De Provincie heeft zelf al een aantal acties genomen die de elektrificatie versterken. Naar
haar doelgroepen heeft de Provincie nog geen acties ondernomen.


De Provincie heeft ondertussen 5 elektrische wagens aangekocht o.a. voor gebruik
door de dienst verzending en voor gebruik in de provinciale domeinen Heynsdaele en
Puyenbroeck.



Er werd ook een toeristische elektrische trein, voorzien van zonnepanelen,
aangekocht door het provinciaal domein Puyenbroeck.

C. Opslagcapaciteit voor energie voorzien
De Provincie heeft geen ervaring met onderzoek of implementatie van mogelijkheden voor
energieopslag.
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IV.1.3 Horizon 2050

Figuur 11: Sfeerbeeld horizon 2050 (OMGEVING, 2014)

Tegen 2050 is de provincie Oost-Vlaanderen volledig zelfvoorzienend op het vlak van
energieproductie. Deze energieproductie is voor 100% hernieuwbaar en duurzaam, wat het
leefklimaat ten goede komt. De Provincie is voor haar energievoorziening niet afhankelijk van
buitenaf (met uitzondering van de offshore windturbines die federaal worden georganiseerd
en waarvoor de Provincie net als de andere provincies van België bijdragen).
De Provincie draait maximaal op duurzame elektriciteit. De elektrificatie heeft zich voltrokken
op alle domeinen. Alle beschikbare daken worden ingezet voor zonnepanelen, windturbines
sieren het landschap, zonder overlast aan omwonenden. De Provincie produceert
hernieuwbare energie, in combinatie met opslagcapaciteit, om op alle momenten
voldoende stroom te kunnen voorzien voor haar inwoners. Het afval, tot zolang dit nog
bestaat, wordt duurzaam verwerkt en wordt maximaal ingezet als energiebron. De
stortplaatsen worden gevaloriseerd met het oog op de productie van hernieuwbare energie
en rekening houdend met landschap, biodiversiteit en natuurverbinding .
De warmtevraag en transportvraag waaraan niet aan de hand van elektriciteit kan worden
voldaan, worden vervuld met hernieuwbare warmte uit de bodem, van de zon, uit
(restfracties van) gewassen, e.a. Hiermee wordt zeer zorgvuldig omgesprongen, waarbij niets
verloren gaat. Restwarmte op hoge temperaturen wordt gerecupereerd en opnieuw ingezet
voor laagwaardige toepassingen. Indien warmte of beweging (in het geval van transport)
wordt gerealiseerd met biobrandstoffen gebeurt dit op de meest efficiënt mogelijke manier.
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IV.1.4 Horizon 2020
Hieronder worden de pistes opgesomd waarop de Provincie wil werken. In het actieplan
wordt concreter ingegaan op welke instrumenten de Provincie wil inzetten en met welke
partners de Provincie dit wil bereiken.
Het stimuleren van een verdere toename van de energie-efficiëntie en rationeel
energiegebruik wordt aan de hand van verschillende acties binnen de speerpunt “Naar een
(klimaat)gezonde en aangename woonomgeving”, “Naar een slimme mobiliteit” en “Naar
een toekomstgerichte economie ‘Waar klimaat werkt’” ingevuld.

A.

Het aandeel hernieuwbare energie vergroten

Doelstelling 2020
De Provincie dekt de energiebehoefte op haar grondgebied met volledig met hernieuwbare
energie tegen 2050 en volgt hierbij een lineair pad: 40 % van de totale energiebehoefte
(warmte en elektriciteit) tegen 2020, 60 % tegen 2030 en 100% tegen 2050.
De Provincie vergroot het aandeel zonne-energie door in te zetten op sensibilisatie
groepsaankopen van zonnepanelen, grote zonneparken op stortplaatsen, restwachtgronden en installaties in scholen waaraan educatieve projecten zijn gekoppeld.
provincie werkt hiervoor ook samen met coöperatieven. Verder werkt de provincie aan
gestage uitbouw van een educatief centrum op/bij de Zonneberg te Zelzate.

en
en
De
de

De Provincie vergroot het aandeel windenergie door het voeren van planprocessen om de
potentiële zoekzones voor windturbines binnen Oost-Vlaanderen verder in te vullen en te
werken aan draagvlakverbreding.
De Provincie stimuleert de elektriciteitsproductie door biomassa- en biogascentrales door de
kaart te spelen van de pocketvergisters, de vergisting vanGFT en bermmaaisel en
stortgaswinning op stortplaatsen.
De Provincie onderzoekt de mogelijkheden van waterkracht via een potentieelstudie naar
kleinschalige waterkracht bij watermolens, op onbevaarbare waterlopen 2de en 3de
categorie en het onderzoeken van de piste naar waterkrachtrecuperatie bij lozing van koelen/of proceswater.
De Provincie vergroot het aandeel groene warmte door in te zetten op sensibilisatie en
groepsaankopen van warmtepompen, pelletkachels en zonneboilers, lokale en kleinschalige
verbranding van snoeihout van energieke houtkanten, korte omloophout (waarbij
landschapsbeheer, natuur en landbouw worden verenigd).
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B. Een verregaande elektrificatie van de maatschappij
Doelstelling 2020
De Provincie zet een verdergaande elektrificatie van de maatschappij mee in beweging
De Provincie promoot het gebruik van warmtepompen voor verwarming via
groepsaankopen, informatie en sensibilisatie vanuit het Steunpunt voor Duurzaam bouwen
(zie luik groene warmte).
Ook zal de Provincie de verdere elektrificatie faciliteren door laadinfrastructuur voor
elektrische mobiliteit te stimuleren, informatie en communicatie (link met speerpunt IV.4 Naar
een slimme mobiliteit).

C. Opslagcapaciteit voor energie voorzien
Doelstelling 2020
Ondersteunen van de mogelijkheden voor energieopslag via onderzoek

Een potentieelstudie om te detecteren hoeveel opslagcapaciteit er aan de hand van de
bestaande pompgemalen gerealiseerd zou kunnen worden. Hiervoor zoekt de Provincie de
nodige partners. Een volgende stap is een demonstratieproject dat de noodzakelijke opslag
van energie op spoor moet brengen.
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IV.2 Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving

Als we de klimaatproblemen willen aanpakken en tegelijkertijd de groeiende bevolking willen
41
opvangen, dan moeten er veel meer mensen wonen in een verstedelijkte omgeving . Het
meer aantrekkelijk maken van de verstedelijkte leefomgeving is cruciaal om mensen te
motiveren om in de stad te wonen. We moeten in deze steden en kernen daarom werk
maken van een kwaliteitsvolle, gezonde, veilige en aangename leefomgeving. De
leefbaarheid wordt bepaald door ecologische, sociale en economische parameters. Het
ecologische luik heeft onder meer te maken met luchtverontreiniging, geluidshinder of
groenvoorzieningen. De sociale pijler omvat bijvoorbeeld de toegang tot en bereikbaarheid
van publieke voorzieningen en ontmoetingsruimten of het beschikken over een geschikte,
betaalbare en degelijke woning. Bovendien spelen hier ook rechtvaardigheidsaspecten. Tot
slot wordt leefbaarheid ook bepaald door economische parameters. Deze hebben
betrekking op de nood aan tewerkstelling en lokale economische activiteiten.
Dit speerpunt spitst zich toe op het thema wonen, maar heeft daarnaast ook raakvlakken
met gezondheid, mobiliteit, economie, voedselvoorziening en de verwevenheid met natuur
en water.

Hiermee bedoelen we de stedelijke gebieden en andere dicht bebouwde gebieden die onder de
directe invloedsfeer van deze steden vallen (peri-urbane ruimten), dus geen woongebieden in het
platteland.
41
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IV.2.1 Wat zijn de uitdagingen?
Een aantal belangrijke uitdagingen komen op ons af:
 in de toekomst zullen meer mensen in een verstedelijkte omgeving moeten wonen,
 het huidige, ruimte verspillende woonsysteem is niet houdbaar en moet drastisch
veranderen,
 heel wat woningen zijn verouderd en zeer energieverslindend, er is een
inhaalbeweging nodig om gebouwen energiezuinig te renoveren,
 onze steden en gemeenten moeten groener en gezonder, het water moet maximaal
ter plaatse worden vastgehouden,
 er is nog een groot potentieel om energie te besparen in en rond de woning, dit vergt
een gedragsverandering.

A.

Meer mensen in verstedelijkte omgeving laten wonen

De bevolking blijft aangroeien, wat bijkomende druk zet op de overige uitdagingen. Recente
prognoses voorspellen tegen 2030 een bevolkingstoename tot ongeveer 6,6 miljoen in
Vlaanderen. Oost-Vlaanderen zal tegen 2030 ongeveer 1 570 000 inwoners tellen (+8%) en
42
tegen 2050 maar liefst 1 640 000 inwoners (+13%) tov van 1 454 716 in 2012.
Er komen veel mensen bij, maar de beschikbare oppervlakte voor wonen wordt schaarser.
Vandaag stellen we vast dat nieuwe gronden in een snel tempo worden ingenomen door
harde functies (economie, handel, wonen en cultuur) wat de beschikbare ruimte voor
zachte functies (landbouw en natuur) beperkt. Bovendien zijn de woondichtheden vaak
laag. Bij aanhoudende groei kunnen hierdoor op lange termijn problemen ontstaan met
gevolgen voor het maatschappelijk en ecologisch systeem.
Vlaanderen zal in de toekomst ook een groeiend aantal kleine huishoudens tellen door de
gezinsverdunning en vergrijzing, waardoor de vraag naar kleinere woningtypes blijft
toenemen. Daarnaast komt er ook een grotere diversiteit aan samenlevingsvormen (bv
nieuw samengestelde gezinnen), wat evenzeer een specifieke woningvraag met zich
43
meebrengt. Het aantal huishoudens in Vlaanderen neemt tegen 2030 toe met 13%.
Het wonen en bouwen in Vlaanderen, en dus ook in Oost-Vlaanderen, dient drastisch om te
schakelen. Via een consequent ruimtelijk beleid dient de open ruimte gevrijwaard te worden
en moet de verdere versnippering en verspreiding van de bebouwing worden tegengegaan.
Wonen dient bij voorkeur te gebeuren in een verstedelijkte omgeving.

B.

Grondige aanpassing van het woonsysteem

Naast de hierboven geschetste demografische en ruimtelijke ontwikkelingen, zijn er nog
andere redenen om in de toekomst het woonsysteem grondig te veranderen:


In het huidige dominante Vlaamse woonmodel wordt de vrijstaande woning in een
landelijke of suburbane omgeving als ideaal gezien. Deze woning scoort niet goed
wat betreft energieverbruik en is ook vaak zeer ruim. De investeringen nodig om deze
woningen op een bepaald energieprestatieniveau te brengen, zijn groot in

FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (AD SEI) en De nieuwe
bevolkingsvooruitzichten ‘2007-2060’, Studiedienst van de Vlaamse regering
42

43

Debatnota Woonbeleidsplan Vlaanderen
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vergelijking met de compactere / modulaire woningtypes. Ook bijna energieneutraal
wonen (BEN) en dit woonmodel zijn quasi onverzoenbaar, tenzij tegen een ontzettend
hoge kost.


De spreiding van de woningen maakt dat gezamenlijke energiesystemen,
warmtenetten, infrastructuur e.a. tegen een hogere kost moeten aangelegd worden.



De huidige verspreide bebouwing zorgt ook voor een grote uitstoot van
broeikasgassen door (auto)mobiliteit. Verspreide bebouwing maakt collectieve
vormen van vervoer duur en praktisch moeilijk en verhoogt de afstand tot werk,
onderwijs, winkels, …. De woonlocatie heeft een grote invloed op het
mobiliteitspatroon en de vervoersmiddelen. (link IV.4)



De bestaande woningen (in de eerste plaats de vrijstaande woningen met grote
privé tuin) nemen te veel van de schaarse ruimte in beslag



De woonbehoeften van mensen veranderen in de verschillende fasen van het leven.
Zo wonen mensen waarvan de kinderen uit huis zijn nog vaak in veel te grote
woningen.

In de toekomst moet resoluut gekozen worden voor ‘het nieuwe wonen’. Daarbij dient
gestreefd te worden naar een nieuwe meer beperkte schaal van wonen (kleinere
woningen), waarbij het collectief landschap maximaal wordt gevrijwaard, waarbij ruimte en
voorzieningen worden gedeeld, en diverse functies worden verweven. Cruciaal is ook een
goede bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer. Verder moet gezocht worden naar
een divers woningenaanbod, aangepast en aanpasbaar aan de noden van de bewoners.
De betaalbaarheid blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt. Om deze nieuwe
woonvormen te faciliteren, moeten alternatieve samenwerkings- en ontwikkelingsmodellen
(zoals coöperatieven, bouwgroepen, vormen van cohousing, community land trusts) ingang
vinden in het Vlaamse woonmodel.
Eén van de nieuwe woonvormen is het gemeenschappelijk wonen. Momenteel woont nog
geen 1% van de Vlamingen op een gemeenschappelijke manier. Toch is 20 à 30%
geïnteresseerd (Bond Beter Leefmilieu 2014) in een vorm van gemeenschappelijk wonen, het
delen van een woning met anderen of het wonen op een gezamenlijke site of woonerf met
vb. een gemeenschappelijke tuin, een fietsenstalling, een atelier, e.a. Het potentieel is groot
omdat steeds meer mensen zich bewust worden van de onmiskenbare meerwaarde op
praktisch, sociaal, ecologisch en financieel vlak. Daarnaast kan, gezien de beperkte vrije
ruimte die ons nog rest, gemeenschappelijk wonen in al zijn variaties ook een fysiekruimtelijke
meerwaarde creëren. Het aantal woongemeenschappen in de provincie neemt gestaag
toe (vb. het Community Land Trust-project in Gent), er zijn veel geïnteresseerden en
initiatiefgroepen, en er is nog een belangrijk groeipotentieel. Maar de knelpunten en
hindernissen zijn op dit moment nog talrijk. Deze wegwerken is een belangrijke uitdaging.
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C. Inhaalbeweging energierenovaties nodig
Uit een Europese studie blijkt dat het energieverbruik in Belgische woningen (348 kWh/m²)
44
gemiddeld 72% hoger is dan het Europese gemiddelde (203 kWh/m²) . Het gemiddeld
residentieel energieverbruik (kWh/m2) in de buurlanden is 234 kWh/m² in Frankrijk, 242 kWh/m²
in Duitsland, 226 kWh/m² in het Vereningd Koninkrijk en 181 kWh/m² in Nederland. De studie
stelt dat “De voorkeur voor open bebouwing, een grote gemiddelde woonoppervlakte en
beperkte compactheid van de woningen met dikwijls ontoereikende warmte-isolatie de
oorzaken zijn van dit hoog energieverbruik”(ViWTA 2004).
In uitvoering van Europese regelgeving, heeft de Vlaamse regering de laatste jaren fors
ingezet op nieuwbouwwoningen: vb. de Europese richtlijn betreffende de Bijna
EnergieNeutrale gebouwen (BEN). Die zegt dat tegen 2021 alle nieuwbouw, ook de
woningen, ‘bijna-energieneutraal’ moet zijn. Deze worden onderworpen aan steeds strenger
wordende eisen voor het E-peil. In 2012 werden in Oost-Vlaanderen 8.171 nieuwe woningen
45
gebouwd
. 51% van deze woningen zijn samengestelde gebouwen en 49%
eengezinswoningen.
Oost-Vlaanderen heeft een groot aandeel verouderde gebouwen in een energetisch
46
47
erbarmelijke staat
. Zo zijn 67% van de woningen gebouwd vóór 1980
. De
renovatiebehoefte is dan ook enorm. Ook 1 op 5 woningen verwarmt nog (bij) op elektriciteit
aan de hand van een inefficiënte verwarmingsinstallatie (dus geen warmtepomp
48
bijvoorbeeld) .

Grafiek 21: Evolutie van de energiescore (kWh/m²) voor woongebouwen in functie van bouwjaar en
type woongebouw - Bron: 3E Vlaams actieplan energie-efficiëntie (2014)

Deze grafiek toont aan dat hoe jonger het gebouw is, hoe beter de energiescore: Een
recente nieuwbouwwoning scoort gemiddeld bijna drie keer beter op energievlak dan een
woning van vóór 1970 en dubbel zo goed als een woning uit de periode 1971-1985. Het
grootste energiebesparingspotentieel ligt bij de woningen die vóór 1966 gebouwd zijn.
44

McKinsey, 2009

45

op basis van cijfers van de goedgekeurde bouwvergunningen

Uit recent onderzoek blijkt de woningkwaliteit overschat in alle vorige onderzoeken: mensen hebben
blijkbaar de neiging om de kwaliteit van hun woning systematisch te overschatten. Bron: het Grote
Woononderzoek 2013 (uitgevoerd door Vlaamse Steunpunt Wonen)
46

47

Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen op 1 januari 2012

48

Nulmeting VITO, in jaar 2011
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Kaart 3: Percentage woningen gebouwd voor 1980 in de deelgemeenten van de provincie OostVlaanderen. OMGEVING - Bron: Rijksregister via kadaster, 2012
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Grafiek 22: Verdeling van de woongelegenheden in Oost-Vlaanderen volgens bouwjaar. Bron:
rijksregister via kadaster, 2012

Eind 2012 waren er in de provincie Oost-Vlaanderen 675 138 woningen. Twee derde of 67%
van deze woningen is gebouwd voor 1980. Slechts 14% is van na 2000. Het woningbestand is
iets jonger dan het Vlaamse gemiddelde waar 77% van de woningen gebouwd is voor 1980 49.
Het renovatietempo ligt te laag. In 2012 werden 4.237 woningen grondig gerenoveerd (met
bouwvergunning). Dit is 0.6% van het woningenbestand. Hiermee scoort Oost-Vlaanderen
minder dan het gemiddelde van Vlaanderen, zijnde 1%. Tussen 2008 en 2012 werden bij de
netbeheerders 245 011 renovatiepremies aangevraagd voor energiebesparende ingrepen.

Grafiek 23: Aantal renovatiepremies per categorie uitgereikt door de distributienetbeheerders in de
provincie Oost-Vlaanderen. Bron: VEA, 2013

De meest doorgevoerde ingrepen waarvoor een premie werd aangevraagd zijn:
(1) het vervangen van beglazing door super isolerende beglazing (84 908 premies) in
15% van de gebouwen gebouwd voor 2000. Jaarlijks: 16 982 woningen of 2,9% van
het gebouwenpark van voor 2000.
(2) isoleren (75 618 premies: hoofdzakelijk dakisolatie en muurisolatie) in 2,2% van de
gebouwen gebouwd voor 2000. Jaarlijks: 12 619 woningen of 3% van het
gebouwenpark van voor 2000.
49

Bron: ADSEI, Kadaster (2011)
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(3) het plaatsen van condensatieketels (eventueel ter vervanging van oude
verwarmingsketels) in 8% van de gebouwen gebouwd voor 2000 en andere
maatregelen met betrekking tot verwarming (64 849 premies). Jaarlijks: 9 244
woningen of 1,6% van het gebouwenpark van voor 2000.
Per jaar schommelt het aantal aanvragen. In 2011 werden de meeste premies aangevraagd
(56.175 premies). In 2012 lag het aantal aangevraagde premies 12 % lager (49.241 premies).
Dit is te wijten aan de crisis enerzijds. Anderzijds hebben veel mensen nog snel nog in 2011
enkele renovatiewerken laten uitvoeren, omdat daarna een aantal federale
steunmaatregelen afgeschaft werden.

Grafiek 24: Aantal renovatiepremies per jaar uitgereikt door de distributienetbeheerders in de provincie
Oost-Vlaanderen - Bron: VEA, 2013

Energiezuinig verbouwen staat niet bovenaan op het lijstje van prioritaire verbouwingen van
de Vlaming. Een volledige energiezuinige renovatie kost ook zeer veel geld, wat zeker voor
oudere mensen, mensen met een laag inkomen en huurders een grote drempel is (huurders
verkiezen vaak woningen met een lage huurprijs boven goed geïsoleerde woningen met een
hogere huurprijs). Sommige doelgroepen kampen daarnaast ook met andere drempels: vb.
een gebrek aan informatie, praktische drempels, sociale drempel, administratie,… Verder is
er de problematiek van de lock in (vb. een beperkte isolatie staat een meer grondige isolatie
in de weg) en de ongeorganiseerde renovatie.
Een specifieke problematiek geldt voor de huurwoningen: ongeveer 30% van de gezinnen
50
huurt een woning (zowel privé als op de sociale markt). Grofweg is in de huurmarkt één op
vier woningen van slechte kwaliteit (in de eigendomsmarkt is dit één op tien). Huurwoningen
zijn vaak slecht geïsoleerd, hebben oude ramen en een oude verwarmingsinstallatie. Slechts
69% van de private huurwoningen in Oost-Vlaanderen heeft dubbel glas, 74% heeft centrale
51
verwarming. De Vlaamse gemiddelden zijn 84% en 80%. Eigenaars van huurhuizen zijn vaak
ouderen en gepensioneerden die het niet meer de moeite vinden om te investeren in de
Het aantal eigenaars neemt ook voor het eerst in decennia af . De betaalbaarheid van wonen neemt
af en wordt onhaalbaar voor de twee laagste inkomensquintielen (40 % van de inkomens in
Vlaanderen!) Bron: het Grote Woononderzoek 2013 (uitgevoerd door Vlaamse Steunpunt Wonen)
50

51

3e Vlaamse actieplan rond energie-efficiëntie
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verbetering van de huurwoning. Ouderen zijn het minst geneigd tot REG-investeringen. Op
de huurmarkt speelt ook de problematiek van de ‘split incentive’. Huurders investeren niet in
energiebesparende maatregelen omdat ze geen eigenaar zijn van hun woning en eigenaars
investeren niet in energiebesparende maatregelen omdat ze geen baat hebben bij de
lagere energiefacturen die er het gevolg van zijn.
De structuur van de woningbouwsector is in grote mate afgestemd op individueel
opdrachtgeverschap en zelfbouw. Dat heeft belangrijke sociale voordelen (buffering tegen
internationale vastgoedmechanismen, lagere prijs van zelfbouw, flexibiliteit ten aanzien van
wooncarrières) maar heeft als nadeel dat nieuwe technologie en kennis inzake
52
klimaatbestendig bouwen traag wordt geassimileerd.

D. Werk maken van een gezonde en groene woonomgeving
Diverse gezondheidsproblemen manifesteren zich in de steden en langsheen de grote
infrastructuren. Heel wat mensen gaan, bijvoorbeeld wanneer ze kinderen krijgen, buiten de
steden wonen, waardoor ze extra (auto)mobiliteit genereren en de leefkwaliteit in zowel de
dorpen als de steden verder verslecht. Het resultaat is een vicieuze cirkel die ook gerelateerd
is aan verstedelijkingsprocessen in de provincie.
Luchtverontreiniging
Oost-Vlaanderen kampt met belangrijke uitdagingen rond luchtverontreiniging. Fijn stof
(PM2,5 en PM10), roet, NO2 en ozon zijn prioritair aan te pakken polluenten. Een belangrijke
oorzaak van luchtverontreiniging is de verbranding van fossiele en biobrandstoffen in het
verkeer, door industrie en voor de verwarming van woningen en andere gebouwen. De
belangrijkste knelpunten in Oost-Vlaanderen situeren zich in de Gentse Kanaalzone, in de
stadscentra en op drukke verkeerslocaties zowel langs autosnelwegen (E17, E34, E40 en R4),
gewestwegen
als
binnenstedelijke
wegen.
De
ruimtelijke
verwevenheid
van
verkeersinfrastructuren met de leefomgeving (in het bijzonder bij lintbebouwing) en het sterk
toegenomen verkeersvolume leiden tot een groeiende blootstelling aan vervuiling door
verkeer (zie IV.4). Ook slechte verwarmingsinstallaties en de verbranding van vaste
brandstoffen zoals hout en steenkool dragen in belangrijke mate bij tot een slechtere lokale
luchtkwaliteit in dichtbebouwde gebieden. Vooral voor roet en NO2 is de invloed van lokale
bronnen groot. Er zijn nog geen normen voor roet in de buitenlucht vastgelegd.
Roet heeft naast belangrijke gezondheidseffecten ook invloed op klimaatverandering. In de
atmosfeer gedraagt het zich als broeikasgas en het doet sneeuw en ijs sneller afsmelten
(verminderde reflectie van zonlicht).
De impact van luchtverontreiniging op de gezondheid is groot. Vooral kinderen, ouderen of
mensen die al een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben, zijn extra kwetsbaar.
53

Bron: resultaten van de Renovatiefaculteit: Een grensoverschrijdend project van Bond Beter leefmilieu
met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland en de provincies Zeeland(NL), Oost- en WestVlaanderen (B), verenigd in de Euregio Scheldemond, in samenwerking met de Steunpunten Duurzaam
Wonen en Bouwen van Oost- en West-Vlaanderen
52

Het effect van luchtverontreiniging op het verlies van gezonde levensjaren of de kwaliteit van leven
van de totale bevolking in Vlaanderen is:
53

• vergelijkbaar met de gevolgen van overgewicht en weinig bewegen;
• groter dan bij verkeersongevallen en infectieziekten;
• kleiner dan dat van roken, groter dan dat van meeroken
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Onderzoek toont aan dat vooral de uitstoot van fijn stof de grootste impact heeft op de
publieke gezondheid. Een levenslange blootstelling aan de huidige concentratie fijn stof in
de lucht zorgt ervoor dat onze gemiddelde levensverwachting (in Vlaanderen) met
55
ongeveer een jaar wordt verminderd . Luchtverontreiniging heeft vooral effecten op de
luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.
54

Ook lawaai kan de gezondheid schaden. Geluidshinder heeft geen invloed op het klimaat,
maar is net als een reeks andere samenlevingsproblemen belangrijk om aan te pakken om
de leefkwaliteit van steden en woonkernen te verhogen. De belangrijkste oorzaak van
geluidshinder is het wegverkeer (LNE, Schriftelijk leefomgevingsonderzoek).
Hitte-eiland effect
Alle Vlaamse klimaatscenario's wijzen eenduidig op een algemene stijging van de
omgevingstemperatuur (tussen 1,5 °C en 4,4 °C in de winter en tussen 2,4 °C en 7,2 °C in de
zomer) tegen 2100 (VMM, 2013).
In verstedelijkte gebieden zullen nog hogere en meer langdurige zomertemperaturen
aanleiding geven tot een toename van het stedelijk hitte-eiland effect. Dit betekent dat de
luchtomgevingstemperatuur in steden plaatselijk hoger is. Op dit moment kan het
temperatuurverschil tussen stad en omgeving al oplopen tot 4°C. ’s Nachts is dit het hoogst.
Het verschil wordt veroorzaakt doordat:






in steden meer zonlicht wordt geabsorbeerd (en uitgestraald als warmte) dan in
omliggende gebieden door de daar aanwezige, donkere materialen
de afkoeling door straling en convectie lager is in de stad dan in het landelijk
gebied
er vermindering in warmteverlies van gebouwen is door lagere windsnelheden
er meer warmte vrijkomt door menselijke activiteiten zoals verwarming,
gemotoriseerd vervoer, airconditioning, bedrijven, e.a.
er in steden 10 tot 20% minder verdamping plaatsvindt omdat ze grotendeels uit
verhard oppervlak bestaan (Brinkman, 2012).

Door hoge temperaturen tijdens hittegolven neemt de arbeidsproductiviteit af en agressie
toe. Extreem hoge temperaturen (hittestress) kunnen leiden tot een hoger ziekte- en
sterftecijfer onder voornamelijk de oudere bevolking. Zo meldden tijdens de hittegolven van
2006 10% tot 20% meer mensen zich ziek dan tijdens een normale zomer. Uit Nederlands
onderzoek blijkt overigens dat bij elke graad boven de gemiddelde maximumtemperatuur in
augustus (22,3°C) er per week 33,5 personen meer overlijden (Overvelde, 2013).
De mate van dit zogenaamde hitte-eilandeffect is afhankelijk van drie factoren: de
bebouwingsdichtheid, de graad van verharding en de afwezigheid van water en dichte
vegetatie. Groen en water hebben een verkoelend effect. Bomen hebben ook een positief
effect op de waterhuishouding en de luchtkwaliteit.

Buekers J., Torfs R., Deutsch F., Lefebvre W., Bossuyt M. (2012), Inschatting ziektelast en externe kosten
veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van de
Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2012/06, VITO, 2012/MRG/R/187
54

55

BronCAFE-scenariorapporten.modellering IIASA zie

http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/activities/pdf/cafe_scenario_report_6.pdf
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Water vasthouden
In natuurlijke omstandigheden kan regenwater maximaal in de bodem dringen en kunnen
de ondergrondse watervoorraden aangevuld worden. Maar in stedelijke gebieden breiden
de verharde oppervlakten zich steeds verder uit. Verstedelijking heeft vaak nadelige
gevolgen voor de waterhuishouding in een gebied. De neerslag die er valt krijgt geen tijd en
geen ruimte meer om in de bodem te infiltreren en komt versneld tot afstroming via kanalen,
rivieren en beken die het gebied doorkruisen. Deze versnelde afvoer van hemelwater maakt
enerzijds dat het grondwaterpeil sterk daalt, met negatieve gevolgen voor het groen in de
woongebieden, en anderzijds dat er bij hevige regenval overstromingen ontstaan in de lager
gelegen gebieden. Bij hevige regenval kunnen de riolen vaak de capaciteit van de
watertoevloed niet aan. Een deel van het rioolwater komt dan ongezuiverd in het
oppervlaktewater terecht. Dit veroorzaakt vervuiling van beken en rivieren.
Om deze problemen te voorkomen is het nodig om hemelwater vast te houden (bv via
56
groendaken
of hemelwaterputten), ter plaatse te infiltreren in de bodem (bv via
infiltratiesystemen) en/of vertraagd af te voeren. De verharde oppervlakte moet verminderen
en regenwater moet maximaal afgekoppeld worden van de riolen.

E.

Veranderen van het woon- en energiegedrag van de OostVlamingen

Bovenstaande uitdagingen geven al aan dat de vrijstaande woning in een landelijke of
suburbane omgeving door veel mensen nog als ideaal wordt gezien. Willen we dat mensen
anders gaan wonen (zie uitdagingen A en B), dan vergt een mentale shift.
Maar ook binnen de huidige woonsituatie is er een groot potentieel om energie te besparen.
Wanneer een woning energiezuiniger, en dus goedkoper warm te stoken is, gaat de
thermostaat na verloop van tijd vaak weer iets omhoog. Het gedrag van mensen past zich
aan aan de situatie. We noemen dit het rebound effect. Het beleid moet daarom niet alleen
gericht zijn op het verbeteren van de woning, maar ook op de leefstijl van bewoners.
Volgens
het
internationaal
energieagentschap
kunnen
instrumenten
zoals
communicatiecampagnes, gerichte prijssignalen, technologische oplossingen en
57
rantsoenering leiden tot snelle energiebesparing . Belangrijk daarbij is dat verschillende
maatregelen niet enkel kunnen zorgen voor een snelle en kortstondige daling van het
verbruik, maar ook zorgen voor een blijvende, langdurige energiebesparing. Voorbeelden uit
het buitenland tonen aan dat dit mogelijk is. Zo slaagde Japan er in om, na de Tsunami en
daaropvolgende kernramp op 11 maart 2011, een derde van de weggevallen nucleaire
capaciteit te vervangen door energiebesparing. Opvallend is dat niet alleen
rantsoeneringsmaatregelen, maar ook gerichte communicatiecampagnes, kunnen leiden
tot een drastische daling van het energieverbruik. Zo kon de stad Juneau tot 40% elektriciteit
besparen, onder andere door een communicatiecampagne (“Juneau unplugged”) die
mensen aanzette tot een rationeler energiegebruik. In eigen land merken we ook ieder jaar
dat de deelnemers aan de campagne Energiejacht erin slagen om tijdens het stookseizoen
gemiddeld 8% te besparen door hun gedrag te veranderen en kleine investeringen te doen
zoals gloeilampen vervangen door spaarlampen.
Een groendak is niet alleen een waterbuffer. Het heeft een hoge thermische inertie en zal dan ook
een buffer worden tegen de hitte op warme dagen. Het zal er dus voor zorgen dat de ruimte onder het
groendak koeler blijft. De planten helpen hier ook met de evo-transpiratie, ze zullen water verdampen
en daardoor ook zorgen voor een afkoeling.
56

57

International Energy Agency, 2011: Saving electricity in a hurry.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/saving-electricity-in-a-hurry-.ht
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IV.2.2 Wat is het pad dat de Provincie tot vandaag heeft bewandeld?
A.

Meer mensen in verstedelijkte omgeving laten wonen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen legt voor bijkomende woningen een verhouding van
60/40 op voor de stedelijke gebieden ten opzichte van de kernen in het buitengebied. Deze
verhouding werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan vertaald naar een taakstelling
voor het aantal woningen die mogen gebouwd worden in buitengebied gemeenten. Deze
bijkomende woningen moeten overigens gerealiseerd worden aansluitend bij hoofddorpen
en woonkernen. De Provincie moet een principieel akkoord verlenen voor het aansnijden
van nieuwe woonuitbreidingsgebieden. Er worden nog steeds bijkomende woningen
toegestaan in het buitengebied.
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is een belangrijk instrument om de ruimtelijke
ontwikkelingen in de gemeenten te sturen. De Provincie maakt werk van een nieuwe
ruimtelijke visie tegen 2050 (zie ook III.3.3 E).

B.

Grondige aanpassing van het woonsysteem

Het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is partner in het Vlaams ‘Netwerk
Duurzame Wijken’. Dit netwerk van diverse experts biedt een begeleidingstraject op maat
aan bij projecten rond wijkvernieuwing en -ontwikkeling met duurzame ambities. In de
periode van januari 2013 tot eind juni 2014 werden in Oost-Vlaanderen twee projecten
begeleid: ‘Wolspinnerij Denys’ in Zulte en ‘Stedelijk wonen aan de Leie II' in Deinze.
Samenhuizen vzw en Bond Beter Leefmilieu vzw informeren lokale woonactoren en
begeleiden hen bij het opzetten van gemeenschappelijk eco-woonprojecten. Het Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen houdt de vinger aan de pols omtrent alle
duurzaamheidsaspecten. Bedoeling is zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun
beurt anderen kunnen inspireren.
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De Dienst Maatschappelijke Participatie stimuleert innovatieve
en
experimentele
projecten
rond
wonen
via
het
subsidiereglement wonen-welzijn-zorg. Zo wordt ook een
Community Land Trust of CLT-project van Samenlevingsopbouw
Gent en VMSW in de stad Gent ondersteund. Community Land
Trusts zijn organisaties die betaalbare huur- en/of koopwoningen
realiseren voor mensen met een laag en bescheiden inkomen.
In het geval van koopwoningen koopt de bewoner enkel de
woning en geen grond: daardoor ligt de aankoopprijs lager. De
grond blijft eigendom van de trust/organisatie. De Provincie
geeft een subsidie voor dit pilootproject en startte ook de
Werkgroep Regelgeving CLT. Deze werkgroep brengt mensen
van het lokale en het Vlaamse niveau bij elkaar om problemen
bij de uitwerking van een CLT te detecteren en er een
praktische oplossing voor te vinden. Het CLT-model heeft een
potentieel dat verder kan reiken dan een experiment. Het
model gaat om een rechtvaardiger manier om met
overheidsmiddelen dan het klassieke model van sociale
koopwoningen, omdat de CLT-woningen nooit hun sociale
doeleinden verliezen. Dat is wel het geval voor de klassieke
sociale koopwoning. Die wordt na twintig jaar vaak een
gewone koopwoning op de private markt.

De Provincie heeft ook een aantal ruimtelijke instrumenten in handen om het nieuwe wonen
te stimuleren:
 Schorsingsbevoegdheid ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en
uitvoeringsplannen
 Behandelen van beroepen bij stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen
 Opmaak van RUP’s voor kleinstedelijke gebieden
 Opmaak van stedenbouwkundige verordeningen (zoals vb. al gebeurde voor
weekendverblijven)
 dienst
Ruimtelijke
Planning
neemt
een
regisseursrol
op
bij
herontwikkelingsprojecten, van visie tot realisatie. In de lopende projecten
‘Ninove-Zuid’ (stadsdeelontwikkeling) en het masterplan Middenheide-Beveren
(i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester) wordt het ‘nieuwe wonen’ geïntroduceerd, in
relatie tot mobiliteit, werken, natuur, e.a.

C. Inhaalbeweging energierenovaties nodig
Particulieren kunnen via het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
persoonlijk advies krijgen over hun bouwproject en kunnen er terecht met vragen over
isoleren en ventileren, de verwarmingsinstallatie, de keuze van materialen, e.a. Een aantal
gemeenten financieren (een deel van) dit advies waardoor het gratis wordt voor hun

58
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In samenwerking met de MilieuAdviesWinkel en WoonWijzer Meetjesland
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inwoners. Medio 2014 was dat zo in 53 van de 65 gemeenten. Uit een bevraging van de
adviesvragers (periode februari 2014 – juni 2014) bleek dat 85% van hen tevreden tot zeer
tevreden was over de inhoud van het advies. 73% heeft de (ver)bouwplannen (deels)
bijgestuurd na het advies. Jaarlijks worden meer dan 600 adviezen gegeven.
Ook gemeentebesturen kunnen advies krijgen voor (ver)bouwprojecten. Samen met de
gemeente en architect wordt er bekeken wat haalbaar is op vlak van mobiliteit, water,
materialen, energie, toegankelijkheide.a. Is een toegankelijkheidsadvies door de EVA
Toegankelijkheid aangewezen, dan kunnen lokale besturen terecht bij de dienst
Maatschappelijke Participatie voor een subsidie van maximum 1800 euro.

In 2011 is het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen officieel gelanceerd. De provincie is trekker van het
steunpunt en krijgt steun van de Vlaamse Overheid. De negen
kernpartners zijn: Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen,
Bouwunie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse architectenvereniging
NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw OostVlaanderen, Woonwijzer Meetjesland en EROV.
In de schoot van het steunpunt zijn al diverse initiatieven
genomen
naar
gemeenten,
particulieren
en
bouwprofessionelen:
campagne ‘Uw droomhuis? Begin met bouwadvies’:
meer dan 600 persoonlijke adviezen per jaar aan
particuliere (ver)bouwers
 advies bij gemeentelijke (ver)bouwprojecten en
duurzame wijkprojecten
 opleidingsreeks ‘duurzame overheidsgebouwen’
 oprichting van een sociaal overlegplatform
 studiedagen, vorming- en informatiesessies voor
verschillende doelgroepen (o.a. workshops ‘Muts voor je
huis’ en bouwteamcursussen voor particulieren)
 stand en bouwadvies op het jaarlijkse Bouw- en
Immosalon
Meer info op www.bouwwijs.be


De Provincie subsidieerde in de periode 2008-2014 energiesnoeiersbedrijven voor het isoleren
van daken (meer dan 100 daken per jaar). Deze stimulans zorgde ervoor dat deze dienst nu
gebiedsdekkend in de provincie wordt aangeboden.

D. Werk maken van een gezonde en groene woonomgeving
De Provincie draagt via het milieuvergunningenbeleid onder meer bij tot de verbetering van
de luchtkwaliteit, het verbeteren van de leefkwaliteit in de omgeving van bedrijven (bv door
geluidsnormen op te leggen) en het stimuleren van hergebruik en infiltratie van proces- en
regenwater. Bij de beoordeling van milieuvergunningsaanvragen worden, indien nodig en
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haalbaar, bijzondere voorwaarden opgelegd, bijvoorbeeld om de uitstoot van fijn stof te
beperken.
In het verleden werden ook sensibiliserende campagnes uitgewerkt rond ‘Hoe omgaan met
ammoniak, geur en fijn stof in de veeteelt’ en ‘sluikstoken’.
De Provincie geeft wateradviezen bij stedenbouwkundige vergunningen en RUP’s en
ondersteunt gemeenten hierin. Daarbij gaat veel aandacht naar het ophouden, vertraagd
afvoeren en infiltreren van regenwater (zie ook IV.3).
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek doet onderzoeken voor en geeft technisch en
beleidsmatig advies aan gemeenten over (lucht)hinder, het hergebruiken, opvangen en
infiltreren van hemelwater.
Momenteel werkt de Provincie nog niet aan het bestrijden van hittestress.

E. Veranderen van het woon- en energiegedrag van de OostVlamingen
De Provincie organiseerde in de voorbije jaren diverse sensibiliseringscampagnes. In de
periode 2005-2010 organiseerde de Provincie samen met de Bond Beter Leefmilieu de
campagne Klimaatwijken, waarbij de deelnemers werden uitgedaagd om 8% energie te
besparen in 6 maanden tijd. Sinds 2010 kreeg deze campagne de naam ‘Energiejacht’ en
werd ze in Oost-Vlaanderen specifiek gericht naar gezinnen uit kansengroepen. De
campagne ‘Word energieke school’ zet enerzijds in op sensibilisatie en educatie en geeft
anderzijds ondersteuning aan Oost-Vlaamse scholen voor het uitvoeren van concrete
energiebesparende maatregelen. Via de Groepsaankoop 100% groene stroom kozen
duizenden gezinnen voor goedkopere groene stroom (10.400 in 2011, 33.500 in 2012, 14.200 in
2013 en 14.400 in 2014-2015).
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IV.2.3 Horizon 2050

Figuur 12: Sfeerbeeld horizon 2050 (OMGEVING, 2014)

In 2050 is de leefomgeving voor alle inwoners van de grote, regionale en kleine steden en de
dorpen in de provincie maximaal aangepast aan en voorbereid op een veranderend
klimaat. De woonfunctie in bestaande steden en grote kernen is versterkt, waardoor het
buitengebied wordt gevrijwaard. De Oost-Vlamingen wonen in vernieuwde woonwijken in
steden of dorpen, in woningen van hoge kwaliteit. Ze zijn zich bewust van hun eigen impact
op het klimaat en leven energiebewust. Het ideaalbeeld is niet meer de openstaande
woning in buitengebied, maar flexibel wonen met gedeelde voorzieningen is standaard
geworden. Functies als wonen, werken, voorzieningen, nutsvoorzieningen, voedselvoorziening
worden maximaal verweven.
Alle bevolkingsgroepen kunnen genieten van een attractieve en gezonde, energie-actieve
woonomgeving en een woning op maat. De kwaliteit van de lucht is fundamenteel
verbeterd in wijken met verschillende inkomensgroepen, groen en water zijn verweven met
de woonomgeving en de temperatuurstijging blijft beperkt.
Het verenigingsleven en de lokale economie floreren en de inwoners zijn actief betrokken bij
de klimaatneutrale ontwikkelingen van hun dorp, wijk, of stad.
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IV.2.4 Horizon 2020
Hieronder worden de pistes opgesomd waarop de Provincie wil werken tegen 2020. In het
actieplan wordt concreter ingegaan op welke instrumenten de Provincie wil inzetten en met
welke partners de Provincie dit wil bereiken.

A. Meer mensen in verstedelijkte omgeving laten wonen
Doelstelling tegen 2020
De provincie ondersteunt kernversterking en remt het aanhoudend aansnijden van open
ruimte voor woongebieden van lage dichtheid af.
De Provincie kiest voor een ‘no-regret’ ruimtelijk beleid: geen nieuwe ontwikkelingen met een
belangrijke klimaatimpact. Ruimtelijke structuren zijn bijzonder inert. Beleidsmaatregelen die
nu genomen worden hebben pas op lange termijn effect. Zo zal het aansnijden van
slechtgelegen woonuitbreidingsgebieden niet meer toegestaan worden. Verdere
versnippering van het buitengebied wordt tegengegaan. De Provincie zal zich ook richten
naar de Vlaamse overheid om verstedelijkende functiewijzigingen in het buitengebied af te
remmen.
Deze doelstellingen zullen via het ruimtelijk beleid verder uitgewerkt en gekwantificeerd
worden.
Tevens kan de Provincie kwalitatieve voorbeeldprojecten ondersteunen en initiëren met het
oog op het realiseren van:
 woondichtheden hoger dan 35 woningen/ha bij nieuwe woonprojecten
 verdichting in verkavelingen met een lage dichtheid (opsplitsen van woningen of
kavels, kangoeroewonen, ouderenwoningen)
 nieuwe vormen van verweving van blauw-groene structuren, nutsinfrastructuren,
woningen, economische activiteiten en publieke voorzieningen
 nieuwe ruimtelijke en organisatorische structuren met het oog op het creëren van een
win-win
situatie
voor
overheid
en
bewoners
(vb.
gedecentraliseerde
energievoorziening op wijkniveau, aandacht voor het stimuleren van kernversterking,
het ontmoedigen van lintbebouwing en traditionele vormen van verkaveling en het
vrijwaren van buitenruimte, e.a.).
Er zal een globale screening gebeuren van alle woonuitbreidingsgebieden om na te gaan
welke nog kunnen aangesneden worden en op basis hiervan al dan niet principiële
akkoorden verlenen (op basis van op voorhand vast te leggen randvoorwaarden zoals het
sluiten van kringlopen, de context, de ligging t.o.v. een kern of stedelijk gebied …) Waar
nodig zullen voorwaarden worden opgelegd, rond bijvoorbeeld de ontsluiting door het
openbaar vervoer of klimaatneutraliteit.
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B.

Grondige aanpassing van het woonsysteem

Doelstellingen tegen 2020
De Provincie stimuleert en faciliteert duurzame woonvormen en wil 20 bijkomende
experimenten van duurzame woonprojecten tegen 2020 initiëren of ondersteunen op het
grondgebied van Oost-Vlaanderen.
De Provincie promoot nieuwe vormen van mede-eigendom
Duurzame woonvormen is een ruim begrip. Het omvat zowel nieuwbouw als renovatie,
verschillende vormen van samenwonen (autonome woonsten met gedeelde ruimten zijnde
co-housing of privéruimten in een gemeenschap) verschillende vormen van medeeigendom (erfpacht, CLT, …), duurzame wijken met gedeelde faciliteiten (vb. hernieuwbare
energieproductie, warmtenet met centrale productie, gedeelde ruimten), multifunctioneel,
modulair en aanpasbaar bouwen, mogelijkheden om flexibel te verhuizen in de buurt bij
veranderende noden.
De Provincie stimuleert duurzame woonvormen door sensibiliserende en ondersteunende
acties naar de inwoners en naar de steden en gemeenten, projectontwikkelaars en
bouwfederaties/ bouwbedrijven. Bij elk gepland ontwikkelingsproject wordt samen met de
gemeente nagegaan of hier (deels) een innovatief woonproject kan worden van gemaakt.
Daarnaast gaat de Provincie zelf innovatieve woonprojecten mee iinitiëren, hierin
participeren en deze opschalen. De Provincie neemt hierbij een regisseursrol op en/of geeft
technische, juridische en ruimtelijke ondersteuning.

C. Inhaalbeweging energierenovaties nodig
Doelstelling tegen 2020
De Provincie versnelt de energetische renovatie van de woningen in Oost-Vlaanderen. De
focus ligt niet alleen op het aantal renovaties dat sterk moet verhogen, ook de kwaliteit,
het ambitieniveau en goede uitvoering van de renovaties moet beter. Naast het
stimuleren van totaalrenovaties, wordt in de periode 2015-2020 ingezet op doorgedreven
dak- en muurisolatie, condensatieketels, super isolerende beglazing, zonneboilers en
warmtepompen.
De Provincie wil de rol van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen versterken. Het
Steunpunt zal inzetten op netwerking, uitwisseling, informatiedoorstroming en onafhankelijk
advies, in eerste instantie naar particulieren, gemeenten en bouwprofessionelen.
Het duurzaam bouwadvies voor particulieren wordt inhoudelijk uitgebreid, waarbij de focus
ligt op doorgedreven renovaties. Voor een kwaliteitsvol renovatieadvies op maat is een
huisbezoek een belangrijke meerwaarde. Advies aan huis verlaagt ook de drempel om
advies aan te vragen. Door een goede samenwerking met de steden en gemeenten en de
andere woonactoren in de provincie, wil het Steunpunt het aantal adviezen verder doen
toenemen.
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De Provincie bouwt mee een netwerk en informatiepunt uit rond duurzame renovatie voor
bouwprofessionelen.
De Provincie wil ook haar expertise verruimen met betrekking tot grootschalige en collectieve
renovaties aan de hand van voorbeeldprojecten en hierover informatie verstrekken en
ondersteuning bieden naar steden en gemeenten toe.
De Provincie wil extra inzetten op de niche van de renovatie van woningen in slechte staat
en oude woningen (bouwjaar vóór 1970), met prioriteit voor de private huurmarkt en de
meest kwetsbare kansengroepen. De Provincie wil de steden en gemeenten ondersteunen
bij de ontwikkeling van een aanbod naar huurders (incl. de meest kwetsbare doelgroepen)
en verhuurders.
Wat nieuwbouwwoningen betreft zal de Provincie de versnelde invoering van het Vlaamse
beleid mee ondersteunen. Dat betekent dat alle nieuwbouwwoningen zelfs voor 2020
minstens BEN of ‘Bijna-Energie-Neutraal’ moeten zijn.
De Provincie onderzoekt de haalbaarheid van de oprichting van een ESCO 59 (in eigen
beheer of een partnerschap met gemeenten en/of coöperatieven) die energie-efficiënte
maatregelen zoals vb. investeringen rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bij
particulieren via een derde partij financieel ondersteunt, naar analogie met het Vlaams
Energiebedrijf die deze rol opneemt naar vb. scholen van het gemeenschapsonderwijs.

D. Werk maken van een gezonde en groene woonomgeving
Doelstellingen tegen 2020
De luchtkwaliteit in de provincie verbetert jaarlijks, in het algemeen en in de
woongebieden in het bijzonder.
De Provincie bestrijdt de verwachte hittestress, stimuleert blauw-groene netwerken en
probeert water maximaal vast te houden in steden en kernen via haar ruimtelijk beleid en
de ondersteuning van steden en gemeenten.
De Provincie wil het internationaal en Vlaams beleid inzake luchtverontreiniging en de
uitstoot van fijn stof ondersteunen. De Provincie focust hierbij op het stimuleren van duurzame
mobiliteit (link speerpunt 4), rationeel energiegebruik (link speerpunten 1 en 2) en het
beperken van luchtverontreiniging door bedrijven via het vergunningenbeleid. Het
Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek zal haar expertise verder ter beschikking stellen
om problemen van luchtverontreiniging en lokale milieuhinder aan te pakken op het terrein.
In de hot spot Gentse Kanaalzone kiest de Provincie voor een gebiedsgerichte aanpak en
overleg.
De Provincie wil er toe komen dat alle steden en gemeenten een hittebestrijdingsplan
hebben tegen 2020 of acties rond hittebestrijding ondernemen. In beleidsplannen, RUP’s,
bestekken en verordeningen is aandacht voor een vermindering van verharde publieke
Een ESCO staat voor “energy savings company” of “energy service company”. Daarbij wordt een
energiebesparende maatregel door een derde partij uitgevoerd en gefinancierd. De begunstigde
eindklant, betaalt de investering af door een deel van de uitgespaarde energiekost aan de derde
partij investeerder te betalen. Na verloop van tijd (maanden of jaren, naargelang de grootteorde van
de investering) wordt de begunstigde eindklant eigenaar van de installatie.
59
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ruimten, de aanleg van groenstructuren, het tijdelijk vasthouden en de infiltratie van
hemelwater en de aanleg van waterpartijen in kernen. Er komt meer ruimte vrij voor groen,
waterpartijen en elementen die water capteren nemen toe: vb. groendaken, wadi's, groene
gevels, waterspeeltuinen, open goten, grachten, gescheiden riolering, e.a. De Provincie wil
ook hittebestendig (ver)bouwen opnemen als onderdeel van het bouw- en renovatieadvies.
De Provincie sensibiliseert via de steden en gemeenten de inwoners van verstedelijkte
gebieden over het belang van groendaken en -gevels in functie van verkoeling en
watercaptatie.

E. Veranderen van het woon- en energiegedrag van de OostVlamingen
Doelstellingen tegen 2020
De Provincie overtuigt haar inwoners van de voordelen van klimaatbewust wonen en
stimuleert hen om de impact van hun eigen gedrag op de klimaatverandering te
verminderen.
De Provincie zal sensibiliseren rond wonen in de toekomst
(woon)cultuurverandering in te zetten. (zie ook uitdagingen A en B).

om

zo

een

Anderzijds zal de Provincie haar inwoners blijvend via doelgroepgerichte campagnes
aanzetten tot energiebesparing.
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IV.3 Naar een klimaatbestendig landschap

Het speerpunt “naar een klimaatbestendig landschap” focust op de uitbouw van een
aaneengesloten netwerk van waardevolle gebieden en verbindingen in functie van (1)
klimaatbestendigheid en (2) klimaatneutraliteit in de vorm van koolstofopname.
Een klimaatbestendig landschap is bestand tegen klimaatschokken. Het landschap voorziet
waterberging, buffering in functie van piekdebieten en watertekorten. Erosie wordt
tegengegaan. Het netwerk verzekert vlotte en veilige leefomstandigheden en
fourageermogelijkheden60 voor fauna en flora. Ecosysteemdiensten die door de natuur aan
de mens worden geleverd, worden er gevrijwaard.
De blauw-groene dooradering staat daarnaast ook synoniem voor groene ruimten voor de
geestelijke en fysieke gezondheid en draagt in stedelijke gebieden bij aan een gezonde en
aangename leefomgeving door verkoeling, zuivering en recreatiemogelijkheden.
Het klimaatbestendig landschap bestaat uit een robuust blauw-groen systeem enerzijds en
uit een fijnmazig net anderzijds dat door de hele provincie heen loopt. Dit netwerk bestaat uit
groene elementen (vb. de droge verbindingsgebieden, natuurgebieden, boscomplexen,
e.a.), agrarisch elementen (vb. een aangepaste landbouw (agro-natuur, eco-landbouw,
e.a.), perceelsranden vormgegeven als soortenrijke bermen, grachten, gemengde hagen,
(hak)houtkanten, bomenrijen, e.a.) en blauwe elementen (het systeem van waterlopen en
de ruimte onmiddellijk errond, inclusief de valleien als overstromingszones, e.a.). Het blauwgroene netwerk wordt dan ook hoofdzakelijk binnen de beleidsdomeinen natuur, milieu,
water en landbouw gerealiseerd. Er zijn wel directe raakvlakken met duurzame mobiliteit.
61

Er wordt geschat dat tegen 2100 40% van alle soorten op de vlucht zullen zijn door de
klimaatverandering. Om minder mobiele soorten een overlevingskans te geven, is het van groot belang
om de connectiviteit tussen natuurgebieden te vergroten en barrières als wegen en bebouwing op te
heffen.
60
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“Een robuust blauw-groen systeem heeft enerzijds het vermogen om verstoringen buiten het systeem
te houden (weerstand) en anderzijds het vermogen om verstoringen op te vangen en snel ervan te
herstellen (veerkracht). “ (2005, De Bruijn, K.M.)
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Het landschap draagt ook bij aan klimaatneutraliteit door koolstofopname bv door de
aanleg van bossen en moerassen. Reststromen uit landschapsbeheer worden ingezet voor
de productie van hernieuwbare energie.

IV.3.1 Wat zijn de uitdagingen?
Een aantal belangrijke uitdagingen stellen zich op het pad naar een klimaatbestendige
landschap:
 Uitbouwen van een robuuste blauw-groene dooradering
 Uitbouwen van een fijnmazig blauw-groen netwerk
 Klimaatbestendigheid en geleverde ecosysteemdiensten monitoren
 Brede bewustwording en beleving nastreven op het vlak van klimaatadaptatie en
ecosysteemdiensten
De blauw-groene dooradering door steden is cruciaal voor het vermijden van hittestress.
Gezien dit vooral een uitdaging is voor de stedelijke omgeving wordt hierop ingegaan in
speerpunt ‘Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving’ (zie IV.2).

A. Uitbouwen van een robuuste blauw-groene dooradering
De klimaatwijziging leidt tot wijzigende neerslagpatronen (zie I.2.2), met periodes van
extreme neerslag en overstromingen of extreme droogte tot gevolg.
Circa 30% van Vlaanderen is overstromingsgevoelig gebied. Onder het huidige waterbeheer
is een groot deel daarvan ingedijkt. Ongeveer 4% van het grondgebied overstroomt nog
minstens om de 100 jaar. Binnen die 4% woont naar schatting 1% van de bevolking
(Natuurrapport, 2014). Op onderstaande kaart worden de overstromingsgevoelige gebieden
in Oost-Vlaanderen weergegeven.
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Kaart 4: Blauwe structuur in Oost-Vlaanderen – Bron: overstromingsgevoelige gebieden 2011,
waterlopen, rivierbekkens (AGIV), OMGEVING 2014

Omdat ook de zeespiegel onder invloed van de klimaatverandering zal stijgen met 20 tot 200
cm, zullen we bovendien minder gemakkelijk het overtollige water via rivieren en kanalen in
zee kunnen lozen. Het integraal beheersen van deze waterhoeveelheden om het risico te
beperken, is dan ook een belangrijke uitdaging.
De klimaatverandering zal door een sterke daling in de zomerneerslag en toename in de
verdamping eveneens leiden tot een daling van laagwaterdebieten met watertekorten tot
gevolg. Tijdens droge en warme zomers kunnen de laagste afvoeren met meer dan 50%
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dalen, wat de waterbevoorrading in het gedrang kan brengen. Het is duidelijk dat dit de
kans op watertekorten aanzienlijk zal doen toenemen, wat nadelige gevolgen zal hebben
voor de drinkwaterproductie, de diepgang voor de scheepvaart, de waterkwaliteit en de
waterbeschikbaarheid voor de natuur. Ook het grondwater zal dalen, met gelijkaardige
problemen tot gevolg. Ondanks de beperkte infiltratiemogelijkheden van natte bodems zijn
valleien en depressies erg belangrijk voor grondwateraanvullingen.
Onderzoek van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM, 2013) toont aan dat de kwaliteit van
het oppervlaktewater langzaamaan verbetert. Zo stelt de VMM vast dat voor het eerst sinds
de metingen er geen zwaar verontreinigde waterlopen meer zijn in Vlaanderen.
Onderstaande tabel, op basis van de concentraties aan opgeloste zuurstof in het water, voor
de Oost-Vlaamse bekkens geeft echter aan dat de waterkwaliteit in slechts 1/3 (36,1%) van
de meetpunten aanvaardbaar (27,5%) of niet verontreinigd (8,6%) is. Het aandeel stikstof en
fosfor in het water, vaak door hoge emissies van nutriënten door huishoudens, industrie en
landbouw, is nog te hoog. De aanwezigheid van een voldoende hoge concentratie aan
opgeloste zuurstof daarentegen is van zeer groot belang voor het leven in het water. Het
speelt ook een grote rol in het zelfzuiverend vermogen van de waterloop. Bijkomende
maatregelen om de waterkwaliteit fundamenteel te verbeteren zijn hier dus noodzakelijk.

Boven-Schelde
Dender

9
9%
20
25%
55
33%
20
20%
23
35%
29
54%

61
64%
44
54%
75
45%
59
58%
31
47%
14
26%

24
25%
14
17%
23
14%
16
16%
2
3%
5
9%

Totaal

Leie

2
2%
3
4%
15
9%
7
7%
10
15%
6
11%

Zwaar verontreinigd

Beneden-Schelde

Verontreinigd

Brugse Polders

Matig verontreinigd

Gentse Kanalen

Aanvaardbaar
verontreinigd

Bekken
(aantal en % ifv mate
van verontreiniging)

Niet verontreinigd

Tabel 19: Mate van verontreiniging van waterbekkengebieden in Oost-Vlaanderen - Bron: VMM, 2013
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De uitspoeling van land- en tuinbouwmeststoffen, met name stikstof en fosfaat en de vele
diffuse lozingen voor vooral huishoudelijk afvalwater van landelijk gelegen woningen en
woningclusters, veroorzaken verontreiniging van grond- en oppervlaktewater, wat in
waterlopen kan leiden tot massale algengroei, hypoxie (zuurstoftekorten) en het vrijkomen
van toxines, met vissterfte tot gevolg. Ook de drinkwatervoorziening voor de mens wordt
hierdoor bedreigd.
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Met de te verwachten demografische groei in de provincie Oost-Vlaanderen zal ook de
druk op natuur- en groengebieden toenemen als gevolg van verstedelijkingsprocessen.
Diverse studies wijzen op de toenemende bebouwing van de open ruimte, residentialisering
in zonevreemde woningen of oude agrarische gebouwen, verspreiding van economische
activiteiten in de open ruimte, privatisering van landbouwgebied voor paardenweiden,
63
privé-tuinen, hobbylandbouw
en vakantiewoningen. Ook het toenemend recreatief
medegebruik verhoogt de druk op natuur- en groengebieden.
62

De verstedelijkingsprocessen komen in de eerste plaats tot uiting in een groeiende vraag
naar bijkomende ruimte voor wonen en industrie. De ruimteclaims van deze harde sectoren
zijn doorgaans dominant tegenover landbouw of natuur. Bestaande en nieuwe
grootschalige infrastructuren gaan steeds meer en intenser ruimte innemen waardoor areaal
landbouw en natuur verkleint en door randeffecten verder onder druk komt te staan.

Oost-Vlaanderen zal tegen 2030 ongeveer 1 570 000 inwoners tellen (+8%) en tegen 2050 maar liefst
1 640 000 inwoners (+13%) tov van 1 454 716 in 2012. (zie IV.2.1.)
62

Privatisering van landbouwgebied voor paardenweiden, privé-tuinen, hobbylandbouw wordt ook
benoemd als verstedelijking maar is niet echt 'verstening' te noemen
63
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Kaart 5: Verstedelijking in Oost-Vlaanderen – Bron: biologische waarderingskaart bebouwing, stedelijke
gebieden, OMGEVING 2014

Daarnaast stijgt de vraag naar ruimte voor recreatie, in het bijzonder in groene gebieden. Dit
betekent dat waardevolle natuurgebieden steeds meer onder druk zullen komen te staan
door verdere verstoring. Onderzoek toont aan dat verstoring bij vogels een stressreactie
introduceert die kan leiden tot wijzigingen in (stress-)hormoonspiegels, een verhoogde
hartslag of een verhoogde energie-uitgave. Chronische stress zal op termijn leiden tot ziektes
en verlaagde overlevingskansen. Het zijn vooral de vogelsoorten van open landschappen
die recreatiegevoelig zijn.
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Bos- en natuurgebieden zijn een bron voor biodiversiteit en essentieel voor de captatie van
koolstofdioxide uit de lucht. Ook veen- en moerasgebieden (en vooral rietmoerassen) nemen
belangrijke hoeveelheden CO2 op. Hierbij horen ook de historisch permanente graslanden,
vooral daar waar veen in de ondergrond zit. Dit zijn halfnatuurlijke vegetaties bestaande uit
graslanden die gekenmerkt worden door het langdurig grondgebruik als graasweide of
hooiland. Het gaat meestal ook om soortenrijke vegetaties bestaande uit diverse grassoorten
en verschillende kruidachtige soorten. Vaak is er ook een opvallend microreliëf aanwezig
met sloten, greppels, bronnen of kwelzones. Door te sterke ontwatering of verdroging gaan
de veenpakketten afbreken waardoor CO2 wordt vrijgesteld. De veenlagen krimpen hierdoor
verder in (inklinking) en veraarden. Wanneer dergelijke graslanden worden gescheurd,
komen eveneens grote hoeveelheden CO2 vrij.
Afname van het bosareaal heeft een belangrijke impact op de klimaatverandering. In 2011
ging in Vlaanderen maar liefst 231 hectare bos vergund tegen de vlakte, wat neer komt op
0,63 ha per dag (BOS+, 2012). Ook de totale bosoppervlakte ging in 2011 nog steeds
achteruit. In Vlaanderen rest er vandaag nog circa 146.000 ha bos (10,6% van de
oppervlakte). Daarmee is Vlaanderen een van de minst beboste regio’s van Europa. Het
overgrote deel van dit bos werd relatief recent aangeplant en heeft vaak een geringe
ecologische waarde. Slechts 15% van het huidige bosareaal is altijd al bos geweest en wordt
daarom gekenmerkt door een specifieke en waardevolle fauna en flora. Specifiek voor de
provincie Oost-Vlaanderen vandaag bedraagt de bebossingsgraad slechts 5,6% (16.970 ha).
Door de hoge bevolkingsdichtheid en het dichte wegennet in België ondervinden tal van
planten en diersoorten grote hindernissen bij hun verspreiding. Om migratiestromen te
faciliteren van fauna en flora onder invloed van een steeds verschuivend klimaat is er nood
aan een betere verbinding tussen bestaande, waardevolle natuurgebieden. Onderstaande
kaart geeft een overzicht van alle waardevolle, groene gebieden in de provincie. Naast de
huidige bossen geeft de kaart tevens een overzicht van verdwenen boscomplexen.
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Kaart 6: Overzicht groengebieden in Oost-Vlaanderen - Bron: AGIV, OMGEVING 2014

De verstedelijkingsdruk, inkrimping van het areaal en de verstoring van buitenaf zetten
biodiversiteit onder druk en maken van landbouw en natuur concurrenten in plaats van
natuurlijke bondgenoten. Landbouw en natuur hoeven geen concurrenten te zijn.
Biodiversiteit is heel dikwijls gebaat met elkaars aanwezigheid.
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Aangedreven door allerlei factoren (zie bv ILVO en OMGEVING 2012), is de landbouwsector
gedwongen tot een voortdurende (en historische) evolutie/zoektocht naar hogere
economisch toegevoegde waarden. Dit is zichtbaar in de voortdurende intensivering
(evolutie naar steeds hogere productie op kleinere oppervlaktes, de keuze voor producten
met hogere toegevoegde waarde als vleesproductie en serreteelt), exportgerichtheid,
schaalvergroting van bedrijven. Ook is er een tendens naar aanvulling van het inkomen door
diversificatie van teelten en het ontwikkelen van nevenactiviteiten. Voor een beperkt aan
aantal bedrijven is er ook toekomst in de korte keten.

B. Uitbouwen van een fijnmazig blauw-groen netwerk
Ook op lokale schaal (los van waterlopen en natuurgebieden) zijn er nog verschillende
uitdagingen die een fijnmazig netwerk doorheen stedelijk gebied, tuinen en parken,
bedrijventerreinen en agrarisch gebied in de weg staan. Deze uitdagingen zijn meer
natuurontwikkeling buiten de reservaten, en meer bodembeheer en waterbeheer op
individuele percelen en bermen.
De wijze waarop omgegaan wordt met de individuele (woon)percelen is steeds nefaster
geworden voor de biodiversiteit. Alle natuurlijke elementen moeten plaats maken voor
eerder cultuur-kunstmatige elementen en ook steeds met een toenemende snelheid van
verandering. Randstedelijke woongebieden en dorpen worden steeds kaler. Woningen
nemen grotere volumes aan en worden omgeven door terrassen, parking, opritten,
zwembaden, kunstgazon, exotische planten, waar steeds minder natuurlijke processen zich
kunnen afspelen.
Ook is in Vlaanderen de bebouwde oppervlakte tussen 1980 en 2005 met ongeveer 1000 km 2
toegenomen tot ongeveer 25% van de totale oppervlakte (14% is effectief afgedicht),
voornamelijk door uitbreiding van residentiële en infrastructuurontwikkeling. Vlaanderen is
hiermee de tweede meest verharde regio van Europa (“hermetisch verzegeld”), maar ook
een van de regio’s waar vandaag het minste bodemafdichting bijkomt. Studies tonen aan
dat processen van verharding of afdichting, en verdichting (soil sealing) praktisch
onomkeerbare processen zijn naar bodemherstel toe. Daarnaast leiden ook allerhande
vormen van vervuiling en bodemmisbruik (industrieel, huishoudelijk afval, landbouw) tot
vergiftiging, verzuring, verzilting, verdroging.
De bodem in de Vlaamse Ardennen bestaat hoofdzakelijk uit leem of zandleem. Deze
zandleemgronden behoren tot de meest vruchtbare gronden ter wereld en leveren zeer
kwalitatief en veilig voedsel voor de Oost-Vlaamse bevolking. Aangezien het hier gaat om
een fijnkorrelige bodem en de streek heuvelachtig is, komt bodemerosie vaak voor. Als de
regendruppels of de bodemdeeltjes op hun weg naar beneden geen weerstand
ondervinden (vb. doordat er geen gewassen zijn op het veld), spoelt de bodem van het veld
weg. Daarnaast leidt bodemdegradatie tot een versterking van de erosieproblematiek door
verandering in de structuur, het verloren gaan van voedingsstoffen en het verkleinen van de
waterbergingscapaciteit. In erosiegevoelige streken in het zuidelijke deel van OostVlaanderen bedraagt het gemiddelde bodemverlies bijvoorbeeld plaatselijk 10 tot 20 ton/ha
per jaar.
Dit leidt tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, sedimentafzetting in
waterlopen met gevolgen voor de biodiversiteit en de afwatering, en modderoverlast in
stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden. De bodem kan haar functies simpelweg niet meer
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vervullen en maakt ons afhankelijk van gebieden elders in de wereld voor voedsel- en
waterproductie.
Door de klimaatwijziging wordt verwacht dat er in de zomer intensere buien zullen
voorkomen, waardoor het risico op afspoeling van de bodem aanzienlijk vergroot. Zeker na
een langdurige droge periode waarbij blootliggend akkerland gedurende de eerste minuten
van een regenbui zich gedraagt als een verhard oppervlak. Inzetten op erosiebestrijding
wordt in de toekomst dus nog belangrijker..

C. Klimaatbestendigheid en geleverde ecosysteemdiensten monitoren
Ecosysteemdiensten zijn letterlijk gezegd de diensten die ecosystemen aan de mens leveren
in functie van het maatschappelijke en economische nut. Het gaat dan bijvoorbeeld over
bodemvruchtbaarheid, bestuiving en plaagbestrijding (landbouw), houtproductie en
energiegewassen (reststromen), bestrijding van geluidsoverlast, bestrijding fijn stof enz. Een
aantal regulerende ecosysteemdiensten helpen ons bij klimaatadaptatie:
-

-

-

-

Ecosystemen kunnen bijdragen tot stabiele grondwaterniveaus omdat water wordt
vastgehouden en kan draineren. Gezonde aquatische ecosystemen zorgen dan
weer dat de waterniveaus in de waterlopen niet teveel schommelen. Dit zorgt voor
mogelijkheden voor scheepvaart, vermeden schade door droogte, bescherming
tegen zout-intrusie enz.
Overstromingen worden voorkomen door het tijdelijk bergen van water in gebieden
die relatief tolerant zijn voor overstromingen, zodat overstromingen in gevoelige
gebieden vermeden worden.
Erosie wordt voorkomen door de bescherming van aan het oppervlak liggende
grondlagen tegen de invloeden van wind en water, bijvoorbeeld door begroeiing.
Door de opslag van niet gemineraliseerde koolstof uit dood plantenmateriaal, wordt
atmosferische CO2 vastgelegd in de bodem. Bodems onder natuurlijke ecosystemen
vertonen doorgaans grotere koolstofvoorraden dan deze onder intensief landgebruik.
Vooral moerassen en historische veenbodems bezitten grote hoeveelheden koolstof.
Planten nemen koolstof op uit het milieu en gebruiken die om biomassa op te
bouwen. De koolstof wordt daardoor (tijdelijk) uit het milieu verwijderd. Alle
natuurtypen nemen koolstof op, maar vooral bossen met een grote, langlevende
biomassa zijn belangrijk voor de opname.
Groene infrastructuur heeft een belangrijk potentieel door de positieve
microklimaateffecten, enerzijds als bron van koeling in dichtbevolkte steden op
warme (zomer)dagen en anderzijds met een mogelijke vermindering van
warmteverliezen op koude (winter)dagen

De landbouw heeft gezonde ecosystemen en biodiversiteit nodig voor de productie van
veilig en kwaliteitsvol voedsel. Door de sterke industrialisering en intensivering van de
landbouw, komt de biodiversiteit in landbouwgebieden echter steeds sterker onder druk te
staan. Circa 50% van alle Europese soorten is afhankelijk van typische landbouw habitats. Het
gecombineerd effect van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit maakt het
voedselproductiesysteem extra kwetsbaar.
Biodiversiteitsverlies rukt op. De snelheid waarmee soorten vandaag, wereldwijd, verdwijnen
is naar schatting 1000 keer groter dan wat als normaal kan worden beschouwd. De oorzaken
zijn habitatvernietiging en -fragmentatie, vervuiling, vermesting, de introductie van invasieve
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soorten, overbejaging en -bevissing, en recent de klimaatverandering64. Van de 3.479 in
Vlaanderen voorkomende plant- en diersoorten, zijn er in de loop van de voorbije eeuw 228
(6,5%) uit Vlaanderen verdwenen, terwijl 981 soorten (28%) in hun voortbestaan zijn bedreigd.
De meest bedreigde soorten zijn die uit voedselarme milieus en van landbouwgebieden. Zo
liep het aantal broedvogels, typisch voor landbouwgebieden, tussen 1990 en 2002 met bijna
30% terug. Ook recent wijzen natuurindicatoren op een verder verlies aan biodiversiteit in
Vlaanderen 65.
Er is vandaag afdoende bewijs dat het verlies aan biodiversiteit de efficiëntie vermindert
waarmee soortengemeenschappen nutriënten kunnen opnemen en dus de productie aan
biomassa en de koolstofopname vermindert. Enkele voorbeelden:






Graslanden en bossen die rijk zijn aan diverse kruidachtige plantensoorten en
boomsoorten zullen dus meer biomassa produceren dan soortenarme systemen.
Hierdoor zijn zij in staat meer koolstofdioxide uit de lucht op te nemen. Bovendien zal
ook de biomassaproductie van de biodiverse graslanden en bossen lager zijn in
periodes van verstoring, bijvoorbeeld tijdens droogte.
De meeste plantensoorten zijn aangewezen op bestuiving door dieren (meestal
insecten). Ze spelen dan ook een essentiële rol in het veilig stellen van onze
voedselproductie. Zo zijn minstens 60 insectensoorten essentieel voor de bestuiving
van onze landbouwgewassen. Onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat de
omvang van de oogst omgekeerd evenredig is met de afstand tot soortenrijke
natuur.
66
Biodiversiteit kan gewasschade door ziekte en plagen in de landbouw inperken . Er
zijn bovendien sterke aanwijzingen dat een rijke natuurlijke fauna en flora in een regio
ook de risico’s op infectieziekten bij de mens kan verkleinen 67.

Ook afvoer van de biomassa bij het beheer kan veel bijdragen aan de kwaliteit van het
ecosystemen. Nalatigheid hiervan brengt de ecosystemen in verminderende conditie ten
nadele van de biodiversiteit.
Er is nood aan waardering en doelgerichte monitoring van de klimaatfuncties en
ecosysteemdiensten die het landschap vervult.

D. Brede bewustwording en beleving nastreven op het vlak van
klimaatadaptatie en ecosysteemdiensten
Op dit moment is er onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak om de ecologische
infrastructuur beter te beschermen en verder uit te bouwen. Het is belangrijk dat overheden
en burgers worden geïnformeerd over het belang van waardevolle, robuuste natuur en van
de aanwezigheid van de verschillende lineaire kleine landschapselementen zoals
grachtenstelsel, bermen, houtkanten, bomenrijen, e.a.

64

Biodiversiteit. Basisproduct of luxegoed?, Metaforum KU Leuven, 2010.

65

Natuurindicatoren 2012. Toestand van de natuur in Vlaanderen. Cijfers voor het beleid. INBO

In samenwerking met Hogeschool Gent & Proefcentrum voor Sierteelt bracht Provincie veldgids
nuttige insecten en roofmijten uit. http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/k7/12595veldgids-def-pp.pdf
66

Tijd, evolutie en duurzaamheid. Lessen voor de 21 e eeuw. (Biodiversiteit. Nuttig, nodig of overbodig?
Olivier Honnay).
67
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Daarnaast moeten overheden en burgers nog meer bewust worden van hoe zij kunnen
bijdragen aan het ontstaan van een fijnmazig net dat loopt doorheen percelen van
bedrijven, woningen, publieke gebouwen, bermen, e.a.
Via natuurstudie en –beleving (in en buiten natuurgebieden) kunnen mensen als individu of
als groep een zinvolle en rustgevende tijdsbesteding waarmaken. Uiteindelijk is het de
bedoeling het maatschappelijk draagvlak voor natuur en klimaat in de provincie OostVlaanderen te vergroten.
Bij deze bewustwording is natuur-en milieueducatie van essentieel belang. Om hierbij
succesvol te zijn is het van belang hiermee van jongs af mee te beginnen. Ook is het van
belang dat dit zowel in een schoolse omgeving als erbuiten gebeurt.
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IV.3.2 Wat is het pad dat de Provincie tot vandaag heeft bewandeld?
A. Uitbouwen van een robuuste blauw-groene dooradering
Het beleidskader en de instrumenten die werden ontwikkeld ter bescherming en ontwikkeling
van de natuurlijke structuur, situeren zich in hoofdzaak op Europees en Vlaams niveau. In het
kader van het Natura 2000-netwerk werden speciale beschermingszones (vogelrichtlijnen en
habitatrichtlijnen) aangeduid. In Vlaanderen ziet het Agentschap voor Natuur en Bos toe op
de realisatie van de aangeduide gebieden en de doelstellingen inzake natuurkwaliteit via de
instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Om de beleidsvisie rond natuur in de praktijk vast te
leggen in bodembestemmingen wordt in Vlaanderen gewerkt met het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON). De Provincie
speelt een belangrijke rol in de realisatie van het IVON met de afbakening en inrichting van
de natuurverbindingsgebieden en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.
Voor de realisatie van deze natuurverbindingen wordt hoofdzakelijk gewerkt volgens het
model van corridor en stapstenen, oa. in het project Gestroomlijnd Landschap. Dit kan
beschouwd worden als uitbouw van het fijnmazig netwerk en komt verder aan bod.
Voor wat betreft de robuuste blauw-groene structuur koopt het Provinciebestuur gronden
aan die ze inricht en beheert als natuurgebied. Ook op de provinciale domeinen wordt aan
natuurbeheer gedaan.

De Kaaimeersen, een natuurgebied van 7 hectare, is een deel van
het vroegere overstromingsgebied van de Bovenschelde. Dit
gebied wordt beheerd door de Provincie wat leidt tot spontane
bosontwikkeling van inheemse boomsoorten, de nodige
beschutting voor watervogels, paaimogelijkheden voor vissen,
meer plantensoorten en de creatie van aantrekkelijke gebieden
voor allerhande planten, water- en weidevogels.
Hoe klein ook, de Kaaimeersen hebben zich nu al ontwikkeld tot
een 'hotspot' voor planten en overwinterende watervogels. Een
aantal bedreigde diersoorten (de zogenaamde Rode Lijst-soorten)
duiken hier nú al op, hoewel dit reservaat nog zeer jong is.

De Provincie ondersteunt de regionale landschappen en de bosgroepen in OostVlaanderen. Deze vzw's werken in een geografisch afgebakend gebied en hebben
gemeenschappelijk dat ze werken aan een duurzaam beheer van de open ruimte in OostVlaanderen


Regionale landschappen werken rond alle aspecten van natuur & landschap. Door
overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in projecten die in een
duurzame streekontwikkeling passen, wil men een draagvlak rond natuurbehoud
scheppen en op die manier het landschap beschermen.



Bosgroepen hebben als doelstelling boseigenaars te ondersteunen bij het duurzaam
beheer van hun bos. Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen
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verschillende boseigenaars binnen de grenzen van het werkingsgebied van de
bosgroep.
Naast natuur (groen) vormt water (blauw) een belangrijke component van de robuuste
blauw-groene dooradering. Met het decreet integraal waterbeleid (2003) vond een integrale
benadering van de waterproblematiek ingang in het Vlaamse beleid.
De Provincie staat in voor het beheer van de waterlopen van tweede categorie Zij probeert
het risico op wateroverlast zo beperkt mogelijk te houden. De oplossingsstrategieën situeren
op drie fronten: ophouden, bergen en afvoeren.
Het beleid rond het ophouden van water wordt vooral geconcretiseerd via de
wateradviezen bij de stedenbouwkundige vergunningen en RUP's. De Provincie
beschikt over een richtlijnenkader waarin – bovenop de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening – bijkomende maatregelen worden gevraagd om
de impact van verharde oppervlakken en dakoppervlakken op het watersysteem zo
beperkt mogelijk te houden, initiatiefnemers te behoeden voor waterschade en de
nodige ruimte voor water zoveel mogelijk te vrijwaren.
Om bijkomende bergingscapaciteit te realiseren worden gecontroleerde
overstromingsgebieden ingericht. Deze gebieden worden gedimensioneerd na
doorrekening via computermodellen.

Het overstromingsgebied Moortsele (in totaal 33 hectare) is een
schoolvoorbeeld van hoe natuur, water, klimaat, extensieve
landbouw en natuurrecreatie hand in hand kunnen gaan. De
Provincie realiseerde hier onder andere een bufferbekken van 14
hectare. Het gebied is tevens eigendom van de Provincie. Om de
afvoer van overtollig water te garanderen wordt gemaaid,
gebaggerd, oevers worden verstevigd of pompgemalen gebouwd.

Soms is het ook noodzakelijk de afvoercapaciteit te vergroten, door duikers aan te
passen, doorgangen te vergroten of pompgemalen te bouwen. Ons bestuur voert
ook onderhoudswerken uit aan waterlopen van 2de categorie. Het onderhoud omvat
maai-, ruimings- en oeverversterkingswerken. Hierbij wordt de nodige aandacht
besteed aan het milieu door het gebruik van milieuvriendelijke technieken en
materialen daar waar dit mogelijk is. Deze werken moeten een vlotte
waterdoorstroming garanderen.
Naar oppervlaktewaterkwaliteit toe monitort het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek in
opdracht van een aantal gemeenten werking van de IBA’s (inviduele behandeling van
afvalwater) in die gemeenten. Zo verzamelt de Provincie expertise waarmee ze het
gemeentelijk beleid op het vlak van de individuele afvalwaterzuivering bij woningen en
landbouwbedrijven kan adviseren om de diffuse lozingen van ongezuiverd afvalwater in
oppervlaktewater terug te dringen.
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De Provincie voert tevens een subsidiebeleid naar gemeenten, polders en wateringen en
natuurverenigingen voor werken aan waterlopen en waterbouwkundige infrastructuur voor
van 2de en 3de categorie waterlopen.

B. Uitbouwen van een fijnmazig blauw-groen netwerk
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan selecteerde 61 natuurverbindingen en 78 ecologische
infrastructuren van bovenlokaal belang. Voor de concrete uitwerking van de
natuurverbindingen werden gebiedsvisies uitgewerkt voor vijf deelgebieden waartoe
verschillende natuurverbindingen behoren. De Provincie onderneemt al een aantal
maatregelen om deze verbindingen te realiseren op het terrein:
 In het project ‘Gestroomlijnd Landschap’ worden natuurverbindingen langsheen
waterlopen gerealiseerd via een geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak en
samenwerking. Tot nu toe werden voor vijf gebieden een gebiedsvisie en
actieprogramma uitgewerkt, en grotendeels gerealiseerd via stapsteenbossen,
68
oeverzones, houtkanten, bomenrijen, bermen, e.a. . Op kaart 6 worden de
projectgebieden van het project ‘Gestroomlijnd Landschap’ weergegeven.
 Daarnaast legt de Provincie bijkomende maatregelen op bij het afleveren of
adviseren van stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunningen. Ook bij de
opmaak van de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUPs) is er een
verhoogde aandacht en bescherming voor een robuust netwerk voorzien.

Dit zijn wel geen robuuste verbindingen (natuur is nevengeschikt en vaak ondergeschikt aan
landbouw, er wordt enkel gewerkt met corridors en stapstenen en niet met een aaneengesloten
netwerk van vb. bossen of heide)
68
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Kaart 7: Overzicht projectgebieden Gestroomlijnd Landschap - Bron: provincie Oost-Vlaanderen, AGIV,
OMGEVING 2014

In het kader van het Milieucontract staat de Provincie ook in voor de opmaak van
bosbeheerplannen en bermbeheerplannen voor gemeenten. Bermbeheerplannen zijn een
uitstekende leidraad voor een natuurgericht en efficiënter bermbeheer binnen de
gemeente. Bermen zijn uitgestrekte lijnvormige elementen die uitermate geschikt zijn als
fijnmazig natuurnetwerk. Bloemrijke bermen verhogen de landschappelijke waarde en
bieden tal van kansen voor fauna en flora.
In 2005 startte de Provincie met het subsidiëren van soortenbeschermingsprojecten en
biotopenbeschermingsprojecten. Hiervoor werkt de Provincie nauw samen met regionale
landschappen, bosgroepen en natuurorganisaties. (zie verder)
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Het Provinciebestuur ontwikkelt een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch
plattelandsbeleid. Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige
land- en tuinbouw, en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de
uitgangspunten. Aspecten als ruimtelijke ordening, glastuinbouw, natuurrijk landbouwbeheer,
sierteelt, duurzaam lokaal voedsel, landschap, platteland en landbouweducatie staan
centraal.
De Provincie stimuleert en adviseert land- en tuinbouwers en andere doelgroepen (bv
gemeenten, …) in verband met landschapsbedrijfsplannen, agrarische architectuur, e.a.
Onder de noemer natuurrijk landbouwbeheer wil de Provincie de natuurkwaliteit in het
agrarische landschap behouden en verbeteren. Landbouwers vertrouwd maken met
ecologisch beheer op en rond hun bedrijf door hen specifieke fauna en flora te leren
(her)kennen en te waarderen. Zelfs kleine aanpassingen in de landbouwbedrijfsvoering
kunnen immers een groot verschil maken voor de biodiversiteit.
Een interne samenwerking tussen dienst Landbouw en Platteland en dienst
Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling (IDOLANA) bestaat uit
verschillende overleg- en afstemmingsmomenten. Hiermee wil de Provincie bijdragen tot een
groter draagvlak voor landbouw en natuur.
Via vormingsmomenten en brochures worden land- en tuinbouwers warm gemaakt voor
natuurrijk landbouwbeheer in hun bedrijfsvoering. Naast de actieve land- en tuinbouwers
richten de activiteiten zich ook tot de toekomstige generatie land- en tuinbouwers uit het
landbouwonderwijs.
In 2014 organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen voor de tweede maal een
groepsaankoop van plantgoed. Zo ondersteunt zij land- en tuinbouwers bij de aanplant van
inheemse bomen en planten op hun bedrijf.
De Provincie ondersteunt de gemeenten op het vlak van landbouw door:
 Infoloket voor landbouw & platteland : Niet elke Oost-Vlaamse gemeente heeft een
ambtenaar die bevoegd is voor land- en tuinbouw. Het Provinciebestuur steunt
daarom de gemeenten. Er wordt informatie uitgewisseld over de thema's ruimtelijke
ordening, landschapsintegratie, erosiebestrijding, natuurrijk landbouwbeheer,
rattenbestrijding,
integraal
waterbeheer,
duurzaam
lokaal
voedsel,
bijenproblematiek, agrarische architectuur, landbouweducatie, e.a.
 Campagne Verbijsterende bijen waarbij verschillende doelgroepen (landbouwers,
gemeenten en inwoners) worden gesensibiliseerd rond het belang van nectar
minnende insecten en behoud biodiversiteit.


Landschapsintegratie en agrarische architectuur:
De Provincie ondersteunt land- en tuinbouwers bij het verbeteren van de relatie
tussen het bedrijf en het omliggende landschap. Dit gebeurt door het opmaken van
landschapsbedrijfsplannen en het geven van advies voor een aangepaste
agrarische architectuur.
Een landschapsbedrijfsplan is een plan op maat van het landbouwbedrijf en probeert
de volledige bedrijfsvoering te betrekken.
Concreet kan zo'n plan volgende inrichtingsmaatregelen bevatten:
o Aanleggen/onderhouden/beheren van kleine landschapselementen zoals
hagen, houtwallen, knotbomen, solitaire bomen, poelen, …
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Acties ter ondersteuning van specifieke fauna & flora (bv steenuil, vleermuis,
wilde bijen, …)
o Behoud- en herstelmaatregelen voor cultuurhistorische elementen,
o Erosiebeperkende maatregelen,
o Waterzuivering,
o …
Als algemene regel geldt het gebruik van inheemse, streekeigen soorten.
o

Hedendaagse stallen en loodsen kunnen in harmonie met het landschap samengaan. Een
aangepaste architectuur heeft onder meer aandacht voor een goede inplanting,
vormgeving, materiaal en kleurgebruik. De dienst Landbouw & Platteland verleent advies en
69
zet demoprojecten op. De Provincie werkte inspirerende brochures
uit en een
70
subsidiereglement voor landbouwers die willen samenwerken aan landschapsonderhoud.
Binnen het Uitvoeringsplan
voor het Oost-Vlaamse platteland voorziet de Provincie
subsidiemogelijkheden op vlak van klimaatadaptatie en – mitigatie rond vergroten
draagvlak, betrokkenheid en participatie voor klimaatgerichte acties, creëren van lokale en
regionale kringlopen inzake water, energie en eiwitbronnen en specifieke acties.
71

De Provincie voert in samewerking met Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw ook
acties rond de bestrijding en beheersing van invasieve exoten langs waterkanten. Dit zijn
uitheemse planten zoals grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. De
drijvende vegetatie vormt gesloten matten, waardoor het onderliggende water zuurstofloos
wordt en vissen sterven. De waterafvoer wordt drastisch beperkt en de plantenmatten
kunnen problemen veroorzaken aan sluizen en waterbeheersingsinfrastructuur. De Provincie
neemt het initiatief om samen met de lokale waterloopbeheerders de exoten te bestrijden.
Water is ook één van de belangrijkste productiefactoren op een land- en tuinbouwbedrijf.
Om de doorstroming van deze opgebouwde kennis over integraal waterbeheer naar de
land- en tuinbouwsector te verbeteren, werd op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen
het Kenniscentrum Water opgericht. Met het 10-jarig bestaan is de naam van deze
kenniseenheid omgedoopt in "Waterportaal" (www.waterportaal.be). De missie van het
waterportaal is drieledig: loketfunctie, voorbeeldfunctie en kennisoverdracht naar de sector.
Het Waterportaal is gelokaliseerd op het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt in
Kruishoutem.
Het Waterportaal besteedt aandacht aan het totale watermanagement op land- en
tuinbouwbedrijven. Land- en tuinbouwers kunnen er terecht voor informatie en advies over:









Inzet van alternatieve waterbronnen
Optimalisering van watergeefsystemen
Voorkomen van uit- en afspoeling van nutriënten in de bodem
Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen naar waterlopen
Waterbehandeling (filtratie, ontijzering, ontsmetting, …)
Duurzaam gebruik van irrigatiewater
Kleinschalige waterzuivering
Hergebruik van restwaterstromen

69

http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/j4/9740agr-arch-binnenwerk.pdf
vlaanderen.be/docs/nl/t9/11355lb&landschap-lr.pdf

en

70

http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/811.cfm

http://www.oost-

Beleidskader voor de Provincie Oost-Vlaanderen inzake het derde Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO III) 2014-2020. Meer info op www.oost-vlaanderen.be/platteland
71
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Tot slot organiseert de Provincie opleidingssessies met betrekking tot het wateradvies en de
watertoets in het kader van het preventief waterbeleid

In functie van de bestrijding van erosie heeft de provincie OostVlaanderen het Steunpunt Erosie opgericht. Zo kunnen
landbouwbedrijven en gemeenten terecht bij het steunpunt voor:







de opmaak van erosiebestrijdingsplannen
advies en ondersteuning inzake erosiebestrijding
teeltadvies
advies en ondersteuning bij beheerovereenkomsten
de opmaak van dossiers van werken in kader van het
erosiebesluit
de aankoop van materiaal voor de aanleg van
kleinschalige opvangsystemen uit natuurvriendelijke
materialen.

De Vlaamse Ardennen hebben vaak te kampen met bodemerosie, water- en
modderoverlast. Het provinciale Steunpunt Erosie pakt deze problematiek gebiedsgericht
aan en ondersteunt zowel gemeenten als individuele landbouwers bij het ontwerp en de
realisatie van de verschillende types erosiebestrijdingsmaatregelen op het terrein. De
erosiegevoelige gemeenten kunnen zich door het provinciale Steunpunt Erosie laten
begeleiden bij de opmaak van een erosiebestrijdingsplan of bij de effectieve uitvoering van
reeds opgemaakte erosiebestrijdingsplannen. Hierbij wordt maximaal samengewerkt met de
gemeenten en worden de betrokken landbouwers en bewoners in de knelpuntgebieden
individueel benaderd. Via de aanleg van proef- en demonstratievelden om
erosiebeperkende maatregelen te testen, werkt het Steunpunt eveneens aan de
sensibilisering van landbouwers.
De provincie nam/neemt daarnaast deel aan verschillende grensoverschrijdende, Europese
projecten in functie van kennisuitwisseling en een betere afstemming van de maatregelen.
 Het project Prosensols had als doel om de problemen van bodemdegradatie aan te
pakken over de regionale, provinciale en nationale grenzen heen. Naast de provincie
Oost-Vlaanderen waren ook West-Vlaanderen, Henegouwen, Nord-Pas-de-Calais,
Aisne en Oise betrokken bij het project.
 Via het Leaderproject Kenniscirkels Erosie heeft de provincie Oost-Vlaanderen een
betere samenwerking met en tussen de lokale landbouwers bereikt om erosie in de
Vlaamse Ardennen aan te pakken. Het project heeft landbouwers en andere lokale
actoren rond de tafel gezet om ervaringen en kennis uit te wisselen, maar ook om
nieuwe initiatieven en samenwerkingen op te zetten. Het Steunpunt Erosie en de
dienst Landbouw en Platteland werken hiervoor nauw samen.

C. Klimaatbestendigheid en geleverde ecosysteemdiensten monitoren
De Provincie werkt aan de instandhouding van biodiversiteit in de provincie en dan vooral
buiten de natuurreservaten. Dat vergt een uitgebreid pakket aan maatregelen op maat van
soorten en biotopen.
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De Provincie heeft een rapport ‘Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: Prioriteit en
symboolwaarde voor het natuurbeleid (2014)’uitgewerkt met daarin een lijst van soorten
waarvoor maatregelen nodig worden geacht. In dit rapport worden in totaal 155 soorten
aangeduid waarmee de Provincie Oost-Vlaanderen aan de slag kan bij het uitwerken van
haar biodiversiteitsbeleid. De soorten werden geselecteerd uit 10 taxonomische groepen.
Ongeveer voor een derde van de soorten ligt het aandeel van de verspreiding in OostVlaanderen hoger dan verwacht of bedraagt het aandeel minstens een derde van de
verspreiding in heel Vlaanderen. Op een gelijkaardige manier werd een lijst van een 20-tal
biotopen opgesteld.
Op maat van gebiedsgerichte projecten wordt nader ingezoomd met deelstudies bv naar
het voorkomen van amfibieën in een projectgebied Gestroomlijnd Landschap en de
kansrijke locatie voor herstel en aanleg van bijkomende veedrinkpoelen.

D. Brede bewustwording en beleving op het vlak van klimaatadaptatie
en ecosysteemdiensten
Voor een succesvolle uitvoering van het natuur en milieubeleid van de provincie op het
terrein is een breed maatschappelijk draagvlak nodig. De Provincie verhoogt dit draagvlak
via een uitgebreide milieu-educatieve werking naar verschillende doelgroepen.
In de eerste plaats is de educatieve werking gericht naar scholen nl. van kleuter- tot
middelbaar onderwijs (educatieve pakketten rond natuurbeleving in het bos en nabij de
Kaaihoeve,
veldwerk,
natuuren
landschapsonderzoek,…,
materiaalkisten,
tentoonstellingen). Via het project ‘Milieuzorg Op School’ worden scholen uit het lager en
secundair onderwijs intensief begeleid om van de school een milieuvriendelijke en duurzame
leefomgeving te maken.
In de tweede plaats wordt aan natuureducatie gedaan in een niet (be-)lerend kader. Hierbij
wordt de burger benaderd in haar diverse hoedanigheden, als gezinslid, recreant, fietser,
natuurliefhebber, … . Er wordt hen via de provinciale bezoekerscentra en domeinen een
stevig aanbod ter beschikking gesteld om op een inter-actieve manier het belang van de
natuur, de biodiversiteit, het klimaat, ,… te laten ervaren.
Deze doelgroepen worden ook op een indirecte manier bereik door de ondersteuning en
samenwerking met de andere natuur-en milieueducatieve partners. De natuur- en
milieuverenigingen, andere bezoekerscentra, de 3 regionale landschappen, … zetten ook
sterk in op het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor een
klimaatbestendige samenleving.
De Provincie zet ook al geruime tijd in op landbouw- en plattelandseducatie. De Provincie
voorziet een subsidie voor klassen die de boerderij bezoeken en zo de oorsprong van hun
voedsel , aspecten rond duurzaamheid, natuur en milieu bij de landbouwbedrijfsvoering
beter
leren
kennen..
Er
wordt
aandacht
besteed
aan
kwaliteitsvolle
educatie.(www.beleefdeboerderij.be en www.beleefhetplatteland.be)
De provincie heeft ervaring met talrijke campagnes en projecten, die steeds in
samenwerking met steden en gemeenten worden uitgerold. Enkele voorbeelden:
 interactieve tentoonstelling ‘Klimaatcasino’ voor het secundair onderwijs
 campagne ‘Verbijsterende bijen’
 …
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De Provincie zet inwoners ook aan tot natuurbeleving door het uitwerken van een trage
wegen net (zie verder IV.4.2.A) en het stimuleren van natuurbeleving in de provinciale
domeinen.
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IV.3.3 Horizon 2050

Figuur 13: Sfeerbeeld horizon 2050 (OMGEVING, 2014)

Tegen 2050 is het landschap “klimaatbestendig”. Er is een netwerk uitgebouwd dat bestaat
72
uit een robuust blauw-groen systeem enerzijds en uit een fijnmazig net anderzijds.
Een ‘blauw’ netwerk van waardevolle valleien beschermt de provincie tegen
klimaatschokken zoals langdurige neerslag, piekdebieten en droogte. Het netwerk stelt ons in
staat woongebieden, industriezones en landbouwgebieden te beschermen tegen een T50
(een extreme situatie met wateroverlast die nu één keer per 50 jaar voorkomt). 73. Dit netwerk
zorgt ook voor verkoeling in onze stedelijke gebieden en stelt onze drinkwatervoorziening
veilig in periodes van droogte.
Een ‘groen’ netwerk bestaat uit natuurgebieden, boscomplexen,
een aangepaste landbouw, perceelsranden vormgegeven
grachten, gemengde hagen, (hak)houtkanten, bomenrijen,
oplossingen voor erosiebestrijding, biodiversiteitsverlies en
gerealiseerd worden.

agrarische elementen (vb.
als soortenrijke bermen,
e.a.) waarbinnen tevens
recreatief medegebruik

72

“Een robuust blauw-groen systeem heeft enerzijds het vermogen om verstoringen buiten het systeem
te houden (weerstand) en anderzijds het vermogen om verstoringen op te vangen en snel ervan te
herstellen (veerkracht). “ (2005, De Bruijn, K.M.)
De provincie Oost-Vlaanderen houdt momenteel rekening met afvoeren die eens per 25 jaar (T25)
voorkomen, maar denkt erover na om in de nabije toekomst rekening te houden met afvoeren die
eens per 50 jaar voorkomen (T50) of zelfs eens per 100 jaar (T100). De dimensionering van rioleringen
door Aquafin is momenteel berekend op buien die eens per 2 tot eens per 5 jaar voorkomen, maar in
de nieuwe ontwerpcode van goede praktijk wordt voorgesteld dat de capaciteit van rioolstelsels
rekening houdt met buien die eens per 20 jaar voorkomen (T20). Met behulp van de
overstromingsrisicokaarten
73

en beheerplannen zullen wateroverlastmaatregelen in de toekomst eenvoudiger en doelgerichter
genomen kunnen worden (dienst Integraal Waterbeleid Provincie Oost-Vlaanderen).
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De combinatie van beide, het blauw-groene netwerk heeft een hoge habitatwaarde en
fungeert, doordat het zowel robuust, aaneengesloten, als fijnmazig is, als migratiecorridor
voor soorten onder druk. Ook doorheen dichtbebouwde gebieden, doorheen
bedrijventerreinen, over verkeersaders heen. De hoge biodiversiteit is het gevolg van een
doordacht, doelgericht en geïntegreerd beheer, waarin nauw samengewerkt wordt met
lokale land- en natuurbouwers. Als gemeengoed bieden de blauw-groene structuren een
veelheid aan mogelijkheden voor recreatief medegebruik, aangepast aan de specifieke
ecologische en/of landbouwkundige draagkracht.

IV.3.4 Horizon 2020
Hieronder worden de pistes opgesomd waarop de Provincie wil werken. In het actieplan
wordt concreter ingegaan op welke instrumenten de Provincie wil inzetten en met welke
partners de Provincie dit wil bereiken.

A. Uitbouwen van een robuuste blauw-groene dooradering
Doelstelling 2020
De Provincie werkt gestaag aan de uitbouw van een klimaatbestendig en robuust blauwgroen netwerk dat in staat is om klimaatschokken zoals droogte, overvloedige neerslag,
hitte… op te vangen en start deze planperiode minstens één pilootproject op.

De provincie onderzoekt hoe robuust het huidig fysisch systeem is en gaat na hoe het er
moet uitzien om klimaatschokken op te vangen. Het concept van een blauw-groene
dooradering en de resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het provinciaal
ruimtelijk beleid.
De provincie onderzoekt in een testgebied hoe een robuuste blauw-groene dooradering kan
worden gerealiseerd. Er wordt een methodiek ontwikkeld en nagegaan welke instrumenten
(ruimtelijk-juridisch-communicatief) kunnen worden ingezet. Binnen deze testcase kan
worden onderzocht in hoeverre ecosysteemdiensten en klimaatmaatregelen juridisch kunnen
worden verankerd.
De provincie breidt in overleg met de huidige actoren het aantal gecontroleerde
overstromingsgebieden aanzienlijk uit om de kwetsbare activiteiten te beschermen tegen
hevige overstromingen. Er wordt nagegaan welke neerslagreeksen best worden gehanteerd.
Een toename in overstromingsoppervlakte, -frequentie en -duur verhoogt bovendien de kans
op verder herstel van de aquatische fauna (Natuurrapport 2014). De geïntegreerde aanpak
van de aanleg van nieuwe overstromingsgebieden houdt rekening met het creëren van
specifieke habitats en ecosystemen voor soorten die worden bedreigd. Hoe natuurlijker
overstromingsgebieden
worden
vormgegeven,
in
functie
van
een
natuurlijk
overstromingsproces, hoe groter de combineerbaarheid met andere ecosysteemdiensten. In
eerste instantie denken we aan wetlands (moerassen, rietlanden, venen en historisch
permanent grasland) zonder dat dit evenwel de hoofdfunctie van het gebied, namelijk
waterberging op piekmomenten in het gedrang brengt. Indien nodig worden gebieden
aangekocht.
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Het systeem van overstromingsgebieden wordt tevens vormgegeven als systeem om
waterreserves aan te leggen wanneer drogere periodes zich aandienen. De Provincie zal
daarom een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het inzetten van bufferbekkens voor
irrigatie in de landbouwsector, nodig om te anticiperen op periodes van langdurige droogte.
De Provincie voert onderzoek naar potentiële locaties voor de aanleg van bijkomende
moerassen en bossen die een bijdrage die ze kunnen leveren in functie van CO2-opslag en
tegelijkertijd aan het herstel en behoud van de biodiversiteit. Aandacht gaat ook uit naar
behoud en herstel van historisch permanent grasland (ifv CO2 opname) en het voorkomen
van veenveraarding (wat gepaard gaat met uitstoot van CO2).
De Provincie implementeert de bestaande visie op grondwatervoorraden voor de
instandhouding
en
aanvulling
ervan.
Op
basis
van
deze
visie
kunnen
grondwatervergunningsaanvragen correct worden ingeschat en beoordeeld. Ook
gemeente worden hierin ondersteund.
De Provincie stopt de achteruitgang van bos en natuurgebied door zelf natuur- en
bosgebied aan te kopen en te beheren. Prioritair zijn het vergroten van bestaande
provinciale gebieden, bossen nabij kleinstedelijk gebied en focusgebieden of
"klimaatbestendige hotspots" (cfr uitkomsten van de studie rond robuustheid en studie
koolstofsink). De beschikbare middelen voor bosverwerving en uitbreiding worden niet langer
uitsluitend ingezet voor de uitbreiding van het bosareaal, maar worden ruim ingezet voor de
realisatie van het blauw-groene netwerk.

B. Uitbouwen van een fijnmazig blauw-groen netwerk
Doelstelling 2020
De Provincie bouwt aan een fijnmazig blauw-groen netwerk dat gebiedsdekkend moet zijn
tegen 2050.
De Provincie streeft naar en ondersteunt verder de ontwikkeling van duurzame landbouw
met aandacht voor het fijnmazig blauw-groene netwerk en algemene landschapskwaliteit
met betrekking tot de klimaatsadaptatie.

De Provincie realiseert een fijnmazige dooradering door projecten Gestroomlijnd Landschap
gebaseerd op stimulerend beleid. Deze projecten worden specifiek gericht naar de inrichting
van een fijnmazig blauw-groen netwerk en het maken van natuurverbindingen die verder via
het model van stapstenen en corridors worden gerealiseerd. In een groot deel van het
landschap kan het huidige landgebruik en -beheer worden bijgestuurd zodat het
combineerbaar is met de ecologische doelstellingen: waterbuffering én natuurontwikkeling
én het beheersen van de waterkwaliteit én rekening houden met het eventueel heersende
overstromingsregime. Het aantal projecten moet worden verhoogd om gebiedsdekkend te
worden tegen 2050 (tot nu toe 4 projectgebieden in uitvoering, jaarlijks wordt de komende 4
jaar 1 bijkomend gebied opgestart, dus doorgerekend 40 gebieden tegen 2050).
Het opzetten van projecten gestroomlijnd landschap gebeurt in nauwe samenwerking met
de regionale landschappen. De werkingsgebieden van de regionale landschappen zullen
ook worden uitgebreid om te komen tot een gebiedsdekkend aanbod binnen de provincie.
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De Provincie realiseert een fijnmazig netwerk door het stimuleren van ecologisch
bermbeheer, , de aanplant van kleine landschapselementen langs provinciale fietspaden en
gemeentelijke trage wegen, ecologische perceelsranden op landbouwgronden. Aan
weerszijden van de perceelgrens zou een welbepaalde zone (minimumbreedte) ecologisch
kunnen worden beheerd. Dit kan als soortenrijke berm, gemengde haag, natuurlijk ingerichte
gracht, (hak)houtkant, e.a. De inrichting wordt zo opgevat dat ze ook ten goede komt aan
de landbouw bedrijfsvoering en duurzame voedselproductie: vb. in functie van
waterbeheersing (drainage en irrigatie), het verhogen van de bodemvruchtbaarheid,
nuttige plaagbestrijding en energie- en biomassaproductie.
De aanpak van de erosieproblematiek wordt vandaag reeds goed gecoördineerd door het
Steunpunt Erosie. De Provincie zet haar gebiedsgerichte aanpak verder en coördineert de
uitvoering van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen. Hierbij wordt ook in de toekomst
sterk ingezet op het verlenen van informatie en op sensibilisatie(campagnes).
Tot slot wil de Provincie de ruimtelijke kwaliteit verbeteren van particuliere invulling van de
open ruimte (vb. de voortschrijdende vertuining en verpaarding) en de daarmee gepaard
gaande verschraling een halt toeroepen door de uitwerking van een algemene strategie
Bijzondere aandacht gaat uit naar het realiseren van het blauw-groene netwerk doorheen
verstedelijkt gebied. De provincie ondersteunt steden en gemeenten die water opnieuw
zichtbaar maken in de publieke ruimte, die trage wegen aanleggen, voor het open maken
ingebuisde gedeelten, groene verbindingen in en om het water. De acties hierrond worden
uitgewerkt in het speerpunt leefbare steden en gemeenten. (zie IV.2)

C. Klimaatbestendigheid en geleverde ecosysteemdiensten monitoren
Doelstelling 2020
De Provincie bewaakt de kwaliteit van het blauw-groene netwerk en de geleverde
ecosysteemdiensten en stuurt waar mogelijk het beleid bij om een verlies aan
basismilieukwaliteit en biodiversiteitsverlies te stoppen en te herstellen.

Periodiek monitort de Provincie de oppervlakte van verschillende typehabitats, gericht op
specifieke doelsoorten. Hiervoor werkt de Provincie nauw samen met andere overheden en
kennisinstellingen, bosgroepen en Regionale Landschappen, natuurorganisaties e.a.). Ook
de doelsoorten zelf worden gemonitord, alsook een aantal parameters voor
klimaatbestendigheid zoals o.a. waterkwantiteit, erosie, …. Deze parameters vloeien voort uit
de resultaten van het onderzoek naar een robuust blauw-groen netwerk.

D. Brede bewustwording en beleving op het vlak van klimaatadaptatie
en ecosysteemdiensten
Doelstelling 2020
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De Provincie wil een brede bewustwording en -beleving bekomen rond klimaatadaptatie en
ecosysteemdiensten in het landschap

De Provincie start een sensibiliseringscampagne gericht naar steden en gemeenten,
bedrijven en particulieren over het belang van een fijnmazige blauw-groene dooradering
ondermeer door het stimuleren van kleine landschapselementen en ecologische
tuinen/bedrijfsterreinen/speelplaatsen bij steden en gemeenten, burgers, bedrijven scholen,
ecologisch beheer van buitenruimten, enz.
De Provincie start een informatiecampagne rond klimaatverandering, adaptatie en het
belang van ecosysteemdiensten.
De provincie ondertekent Mayors Adapt en stimuleert en ondersteunt gemeenten bij
uitvoering. Hier mee kan de provincie verder bekendmaken dat ze zich via verschillende
acties voorbereidt op de gevolgen van de klimaatverandering en ook de gemeenten hierin
wil ondersteunen .
Overige acties met betrekking tot recreatief medegebruik van de blauw-groene
dooradering en landschapsbeleving in volgend speerpunt: Zie IV.4.4 A en E: trage wegen,
fietspaden e.a.

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

127

IV.4 Naar een slimme mobiliteit

Het pad naar klimaatneutraliteit gaat gepaard met een transitie op het vlak van mobiliteit.
Daar waar de automobiliteit vandaag nog overheerst, moeten verplaatsingen in de (nabije)
toekomst efficiënter en duurzamer gebeuren (de trias energetica volgend) door de
mobiliteitsbehoefte (1) te beperken waar mogelijk, (2) door telkens te kiezen voor het meest
geschikte vervoersmiddel dat rijdt/vaart op hernieuwbare brandstoffen maar vooral op
groene stroom en (3) dit op een zo efficiënt mogelijke manier. Dit stelt voorwaarden aan de
netwerken waarbinnen personen en goederen zich verplaatsen en stelt voorwaarden om
doorstroming te garanderen.
Een CO2-neutrale mobiliteit tegen 2050 moet een haalbare kaart zijn. De technologieën zijn
daarvoor nu reeds ter beschikking.
Dit speerpunt heeft ook raakvlakken met hernieuwbare energiebronnen, wonen, economie
en de verwevenheid met natuur en water.

IV.4.1 Wat zijn de uitdagingen
De transportsector in Oost-Vlaanderen is met een aandeel van 38%, de grootste
verantwoordelijke voor de totale CO2-emissie op het grondgebied van de provincie (zie deel
II "Provincie Oost-Vlaanderen: nulmeting"). De uitstoot van de transportsector zal een stijging
kennen van 17,4% tegen 2020 ten opzichte van 2011 (cfr prognose van het BAU-scenario
2020 op basis van de nulmeting uitgevoerd door VITO). Dit o.a. als een gevolg van de
toename van het aantal voertuigkilometers.
Het aantal voertuigkilometers in de provincie Oost-Vlaanderen bedroeg in 2011 (zie
nulmeting in II.1.5.) 14.011.303.699 km of 9 691 km/inwoner waarvan 88% van deze afstand
werd afgelegd met personenwagens (of 8 537 km/inwoner in 2011).
De studie ‘Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050’ schuift de verminderde vraag
naar mobiliteit en een toenemende elektrificatie naar voor als een cruciaal punt. (Zie III.1.3)
Volgens cijfers van de FOD Economie telt de provincie Oost-Vlaanderen het op één na
grootste aantal personenwagens. Enkel de provincie Antwerpen scoort hoger. Tussen 2000 en
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2011 groeide het aantal voertuigen in de provincie Oost-Vlaanderen met 15,2 %. Bovendien,
74
zo blijkt uit nationale cijfers neemt het aantal verreden kilometers per jaar fors toe. Het
aantal voertuigkilometers is vooral afkomstig van woon-werkverplaatsingen en recreatieve
verplaatsingen.
Tabel 20: afgelegde afstand in België - Bron: FOD economie – 2012
Afgelegde afstanden in het verkeer - België (1970-2009)

(in miljard v oertuigen-km)
België
Autosnelwegen
Gewest- en prov inciewegen
Gemeentewegen

1970

1990

2000

2009

29,35
2,44
17,24
9,68

70,28
20,97
31,5
17,8

90,04
30,53
38,64
20,86

98,23
35,81
40,29
22,13

Ev olutie
Ev olutie
2009/2000 2009/1970
9,1%
17,3%
4,3%
6,1%

234,7%
1367,6%
133,7%
128,6%

Ook neemt het aandeel van ‘diesel’ als transportbrandstof steeds toe (zie II.1.5.).
Personenverkeer over de weg aan de hand van wagens gebeurt 4 keer vaker met diesel
dan met benzine. Busverkeer rijdt bijna uitsluitend op diesel. Diesel is ook de enige brandstof
voor goederenverkeer over de weg en over water. Een uitzondering is het treinverkeer dat
maar voor 20% gebruik maakt van diesel. Omdat diesel een grotere energie-inhoud heeft,
zijn dieselvoertuigen zuiniger in verbruik. Maar diesel stoot ook meer CO2 uit per liter en
bovendien zijn diesel emissies schadelijker voor de gezondheid dan benzine-emissies.
Wagens worden zuiniger en stoten dus steeds minder CO2 uit, zo blijkt uit cijfers van FEBIAC.
Echter, de daling van de gemiddelde CO2–uitstoot (-22,4 % de voorbije 10 jaar) compenseert
echter niet de stijging in aantal voertuigen (+ 15,2 %) en het aantal verreden kilometers (+
9%).
Het toenemend aantal voertuigen vergt bovendien ook een toenemend ruimtebeslag
(wegen- en parkeerinfrastructuur) waardoor er conflicten ontstaan met andere
klimaatdoelstellingen. We denken hierbij aan de afname van verharde oppervlakten voor
wegenis en parkeerruimte of aan de afname van weginfrastructuur in functie van de
gezondheid en leefbaarheid.
Geheel volgens het trias energetica-principe (zie III.3.2) worden de uitdagingen geformuleerd
en bestreden in deze volgorde: (1) voorkomen, (2) hernieuwbare energie (groene
elektriciteit) en (3) efficiëntie verhogen. De modal shift bijvoorbeeld verhoogt de efficiëntie.
Zo moeten volgende uitdagingen worden aangepakt:
 het terugdringen van de mobiliteitsbehoefte en het verkleinen van afstanden.
 Milieuvriendelijke voertuigen
 Een doordachte locatiekeuze
 Slimme logistiek

A. Terugdringen van de automobiliteit
Het rationeel mobiliteitsgebruik vertrekt vanuit het STOP-principe. In 2009 werd het STOPprincipe vastgelegd in het Vlaamse Mobiliteitsdecreet en werd het opgenomen in het
Regeerakkoord 2009-2014. STOP staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt
vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en Openbaar (collectief) vervoer en
eindigt bij de ‘minst wenselijke mobiliteitsvorm’, de (Personen)voertuigen.

74

Provinciale cijfers zijn niet beschikbaar.
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Figuur 14: Het STOP principe

De fiets en stappen zijn haalbare en duurzame alternatieven voor het vermijden van de CO2uitstoot. Uit cijfers van FEBIAC (onderzoek Beldam, 2010) blijkt dat de gemiddeld afgelegde
afstand per autorit in Vlaanderen slechts 13,45 km bedraagt.
Bovendien blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 67,7 % van de verplaatsingen in Vlaanderen
gebeurt om een afstand van minder dan 10 km af te leggen. Een afstand die perfect met de
fiets overbrugbaar is. 15,1 % van de afgelegde afstanden is zelfs korter dan 1 km, wat perfect
te voet haalbaar is. Er is bijgevolg een enorm potentieel om minder verplaatsingen met de
wagen te maken.
Indien 5% van de autokilometers in Oost-Vlaanderen worden afgelegd met de fiets is een
besparing mogelijk van iets meer dan 100 000 ton CO2.
Tabel 21: Verdeling van de afgelegde afstanden per gewest Bron: FOD economie – 2012

≤ 250 m
250 m - 500 m
500 m -1 km
1 km - 2 km
2 km - 3 km
3 km - 5 km
5 km - 7 km
7,5 km- 10 km
10 km - 15 km
15 km - 25 km
25 km - 40 km
> 40 km

België

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Vlaams Gewest

Waals Gewest

3,2%
4,8%
8,5%
10,8%
8,2%
13,5%
10,9%
7,6%
10,8%
9,5%
5,5%
6,7%

5,9%
8,3%
10,6%
11,4%
7,9%
13,7%
12,3%
7,7%
10,2%
5,7%
2,8%
3,5%

2,6%
4,1%
8,4%
11,5%
8,9%
13,8%
10,7%
7,7%
10,5%
9,5%
5,6%
6,7%

3,4%
5,1%
8,0%
9,2%
6,9%
12,7%
11,1%
7,5%
11,8%
10,5%
5,9%
7,7%

Het openbaar vervoer kan ook gemotoriseerde privéverplaatsingen vermijden. Van alle
provincies heeft Oost-Vlaanderen het dichtste spoorwegennet, zo blijkt o.m. uit
onderstaande kaart die een beeld geeft van de grootste mobiliteitsinfrastructuren in de
provincie.
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Kaart 8: infrastructuur in Oost-Vlaanderen – Bron: AGIV, OMGEVING 2014

De provincie Oost-Vlaanderen heeft meer dan doorsnee troeven om haar inwoners aan te
zetten om gebruik te maken van de trein. Toch kan het aanbod nog verbeterd worden vb.
de ontbrekende verbinding Dendermonde-Aalst.
De bussen en trams van De Lijn legden in 2012 in Oost-Vlaanderen 37.804.986 km af (bron:
jaarverslag De Lijn 2012). Daarmee staat Oost-Vlaanderen op de derde plaats na Antwerpen
en Vlaams-Brabant (beiden ongeveer 50 miljoen kilometer). Men zou dus – gelet op het
inwonersaantal en de oppervlakte van de provincie – kunnen stellen dat het bus- en tramnet
in de provincie Oost-Vlaanderen minder uitgebreid is.
Een andere uitdaging is de verspreiding en het gebiedsdekkend maken van nieuwe
gedeelde modi en vervoersdiensten. Deelfietsen, deelauto's, (deel)taxi's, shuttlediensten,
carpoolen, vormen van collectief vervoer door bedrijven, events, scholen, e.a. worden
uitgewerkt als volwaardig onderdeel van het vervoersaanbod. Gedeelde modi laten
maatwerk toe zodat gebruikers op basis van het moment, persoonlijke voorkeur en hun
behoeften de optimale vervoersmodi kunnen kiezen. Gedeelde vervoersdiensten hebben
daarbij ook een economisch voordeel voor de gebruikers en een sociale component.
Vormen van gedeelde mobiliteit kunnen een krachtig instrument zijn om de
vervoersarmoede in het buitengebied aan te pakken.
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De ontwikkeling van een kwaliteitsvol multimodaal personenvervoersaanbod is essentieel in
de overgang naar duurzame mobiliteit. Verschillende vervoersdiensten kunnen ook aan
elkaar gekoppeld worden. Hierbij moet gebruiksgemak voor de reiziger het uitgangspunt
vormen. Dit betekent een streven naar een gebundeld aanbod van verschillende modi, het
gebundeld beschikbaar stellen van multimodale reisinformatie en een eenvoudig
multimodaal betalingssysteem. De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) heeft
aangetoond dat er zich momenteel met gedeelde mobiliteit een maatschappelijke
dynamiek voltrekt die potentieel heeft om de omschakeling naar een duurzaam
verplaatsingsgedrag te ondersteunen.
Deze ontwikkeling biedt kansen om flexibel in te spelen op de steeds meer veeleisende
wensen van de reiziger. Inzetten op gedeelde mobiliteit is een kostenefficiënte manier om de
doeltreffendheid van het vervoersysteem te verhogen. Doordat vervoermiddelen gedeeld
worden, ligt de kostprijs per gebruiker lager en kan de capaciteit van de vervoersmodi en de
bestaande infrastructuur optimaal benut worden. Gedeelde modi kunnen de druk op de
ruimte doen dalen. In stedelijke gebieden kan door het delen van vervoersmodi heel wat
publieke ruimte efficiënter gebruikt worden.
Het openbaar vervoer en de fiets worden al geruime tijd gepromoot als duurzame
vervoersalternatieven. Toch stellen we vast dat de auto nog steeds het dominante
vervoermiddel is. Om de autoafhankelijkheid te kunnen verminderen, moet het aanbod aan
vervoersalternatieven kunnen inspelen op de diversiteit en complexiteit van
75
verplaatsingsprofielen- en behoeften van de reizigers volgens de Vlaamse mobiliteitsraad .
Ook het verfijnen van het openbaarvervoersnetwerk (trein, tram, bus, lightrail) kan hiertoe
bijdragen.
Een prioritaire sleutel in dit verhaal is een doordachte ruimtelijke ordening (zie verder). Een
slim locatiebeleid, het creëren van nabijheid, efficiënte organisatie van collectief vervoer,
veilige fietspaden en kernversterking, e.a. maken de nood om zich met de wagen te
verplaatsen kleiner.
Tot slot kan ook de verplaatsingsbehoefte in het algemeen beperkt worden. Het ‘nieuwe
werken’ stimuleert medewerkers om rationeel om te gaan met verplaatsingen. Instrumenten
die hier worden ingezet zijn telewerken (van thuis uit of van beter bereikbare
satellietkantoren), videoconferenties, interne mobiliteitsplanning, e.a.

B. De introductie van milieuvriendelijke en CO2-neutrale mobiliteit
versnellen
Brandstoffen voor transport zijn nog hoofdzakelijk fossiele brandstoffen (diesel, benzine, LPG,
e.a.). Het aandeel aan biobrandstoffen (3,75%) is marginaal. (zie nulmeting II.1.5.)
Biobrandstoffen (PPO (pure plantaardige olie), biodiesel en bio-ethanol) voor voertuigen zijn
vloeibare of gasvormige brandstoffen, gemaakt van biomassa. De Belgische overheid heeft
vanaf 1 juli 2009 een verplichte bijmenging van 4 % biobrandstoffen opgelegd voor de
verdeling van klassieke motorbrandstoffen. Een nadeel bij biobrandstoffen is wel het
77
ruimtegebruik voor de productie van biobrandstoffen.
76

75

http://www.mobiliteitsraad.be
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Zowel wegtransport als spoor- en watertransport

De productie per ha voor het produceren van de biodiesel is 20 ton per ha voor palmolie (de meest
efficiënte PPO). Dat zou betekenen dat voor het Belgische dieselverbruik te coveren, er 425.000 ha
grond zou nodig zijn. Geëxtrapoleerd volgens het aantal wagens zou dit voor Oost-Vlaanderen
77
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Hoewel nog marginaal, is CO2-neutraal transport vandaag reeds een realiteit.
Transportmiddelen werken naast fossiele brandstoffen en biobrandstoffen steeds vaker op
elektriciteit (1,85 % zoals blijkt uit de nulmeting II.1.5.). Elektriciteit wordt voornamelijk
toegepast voor openbaar vervoer (bussen/trams) en het spoor. Elektrische wagens zijn nog
steeds marginaal aanwezig. Ook waterstof komt op78.
Voor individueel personenvervoer zijn elektrische wagens (indien gevoed met hernieuwbare
energie) en wagens op biodiesel/bio-ethanol mogelijke opties. Collectief personenvervoer
kan ook op elektriciteit, waterstof of brandstofcellen (vb. gevoed met hernieuwbare
elektriciteit op piekmomenten). Goederentransport kan met elektrische transportwagens of
per spoor. Elektrische vaartuigen voor de pleziervaart bestaan al, voor de
binnenscheepvaart nog niet. Binnenschepen kunnen ook varen op biodiesel. Dat is meer
aangewezen dan het gebruik van biodiesel voor voertuigen. Biodiesel heeft namelijk het
voordeel dat het het oppervlaktewater niet kan verontreinigen.
Volgens de resultaten van de milieuverkenning 2030 (III.1.2) passen biobrandstoffen niet in
een visionair scenario voor transport omdat biomassa efficiënter kan ingezet worden als
79
energiebron in andere sectoren. Wel wordt er gepleit voor elektrische voertuigen, met een
doorbraak na 2020. Ook de studie ‘Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050’
onderstreept het belang van elektrische voertuigen in visionaire scenario’s (Zie III.1.3)
Aangezien de onmiddellijke en volledige omschakeling naar CO2-neutrale voertuigen niet
kan worden gerealiseerd, kan in een overgangsfase worden ingezet op het efficiënter
gebruik van brandstoffen (vb. Standaard of plug-in hybride wagens of gewoon zuinigere
wagens dan standaard wagens kunnen het brandstofverbruik en dus ook de uitstoot van
CO2 (en fijn stof bij diesel) verminderen).
Ook het gebruik van minder milieubelastende brandstoffen kan leiden tot minder CO2uitstoot. Zo kan vb. in een overgangsfase naar volledig CO2-neutrale mobiliteit een
omschakeling naar aardgas (CNG, compressed natural gas) voor personenwagens en LNG
(Liquefied natural gas) bij binnenschepen en vrachtwagens een tussenoplossing zijn.

C. Een doordachte locatiekeuze
Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen in het bijzonder hebben een strategische
ligging waardoor zij potentie hebben om een logistieke draaischijf te worden in Europa. De
Provincie wenst in de toekomst ook verder in te zetten op de logistieke uitbouw van OostVlaanderen. Volgens een studie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij wordt in de
80
toekomst een toename van de goederenstromen verwacht . Het terugdringen van de
broeikasgasemissies door logistiek transport vormt bijgevolg een belangrijke uitdaging.

betekenen dat 51.757 ha landbouwgrond zou moeten worden opgeofferd voor het maken van
biodiesel. Dat is één derde van de totale beschikbare landbouwgrond in de provincie.
Waterstof kan perfect gemaakt worden met piekoverschotten van (groene) energie en op die
manier elektrische energie opslaan vb. voor heftrucks, vrachtwagens, bussen)
78

Bij de verbranding van biomassa gaat slechts 10% primaire energie verloren. Indien men deze warmte
gaat omzetten naar mechanische energie (transport of stroomproductie) gaat er nogmaals primaire
energie verloren. Dit is veel minder efficiënt.
79

80

Consortium logistiek Oost-Vlaanderen (2010), Oost-Vlaanderen logistieke topregio
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Dit schept grote uitdagingen voor de inplanting en revitalisering (zie
bedrijventerreinen en voor logistieke bedrijven in functie van een modal shift.

IV.5)

van

Een modal shift van wegverkeer naar spoorvervoer of transport over water resulteert in een
belangrijke efficiëntie op het vlak van CO2-uitstoot. Uit cijfers van de Eurostat blijkt dat de
evolutie inzake goederentransport sterk afhangt van de economische toestand. Positief is dat
het goederenvervoer via binnenschip sterker toeneemt. Negatief is dan weer dat vervoer via
spoor relatief afneemt (tov het gemiddelde).

Grafiek 25: Cijfers trein t.e.m. 2006 gebaseerd op NMBS. Cijfers vanaf 2007 aangepast t.o.v. vorige
rapportering en gebaseerd op Eurostat, met inbegrip van activiteit andere operatoren dan NMBS.

In het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen zijn er relatief minder economische
bestemmingsgebieden. Ook qua duurzame transportinfrastructuur (via spoor en water) is
deze zone veel slechter uitgebouwd dan het noorden van de provincie.
Onrechtstreeks zijn ook de werknemers mee verantwoordelijk voor een groot aandeel van de
mobiliteit (36%) als gevolg van pendelbewegingen. In dit verband speelt vooral het
locatiebeleid (bijvoorbeeld nabij openbaar vervoer) bij de inplanting van kantoorruimtes een
belangrijke rol. Hetzelfde geldt voor transport door consumenten.
Een doordachte locatiekeuze is ook belangrijk bij het aansnijden van andere gebieden zoals
woongebieden of andere gebieden die vaak gefrequenteerd worden zoals
recreatiegebieden. Te vaak worden nog gebieden aangesneden zonder voorafgaande
aandacht voor en studie rond ontsluiting door duurzame transportmodi: aansluiting op het
openbaar vervoer, fietspaden, e.a.

D. Slimme logistiek en netwerken uitbouwen
Vandaag vertrekt een vrachtwagen (niet eens) vol. De terug beweging legt deze
vrachtwagen leeg af. De helft van de vrachtwagens rijdt dus leeg rond. Dit leidt tot verspilling
van meer dan de helft van de brandstof en heeft dus een CO2-kost die meer dan het
Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

134

dubbele bedraagt dan wat nodig is. Door een betere mobiliteitsplanning binnen bedrijven of
over bedrijfsgrenzen heen kan de efficiëntie sterk worden verhoogd. Ook een goede
inrichting (in functie van bundelingsconcepten, type bedrijvigheid, een betere
samenwerking tussen bedrijven) van bedrijventerreinen kan de efficiëntie op het vlak van
logistiek verbeteren. De efficiëntie is vandaag ook nog beperkt door een slechte signalisatie
op bedrijventerreinen waardoor verschillende vrachtwagens veel tijd verliezen en ook veel
omrijden. Goederentransport efficiënter maken is een grote uitdaging waarbij iedereen wint:
de bedrijven, de overheid, het milieu.
De huidige infrastructuren kunnen ook veel efficiënter worden gebruikt door vraag en
aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit geldt zowel voor goederen- als personenverkeer.
Met behulp van logistieke informatienetwerken kunnen ladingstromen binnen de hele
logistieke keten optimaal op elkaar worden afgestemd. Door goederenstromen te bundelen
in ruimte, tijd of voertuig kunnen goederen efficiënter en goedkoper worden
getransporteerd. Dit maakt het ook mogelijk om meer duurzame transportmodi in te
schakelen en om die meer concurrentieel te maken. Om bundelingsconcepten of
cargopooling te stimuleren is er nood aan multimodale bedrijventerreinen, stedelijke
distributiecentra en een goede samenwerking en organisatiestructuur.
Goederen transport van de weg halen is een belangrijke uitdaging waarvoor ook nog
onderzoek nodig is, eventueel in samenwerking met Vlaanderen. Een te onderzoeken piste is
zeker een pijpleidingnet voor transport van goederen. Een dergelijk net moet het
wegtransport ontlasten. Daarnaast zijn er nog verschillende missing links in het transportnet
van goederen (én van personen). Deze verhinderen een goede doorstroming en een
optimale multimodaliteit.

IV.4.2 Wat is het pad dat de Provincie tot vandaag heeft bewandeld?
A. Terugdringen van de automobiliteit
Op 1 februari 2012 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed
waarvan het Mobiliteitscharter een belangrijk onderdeel vormt. Het charter is een
beleidsovereenkomst waarbij het Vlaams Gewest en de Provincies de doelstellingen van het
Vlaamse Mobiliteitsbeleid concreet wensen te verwezenlijken op het grondgebied van de
provincie. In het charter worden de krijtlijnen voor het provinciaal fietsbeleid en beleid rond
woon-werkverkeer, mobiliteitseducatie, trage mobiliteit en het ontwikkelen en realiseren van
gebiedsgerichte mobiliteitsvisies vastgelegd.
De Provincie zorgt voor een efficiënt fietsbeleid gebaseerd op harde (infrastructuur) en
zachte (begeleidende) maatregelen en een goede samenhang tussen de verschillende
maatregelen. Overleg met alle betrokkenen is een uitgangspunt. De Provincie investeert in
de realisatie van fietsinfrastructuur waarbij subsidies voor fietsinfrastructuurprojecten gelegen
op trajecten van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk als investeringsinstrument
worden ingezet. Het Vademecum Fietsvoorzieningen geldt daarbij als richtlijn. De Provincie
bewaakt de kwaliteit van het Bovenlokale Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) en de
afstemming met het Bovenlokale Recreatief Fietsroutenetwerk. Om fietsen als duurzaam
verplaatsingsmiddel te bevorderen, verspreidt de Provincie informatie over fietsbeleid en
zorgt voor de nodige educatie en sensibilisatie.
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Kaart 9: Bovenlokaal functioneel fietsnetwerk in Oost-Vlaanderen (2011) – Bron: provincie OostVlaanderen, OMGEVING 2014

De Provincie Oost-Vlaanderen bouwt ook aan een netwerk van fietsroutes langsheen grote
assen zoals rivieren en kanalen, (oude-) spoor- en trambeddingen. De Provincie beoogt een
breedmazig netwerk Lange Afstands Fietspaden (LAF) met hoge comforteisen en een
uniforme bewegwijzering. De Provincie treedt op als bouwheer van de fietspaden. De
gemeenten nemen na de waarborgperiode het fietspad over en zorgen voor het
onderhoud.
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Kaart 10: Uitgevoerde en geplande lange afstandsfietspaden in Oost-Vlaanderen – Bron: provincie
Oost-Vlaanderen, OMGEVING 2014

De fietssnelwegen vormen een selectie van de prioritaire assen van dit netwerk en worden
de beste fietsverbindingen tussen de Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten.
De selectie van fietssnelwegen hierin omvat iets meer dan 600 km aan prioritaire functionele
routes.
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Kaart 11: Fietssnelwegen in Oost-Vlaanderen – Bron: provincie Oost-Vlaanderen 2015

Op basis van een bovenlokale visie ondersteunt de Provincie het beleid van de gemeenten
inzake buurtwegen en trage wegen door begeleiding, overleg en het ter beschikking stellen
van een instrumentarium op basis van het wetgevend kader.
Het provinciaal mobiliteitsmanagement richt zich voornamelijk op de maatregelen die een
bijdrage leveren tot de duurzame bereikbaarheid van economische activiteitenzones en
bedrijven. Tot de taken van de Provincie behoren o.a.:
 informatie, advies en begeleiding over duurzame vervoerswijzen
 sensibiliseren van werkgevers en werknemers
 ondersteuning en begeleiding in het kader van het Pendelfonds.
Mobiliteitseducatie en –sensibilisatie is voor de Provincie een taak die complementair
aan/met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) uitgevoerd wordt, waarbij elke partner
werkt volgens zijn eigen sterktes en met een goede afstemming tussen beide. Tot de sterktes
van de Provincie behoren:
 begeleiding op het terrein voor integratie van bepaalde acties in direct contact
met actoren (zoals, scholen, gemeenten en andere doelgroepen)
 het verspreiden van informatie over het bestaande aanbod
 het detecteren van en experimenteren met de nieuwe noden op het terrein.
Specifiek naar de steden en gemeenten voorziet de Provincie volgend aanbod:
 Een aantal mobiliteitseducatieve projecten richten zich tot de gemeenten/scholen:
Fietspoolen biedt een milieuvriendelijk alternatief voor de auto. Fietspoolen is fietsen
met een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen en een begeleider.
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Het provinciebestuur biedt een volledige fietspooluitrusting aan kinderen en
begeleiders die meedoen. Bovendien wordt aan scholen en gemeentebesturen
ondersteunend materiaal (folder, handleiding, video) aangeboden. Mobiel 21 vzw
geeft informatieavonden om de opstart van fietspoolen te begeleiden.
In samenwerking met de lokale overheden, scholen, de Fietsersbond en Mobiel 21
worden schoolroutekaarten opgemaakt. Op zo'n kaart staat aangeduid langs welke
routes leerlingen zich veilig met de fiets naar school kunnen verplaatsen. Een
schoolvervoerplan bevat maatregelen voor een veiliger en duurzamer woonschoolverkeer. Jaarlijks zoekt de Provincie een aantal gemeenten die in een dergelijk
proces willen stappen.
Andere initiatieven van de dienst Mobiliteit zijn de fietskoffer, de zichtbaarheidskoffer,
dodehoekkoffer, Zeppekit en het uitlenen van zichtbaarheidsmateriaal.
Gemeenten worden ondersteund (inhoudelijk en financieel) bij de uitbouw van hun
trage wegenbeleid.
Het Provinciaal mobiliteitspunt (PMP)geeft informatie en advies aan bedrijven die
duurzaam woon-werkverkeer willen promoten bij hun werknemers. Een vaak gebruikte
methodiek hiervoor is de Mobiscan. Deze geeft een inzicht in het bereikbaarheids-en
mobiliteitsprofiel van het bedrijf, met een aantal adviezen om de woonwerkverplaatsingen te verduurzamen. Ook vervult het PMP enkele taken in kader van
het Pendelfonds.
Om de regionale spoorlijnen op te waarderen in functie van het woon-werkverkeer,
worden middels de werking van spoorlijncomités aanpassingen voorgesteld ten
aanzien van de NMBS. Hiervoor wordt samengewerkt met TreinTramBus vzw.
Op het vlak van grensoverschrijdend openbaar vervoer werken verschillende partners
samen in het kader van het project 'Grenzeloze kanaalzone. Dit project' wil het woon, werk- en leefklimaat verbeteren binnen de volledige kanaalzone Gent-Terneuzen. In
de eerste plaats werkt het project aan een betere bereikbaarheid via het openbaar
81
vervoer.

B. De introductie van milieuvriendelijke en CO2-neutrale mobiliteit
versnellen
De provincie maakt voor eigen dienstverplaatsingen gebruik van verschillende elektrische
wagens: 4 Goupils (gebruik binnen de provinciale domeinen) en één Renault. De ervaring
van de gebruikers is positief.
Er werd ook een elektrische trein met zonnepanelen aangekocht voor het provinciaal
domein Puyenbroeck.

C. Een doordachte locatiekeuze
De Provincie ontwikkelt gebiedsgerichte mobiliteitsvisies en actieplannen vanuit de
invalshoek van duurzame mobiliteit met het oog op het verbeteren van de ontsluiting en
bereikbaarheid van attractiepolen en vervoersregio's. Hiervoor neemt zij de coördinatie op
zich voor de begeleiding van ruim samengestelde werkgroepen. De gemeentelijke
mobiliteitsplannen vormen vaak een belangrijke bron.

81

Bron: http://www.grensregio.eu/2011/02/22/grenzeloze-kanaalzone/
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Er is veel potentieel in de binnenvaart. De dienst Ruimtelijke Planning maakt provinciaal
ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) op rond watergebonden bedrijvigheid in
samenwerking met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en
Waterwegen en Zeekanaal NV Enkele voorbeelden zijn het regionaal bedrijventerrein
Woestijne in Aalter (langs het kanaal Gent-Brugge), bedrijventerrein Oude Briel Baasrode
langs de Schelde (zie kader), .

D. Slimme logistiek en netwerken uitbouwen
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij onderzocht in 2008 samen met het Consortium
voor logistiek Oost-Vlaanderen hoe de potenties in Oost-Vlaanderen ontwikkeld kunnen
worden. Dit gebeurde aan de hand van de strategische studie ‘Oost-Vlaanderen, potenties
als logistieke topregio’, gebaseerd op het concept van de Extended Gateway®, die toelaat
om een aantal gerichte beleidskeuzes te maken bij het (her)positioneren van Oost-

De provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en
de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te
vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel
aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit
en ruimte voor groene maatregelen.
Dit project moet leiden naar een watergebonden bedrijventerrein,
gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het
goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de
binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele
transformatieproces zullen de partners, in de mate van het
mogelijke, rekening houden met de situatie van de bestaande
bedrijven.
Het project probeert tevens om hefboom te zijn naar verbeterde
mobiliteit in de ruimere omgeving door (transport)fileleed in de
kern aan te pakken.
Vlaanderen op de logistieke kaart.
Het concept is gebaseerd op het lokaliseren en clusteren van specifieke logistieke
activiteiten in het achterland en meer bepaald in de hotspots die aanleiding geven tot de
laagste totale logistieke kost. Door toepassing van het bundelingsprincipe ontstaan dikke
goederenstromen tussen de gateway en zijn verlengstuk, de hotspot (vandaar Extended
82
Gateway®).
Het Extended Gateway® concept biedt echter een geïntegreerde visie en strategie aan voor de
uitbouw van duurzame logistiek met een gunstig effect op werkgelegenheid, mobiliteit en ruimtelijke
ordening, waarbij de externe de milieueffecten beperkt blijven. Door de toepassing van het
bundelingsprincipe ontstaan dikke goederenstromen tussen de gateway en de hotspot. Dikke
goederenstromen betekenen meer kritische massa om multimodale toepassingen te motiveren. Meer
gebruik maken van spoor én water én weg, waarbij bimodaliteit de minimale vereiste is en trimodaliteit
de grote troef. Het toepassen van het bundelingsprincipe zorgt voor een betere benutting van de
bestaande capaciteit van de verschillende transportmodi en een groter volume voor binnenvaart en
spoorvervoer. Dit is alvast een belangrijke aanzet tot een meer duurzame logistiek.
82
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De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij voert in het kader van het
INTERREG project ‘Grenzeloze Logistiek’ een project uit dat de
logistieke sector op een duurzame wijze wil verankeren in de
grensregio Vlaanderen – Nederland door in te zetten op
duurzaamheid, efficiënt ruimtegebruik en technologische innovatie.

Vooral de multimodale ontsluitingsmogelijkheden van de regionale bedrijventerreinen met
de havens van Gent, Waaslandhaven en Zeebrugge werden onder de loep genomen.
Daarnaast worden ook andere clusters van bedrijventerreinen onderzocht op hun potenties
als logistieke draaischijf. Deze studie bevat een 7-stappen-plan en 25 acties om
multimodaliteit te bevorderen.
In het Masterplan Mobiliteit worden de ‘missing links’ beschreven en dit zowel voor
personenvervoer én goederenvervoer. Vervolgens worden deze stelselmatig weggewerkt.
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IV.4.3 Horizon 2050

Figuur 15: Sfeerbeeld horizon 2050 (OMGEVING, 2014)

Tegen 2050 beschikken we over een efficiënt multimodaal vervoersaanbod. Voor elke
beweging of transport wordt het meest geschikte vervoersmiddel of een combinatie van
verschillende modi ingezet. Met één betaalsysteem kunnen reizigers eenvoudig gebruik
maken van een collectief en openbaar vervoersaanbod (treinnetwerk, tramlijnen, buslijnen,
deelauto’s, deelfietsen, watertaxi’s e.a.). Met een goede communicatie, signalisatie en
kwaliteitsvolle overstappunten waren de inwoners nooit zo mobiel. Het privaat autobezit zoals
we het vandaag kennen is veeleer uitzonderlijk. Het publieke en private vervoersaanbod
maakt gebruik van niet-fossiele brandstoffen (elektriciteit of waterstof). De propere lucht in de
straten is een extra stimulans om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Nieuwe
woningen en voorzieningen worden enkel ingepland op goed bereikbare locaties.
Transport van goederen gebeurt op een zeer efficiënte manier. Door intensieve
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen, vervoersbedrijven en
overheden vervult de provincie Oost-Vlaanderen een toonaangevende rol op het vlak van
duurzame logistiek. Innovatieve bundelingsconcepten en slimme netwerken zorgen voor een
aanzienlijke reductie van de logistieke bewegingen in provincie. De bestaande spoor- en
waterinfrastructuur worden maximaal benut om goederen te vervoeren. In steden en
woonkernen worden goederen met schone kleinere transportmiddelen vanuit stedelijke
distributie centra verdeeld.
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IV.4.4 Horizon 2020
Hieronder worden de pistes opgesomd waarop de Provincie wil werken. In het actieplan
wordt concreter ingegaan op welke instrumenten de Provincie wil inzetten en met welke
partners de Provincie dit wil bereiken.

A. Terugdringen van de automobiliteit
Doelstelling tegen 2020
De Provincie dringt de automobiliteit terug via het promoten van duurzame en gedeelde
mobiliteit

De Provincie promoot duurzame mobiliteit bij burgers en bedrijven aan de hand van
informatie en sensibilisatie, het stimuleren van innovatieve projecten en het opzetten van
publieksgerichte acties rond duurzame mobiliteit.
De Provincie zet ook actief in op de uitbouw van de nieuwe gedeelde modi en
vervoersdiensten door promotie en informatie en via haar ruimtelijk beleid. De Provincie
neemt de regie in handen om gedeelde mobiliteit gebiedsgericht te helpen uitbouwen.
De Provincie promoot ook actief duurzamer woon-werkverkeer en mogelijke maatregelen op
niveau van bedrijven/bedrijventerreinen.
De Provincie werkt gebiedsgerichte mobiliteitsvisies en actieplannen uit met het oog op het
verbeteren van de ontsluiting en bereikbaarheid van attractiepolen en vervoersregio's.
De Provincie ondersteunt
mobiliteitsplan.

steden

en

gemeenten

in

het

verduurzamen

van

hun

De Provincie voert haar voorbeeldfunctie zeer ver door en draagt deze bewust over naar de
steden en gemeenten.

Doelstelling tegen 2020
De Provincie dringt de automobiliteit terug via de uitbouw van netwerken en infrastructuur

De Provincie werkt verder aan de kwalitatieve uitbouw van fietsnetwerken en trage wegen
of netwerken voor voetgangers. De Provincie zet in op de kwalitatieve uitbouw van een
openbaar vervoersnetwerk in de provincie Oost-Vlaanderen.
De Provincie stimuleert steden en gemeenten en bedrijventerreinen in het bijzonder om het
aantal fietsparkeerplaatsen en fietsservice punten drastisch te verhogen.
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B. De introductie van milieuvriendelijke en CO2-neutrale mobiliteit
Doelstelling tegen 2020
De Provincie introduceert en stimuleert milieuvriendelijke en CO2-neutrale voertuigen
De Provincie vergroent het eigen wagenpark door de systematische vervanging van de
voertuigen uit het eigen wagenpark door elektrische voertuigen en ecologische voertuigen
(categorie A) en voorziet laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op de eigen sites. De
Provincie informeert en stimuleert gemeenten en bedrijventerreinen om hetzelfde te doen.

C. Een doordachte locatiekeuze
Doelstelling tegen 2020
De Provincie bevordert bereikbaarheid door een doordacht locatiebeleid
Er zal een globale screening gebeuren van alle woonuitbreidingsgebieden om na te gaan
welke nog kunnen aangesneden worden en op basis hiervan al dan niet principiële
akkoorden verlenen Waar nodig zullen voorwaarden worden opgelegd, rond bijvoorbeeld
de ontsluiting door het openbaar vervoer of klimaatneutraliteit.
Bij planologische initiatieven voor hoogdynamische recreatiepolen zullen binnen de
ruimtelijke uitvoeringsplannen voorwaarden opgelegd worden voor een goede ontsluiting
met fiets en openbaar vervoer
De Provincie stimuleert water- en spoorgebonden bedrijvigheid o.a. door :het ondersteunen
en initiëren van kwalitatieve voorbeeldprojecten en het ontwikkelen van uitgiftecriteria rond
het gebruik van spoor en water.
De Provincie pakt de problematiek van de baanwinkels langs steenwegen aan; deze
baanwinkels trekken veel autoverkeer aan en zijn doorgaans slechts ontsloten voor fiets en
openbaar vervoer.

D. Slimme logistiek en netwerken uitbouwen
Doelstelling tegen 2020
De Provincie zet maximaal in op verschillende vormen van slimme logistiek in de uitbouw van
de provincie Oost-Vlaanderen als logistieke topregio.
De Provincie stimuleert betere mobiliteitsplanning binnen bedrijven en over bedrijfsgrenzen
heen aan de hand van demo-project rond het in kaart brengen van goederenstromen en
83

Het Provinciebestuur richt zich hierbij niet naar individuele bedrijven, maar engageert onder andere
via bedrijvenverenigingen.
83
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mogelijke afstemming tussen bedrijven en een specifiek demo-project rond het clusteren van
express goederen bij verschillende bedrijven.
De Provincie maakt het vrachtverkeer efficiënter door een GPS-sturing te voorzien voor alle
bedrijventerreinen.
De Provincie onderzoekt de haalbaarheid van duurzame innovatieve distributiesystemen en
efficiënte logistiek van bio-reststromen.
De Provincie brengt missing links in goederentransport over spoor en water
bespreekt deze bij andere instanties.
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IV.5 Naar een toekomstgerichte economie ‘Waar klimaat werkt’

Het pad naar klimaatneutraliteit gaat gepaard met een transitie naar een toekomstgerichte,
84
groene economie : een transitie op het vlak van energie, maar ook op het vlak van
materialen. De productie- en consumptieprocessen worden diepgaand en structureel
veranderd.
In een circulaire economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in
hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Wanneer alle restproducten
hergebruikt kunnen worden en de producten milieuneutraal zijn, is deze kringloop compleet.
Een koolstofarme economie hoeft zich geen zorgen te maken om schaarste aan
grondstoffen of stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en houdt rekening met de
draagkracht van de planeet.
De lokale economie dient in de eerste plaats de provincie en haar inwoners in hun noden te
voorzien, vb. op vlak van voedsel. De lokale economie is niet afhankelijk van enkele
internationale bedrijven, maar sterk gediversifieerd en lokaal verankerd. Het is een economie
die ernaar streeft dat inwoners maximaal een job vinden in de nabijheid van hun woning.
Dit speerpunt spitst zich toe op de thema’s lokale economie, bedrijventerreinen,
detailhandel, innovatie en slimme specialisatie en voedselproductie. Daarnaast heeft dit
speerpunt ook raakvlakken met mobiliteit (korte kringlopen), de woonomgeving (relatie stad
en platte land), energie (hernieuwbaar en efficiëntie) en ruimtelijke ontwikkeling.

IV.5.1 Wat zijn de uitdagingen
De economische sector is verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel van de
broeikasgasemissies in de provincie Oost-Vlaanderen (zie II.1.4). Voor wat betreft de
85
energiegebonden CO2-emissie zijn de landbouw, de industrie
en de tertiaire sector
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Zoals aangegeven in het visionaire scenario van de milieuverkenning 2030 (zie III.1.2)
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Niet-ETS
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verantwoordelijk voor respectievelijk 5%, 13% en 15% van de totale uitstoot. Voor de industrie
is dit vooral te wijten aan het verbruik van elektriciteit en aardgas. Bij de landbouw noteren
we een hoog verbruik van stookolie en een hoge vraag naar warmte en koude.
Een aantal belangrijke uitdagingen komen op ons af:
 Lokale economie en duurzame detailhandel moeten verder gestimuleerd worden,
 er is nog een groot potentieel voor reststroomvalorisatie en verbetering van de
energie-efficiëntie bij bedrijven en bedrijventerreinen,
 om de open ruimte te vrijwaren is inbreiding en revitalisering van bedrijventerreinen
nodig,
 we moeten meer inzetten op lokale en duurzame voedselproductie- en afzet,
 een toekomstgerichte economie vereist klimaatgerichte innovatie en slimme
specialisatie
 kringlopen moeten worden gesloten.

A. Lokale economie en duurzame detailhandel stimuleren
De toegevoegde waarde in de provincie zit vooral in de tertiaire en quartaire sector
(respectievelijk 46% en 23%), gevolgd door industrie (21%), bouwnijverheid (8%) en de
primaire sector (0,8%) (De Meyer 2013). De tertiaire sector zorgt dus voor een relatief beperkt
aandeel (15%) van de totale CO2- uitstoot maar heeft verhoudingsgewijs een grote
toegevoegde waarde (46%). De belangrijkste energieverbruikers binnen deze groep zijn
enerzijds de handel en anderzijds kantoren en administraties met respectievelijk 29% en 28%
van het totaal energieverbruik (zie II.1.2).
98% van de Oost-Vlaamse bedrijven zijn kmo’s. Deze bedrijven zijn goed voor 40% van de
tewerkstelling en hebben een grotere toegevoegde waarde dan de grote bedrijven. Lokale
economische activiteiten en ondernemerschap moeten daarom blijvend gestimuleerd
worden.
Lokale economie creëert welvaart: het genereert tewerkstelling en zorgt voor de uitbouw
van sociale netwerken. Daarnaast biedt de lokale economie mogelijkheden om korte
keteninitiatieven (de lokale verkoop van plaatselijk geproduceerde producten) te
ondersteunen. Hierbij vormen onder andere lokale middenstandsverenigingen en
handelszaken een belangrijke schakel.
Ook vanuit Europa is er een groeiende aandacht voor duurzame detailhandel, zoals blijkt uit
het laatste verslag van het Europese detailhandelsforum inzake duurzaamheid.
86
Handelszaken
zijn heel geschikt om een efficiëntere benutting van hulpbronnen te
implementeren. Zij kunnen invloed uitoefenen op de milieuprestaties van de toevoerketen en
de consumenten aanzetten tot een gedragswijziging. Meer dan ooit houden
detailhandelaren rekening met het milieu bij hun commerciële beslissingen. Om hun
ecologische voetafdruk te reduceren kunnen handelszaken kiezen voor groenere
toevoerketens, voor duurzame distributiesystemen, voor energie-efficiënte handelszaken en
voor hernieuwbare energiebronnen. Er ligt nog een groot potentieel dat aangesneden kan
worden.
Een transitie naar een circulair economisch systeem start op lokaal niveau. Korte keten
initiatieven zoals gemeenschappelijke energieprojecten, plaatselijke boerenmarkten,
plaatselijke reparatie- en onderhoudsdiensten, ambachtelijke werkplaatsen, … moeten
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http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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maximaal worden ondersteund. Verder dienen ook innovatieve paden worden verkend zoals
coöperatieven, leasing systemen en burger-gebaseerde organisatievormen.

B. Reststroomvalorisatie en energie-efficiëntie verhogen
In de sectoren industrie en landbouw zijn er nog grote uitdagingen op het vlak van energieefficiëntie. De energie-efficiëntie kan worden verhoogd door restwarmte te valoriseren,
complementaire activiteiten te clusteren, nieuwe technieken en innovaties te introduceren,
gebouwrenovatie, duurzame nieuwbouw), e.a.
Specifiek in de glastuinbouw (een zeer belangrijk sector in de provincie Oost-Vlaanderen) is
een groot deel van de serres verouderd. Naar schatting meer dan 60% van de serres zijn
ouder dan 25 jaar. Vernieuwen van deze glasopstand is een noodzaak. Nieuwbouwserres zijn
op alle vlakken en zeker op milieuvlak efficiënter omdat men gebruik kan maken van de
nieuwste technologieën, bouwprincipes en materialen. Nieuwe serres laten ook meer licht
door (1% lichtwinst is 1% meer productie). Het serreklimaat kan stabieler gehouden worden in
hoge serres, wat het energiegebruik verminderd.
Glastuinbouwbedrijven genereren een grote toegevoegde waarde op een beperkte
oppervlakte en hebben dus een hoge productiecapaciteit. Clustering van deze bedrijven in
glastuinbouwbedrijvenzones of glastuinbouwclusters leidt tot het efficiënter gebruik van
ruimte, energie en water. Door in te zetten op dergelijke clusters, kunnen de grotere
gebieden niet bebouwd agrarisch landschap behouden blijven. Uit de behoeftestudie van
2010 (Provincie Oost-Vlaanderen 2010) blijkt dat de grootste vraag naar een herstructurering
van het areaal voor glastuinbouw zich situeert tussen Gent en Antwerpen.
De sector helemaal CO2-neutraal maken kan enkel door maatregelen te nemen die fossiele
brandstof volledig overbodig maken: vb. gebruik van restwarmte. In de regio is veel
87
restwarmte en CO2 beschikbaar in de havengebieden uit het Waasland en Gent vanwege
de industriële activiteit. Ondanks verschillende studies rond clustering en warmtenetten
ontbreekt het vaak aan een aangepast juridisch en administratief kader dat de ruimtelijke
planning en vooral de realisatie van projecten meer kans op slagen geeft.
Er zijn uiteraard ook clusteropportuniteiten buiten de glastuinbouw. Veelal zijn deze
procesgerelateerd, specifiek en kennisintensief. Het door (semi)overheden opnemen van
een ondersteunende faciliterende rol is hierbij gewenst. Private – en kennispartijen nemen
realisatie en verdere uitbouw op. Een type voorbeeld hiervan is Ghent Bio-Energy Valley.

C. Inbreiding en revitalisering van bedrijventerreinen
Vlaanderen wil evolueren naar een ruimtelijke ontwikkeling waarbij de open ruimte
gevrijwaard wordt (Vlaamse Overheid 2012). Daarom moet de huidig beschikbare
bedrijfsruimte, die vaak wordt onderbenut, beter ingezet worden. Onderstaande kaart geeft
een overzicht van alle bedrijventerreinen in de provincie Oost-Vlaanderen.
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CO2 wordt in de serres geïnjecteerd en verhoogt de plantengroei
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Kaart 12: bedrijventerreinen in Oost-Vlaanderen – Bron: Provincie Oost-Vlaanderen, AGIV, OMGEVING
2014

De totale oppervlakte bedrijventerreinen buiten de havengebieden bedraagt 8 775 ha (De
Meyer 2014). In 2013 was hiervan 1 663 ha (19%) onbebouwd. Van de onbebouwde
oppervlakte behoort 177,5 ha tot het actieve aanbod. De overige 1 485 ha is reservegrond
van bedrijven, is in ontwikkeling of is tijdelijk niet realiseerbaar. Van de bebouwde ruimte op
bedrijventerreinen buiten de havengebieden kampt 334 ha met leegstand en wordt 608 ha
bezet door een niet-economische functie. Het ontsluiten van de resterende capaciteit
Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

149

onbebouwde bedrijventerreinen door inbreiding en het revitaliseren van leegstaande
bedrijven is een belangrijke uitdaging voor de provincie Oost-Vlaanderen. Het verhogen van
de kwaliteit van de bedrijventerreinen met het oog op een langere levensduur is een
aanvullende uitdaging. De niet (optimaal) benutte bedrijfskavels op bedrijventerreinen
dienen een nuttige bestemming te krijgen.
Een efficiënt beheer van bedrijventerreinen is cruciaal om energiebesparing te realiseren,
aan inbreiding te doen, reststromen van energie en materialen te benutten en transport te
beperken. Het efficiënt ruimtegebruik en de energie-efficiëntie hebben vele raakvlakken. Een
knelpunt is echter dat er veel bedrijventerreinen zijn zonder beheerder en dat het landschap
en de aanpak van bedrijventerreinbeheerders zeer versnipperd is. Er is nood aan een
professionalisering van bedrijventerreinen en een meer coherente aanpak en aansturing.

D.

Lokale en duurzame voedselsystemen

Oost-Vlaanderen is de tweede grootste landbouwprovincie van Vlaanderen en staat ook
bekend voor de sierteelt. Circa 150199 ha of circa 50 % van de totale oppervlakte van de
provincie wordt gebruikt door land- en tuinbouw. Weide, grasland en voedergewassen in
functie van de veeteelt nemen het grootste deel (61%) van de totale oppervlakte
cultuurgrond in. Akkerbouw neemt circa 34% van het areaal in met granen, aardappelen en
suikerbieten als belangrijkste teelten. De tuinbouwsector omvat circa 5% van de
cultuurgrondoppervlakte.
De open ruimte wordt echter steeds schaarser (Zie IV.2.1) en dan voornamelijk in de Vlaamse
Ruit. Landbouwgronden gaan verloren en versnipperen door het aansnijden van nieuwe
88
verkavelingen voor wonen en werken, door de ‘verpaarding’ , door het creëren van
bijkomende ruimte voor water en groene buffers om de negatieve effecten van de
klimaatwijziging op te vangen, e.a. Polders, Kempen, Pajottenland en Vlaamse Ardennen
blijven grotendeels beschikbaar voor grootschaligere landbouw.
Landbouwbedrijven worden steeds grootschaliger, vooral in goed gestructureerde gebieden
zoals Meetjesland, Polders, Waasland. Deze zijn gericht op meer productie aan een lagere
kost met minder milieuhinder. Kleinschaligere landbouwbedrijven behouden flexibiliteit,
richten zich op de lokale markt en creatie van meerwaarde via verbrede
landbouwactiviteiten (thuisverkoop, toerisme, educatie, landschapsbeheer, e.a.).
Daarnaast neemt de bevolking in Oost-Vlaanderen toe en zijn er steeds meer monden te
voeden: naar schatting 1,64 miljoen inwoners in 2050 ten opzichte van 1,45 miljoen inwoners
89
in 2012 . Om alle Vlamingen van voedsel te voorzien (zonder import van soja en andere
grondstoffen voor veevoeder en voeding) is er naar schatting 808 700 ha landbouwgrond of
90
143 200 ha bijkomend nodig . Vlaanderen of Oost-Vlaanderen volledig zelfvoorzienend
maken op het vlak van voedsel is op de huidige manier niet haalbaar. Hiervoor moet er
gestreefd worden naar een betere balans: andere producten en duurzamer geproduceerd.
Lokale voedselproductie verkrijgt de voorkeur op import van voedsel omwille van
verschillende redenen, waaronder:
88

Paardenhouderij neemt nu al 30% van het grasareaal in.

89 FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (AD SEI) en De nieuwe
bevolkingsvooruitzichten ‘2007-2060’, Studiedienst van de Vlaamse regering
90

Vlaamse overheid, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Food footprint: welke oppervlakte is nodig
om de Vlaming te voorzien van lokaal voedsel? Een theoretische denkoefening Sylvie Danckaert, Joeri
Deuninck, Dirk Van Gijseghem Januari 2014
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Voeding is zo essentieel dat elke maatschappij een minimum aan landbouw
moet hebben om in de basisbehoeften te voorzien.
De Vlaming wil gezonde, kwaliteitsvolle voeding, die traceerbaar is en
gecontroleerd wordt. De landbouw in Vlaanderen is de meest gecontroleerde
ter wereld.
Onze landbouw is zeer productief, de teeltomstandigheden zijn bij de beste,
daarenboven zijn de producten van zeer hoge kwaliteit.
Het importeren van voedsel creëert meer boskap voor landbouwgronden in
de productielanden, concurreert met voedselproductie voor de lokale
bevolking (de belangrijkste productiegebieden voor onze import zijn gebieden
met de sterkste bevolkingsgroei en met nu al een beperkte productie voedsel
voor de eigen bevolking) en komt de familiale landbouw daar niet ten goede.
Het importeren van voedsel genereert heel wat voedselkilometers.

Indien we het landbouwareaal optimaal willen inzetten voor de eigen voedselproductie,
moeten we de meest waardevolle en productieve landbouwgebieden prioritair hiervoor
reserveren. Deze waardevolle landbouwgronden beschikken niet enkel over de geschikte
bodemcondities maar vertonen tevens een robuustheid ten opzicht van de klimaatwijziging
(verdroging, verzilting, erosie).

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

151

Kaart 13: waardering landbouwgebieden in Oost-Vlaanderen – Bron: VLM in opdracht van AMINAL
(2001), OMGEVING 2014

Bijkomende uitdaging, naast het landbouwareaal, zijn de effecten op de voedselproductie
ten gevolge van een wijzigend klimaat en de noodzaak aan wijzigende teelten en
technieken. De effecten van de klimaatverandering op de plantaardige productie variëren.
Temperatuurstijgingen vanaf 2°C leiden met het actuele grondgebruik tot een mogelijke
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daling van de opbrengst; neerslagtekorten leiden tot gereduceerde gewasgroei, terwijl
verhoogde CO2-concentraties tot op een zekere hoogte een positieve invloed kunnen
91
hebben. Hierbij is de waterbalans de meest cruciale factor (zie ook I.2.2).
Naast de energetische emissies is de landbouw tevens verantwoordelijk voor emissies van
methaan (CH4) en lachgas (N2O) door verteringsprocessen, mestopslag en bodems
92
anderzijds (niet-energetische emissies). Om te komen tot een substantiële reductie van
methaan- en lachgasemissies, moet er versneld ingezet worden op emissiebeperkende
maatregelen in de veehouderij via onderzoek, aangepaste voeders en het
vergunningenbeleid met oog voor leefbare en duurzame land- en tuinbouw. Daarnaast
moeten mensen overtuigd worden om minder vlees te eten en moet er worden geïnvesteerd
93
in lokale plantaardige eiwitproductie en in algenteelt .
De landbouw moet inspelen op de vraag van de toenemende stadsbevolking.
'Stadslandbouw' (zijnde land- en tuinbouw in de stad: vb. pluktuinen, agroparken,
dakmoestuinen, volkstuincomplexen, dakserres, publieke moestuin, boomgaard e.a.) en
'stadsgerichte landbouw' (zijnde economische landbouw rond de stad gericht naar de stad
en gericht op de korte keten) passen in de filosofie van korte kringlopen en lokale
voedselproductie. Steeds blijft voedselveiligheid een prioriteit.
De keten van producent naar consument wordt steeds langer en voedsel wordt steeds meer
bewerkt, verwerkt en verpakt. Voedsel moet doorheen de keten opgeslagen en gekoeld
worden en wordt ook steeds verder vervoerd. Consumenten worden hierbij steeds
afhankelijker van multinationale ondernemingen met een grote ecologische en sociale
voetafdruk. Er moet gestreefd worden naar een kort(er)e keten, waarbij het aantal schakels
tussen producent en consument zo klein mogelijk is, en naar meer consumptie van
seizoensproducten. Dit zorgt niet alleen voor een duurzamere consumptie, maar ook dat de
landbouwer een eerlijke prijs kan krijgen voor zijn product. Zo zijn er al heel wat kleinschalige
bottom-up voedselinitiatieven ontstaan op regionaal niveau: boeren verkopen direct aan
consumenten via de hoevewinkel, boerenmarkten, groente- en fruitpakketten,
groenteabonnementen, voedselteams, Community Supported Agriculture (CSA), zelfoogst,
coöperatieven van hoeve –en streekproducten, internetwinkels, verkoop van lokale
producten in grootwarenhuizen, e.a. Nieuwe relaties komen tot ontwikkeling tussen boeren
en stedelingen: van klant tot medefinancier en van vrijwilliger tot coproducent. Landbouwers
kunnen zich ook verenigen om sterker te staan in de keten vb. via producentenorganisaties.
Ons voedselsysteem zorgt voor een enorme voedselverspilling, van bij de productie tot aan
de consument. Sommige grote winkelketens geven voedsel dat niet meer verkocht kan
worden aan voedselbanken. Toch wordt het meeste van de overstock verwijderd via
vergisting, compostering of verbranding. Bij de eindconsumenten verdwijnt er ook veel in de
vuilnisbak. Uit een studie94 van OVAM blijkt dat het te vermijden voedselaandeel in restafval
(dus zonder GFT of thuis gecomposteerd) 5% van de totale inhoud van de huisvuilzak ofcontainer bedraagt wat neerkomt op een jaarlijkse hoeveelheid per inwoner van 5,6 kg. Van
de ongeopende verpakkingen bleek 21% niet vervallen.

Kimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen, VZW Bodemkundige Dienst van België 2012
Methaan en lachgas hebben per gram een veel groter klimaateffect dan CO 2. Methaan is 21 keer
sterker dan CO2 en lachgas maar liefst 310 maal.
91
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Algenteelt maakt voedselproductie mogelijk op marginale gronden zoals voormalige stortplaatsen,
ontginningsgebieden, tijdelijk braakliggende industriegebieden, daken van bedrijfsgebouwen, e.a.
93

Nulmeting van voedselverspilling bij Vlaamse gezinnen via sorteeranalyse van het restafval, OVAM,
2011
94
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Andere drempels om te komen tot een duurzame voedselvoorziening zijn onevenwichtige
voedingspatronen (fast-food in de plaats van lokale kookcultuur, overmatige vlees-, suiker- en
zuivelconsumptie), de afwezigheid van voedingswinkels in de buurt en onbereikbaarheid van
gezonde (bio)voeding voor mensen met lagere inkomens. Een belangrijke bijkomend
uitdaging is het veranderen van het voedingspatroon. Vegetarisch voedsel (en biologische
producten) hebben een lagere impact op het milieu: minder waterverbruik, minder
landverbruik, minder CO2-uitstoot, e.a. Ook de studie ‘Scenario’s voor een koolstofarm België
tegen 2050’ (Zie III.1.3) ziet een veranderend consumptiepatroon (minder vlees) een
belangrijke rol spelen.

E. Inzetten op klimaatgerichte innovatie en slimme specialisatie
Om voldoende tewerkstelling te genereren moet de provincie Oost-Vlaanderen een
aantrekkelijke investeringsregio blijven voor bedrijven. De Provincie kan hierbij verder
bouwen op de sectoren waarin zij over sterke troeven beschikt, in het bijzonder op sectoren
die bijdragen tot de provinciale klimaatambities.
Deze sectoren moeten ook inzetten op innovatie. Innovatie, al dan niet klimaatgerichte, is
immers een belangrijke pijler binnen het provinciale beleid. Met de Universiteit Gent,
hogescholen, talrijke kennis- en praktijkinstellingen en de industriële actoren beschikt de
provincie Oost-Vlaanderen over een groot potentieel als kennisregio. De transitie naar een
klimaatgezonde maatschappij zal gepaard gaan met een heleboel technologische
innovaties. Hierbij is een vervlechting tussen onderwijs, onderzoek en industrie noodzakelijk.
Het Provinciebestuur ambieert daarenboven slimme specialisatie . Dat wil zeggen dat we
niet zomaar op alle sectoren gaan inzetten, maar enkel op deze die door de aanwezigheid
van kennis, infrastructuur, industrie, e.a. de meeste kansen bieden tot economische
ontwikkeling. IDEA consult werkte in opdracht van het Provinciebestuur een slimme
specialisatiestrategie Oost-Vlaanderen uit. Deze strategie formuleert 8 speerpuntclusters:
95

Speerpuntclusters
Mature speerpuntclusters
Transversale (horizontale)
thema’s

Groeiclusters



Biogebaseerde economie



Materialen



ICT



Slimme logistiek



Eco-innovatie



Zorgeconomie- en –innovatie



Voeding



Creatieve economie

Deze slimme specialisatiestrategie is opgesteld vanuit economisch perspectief: welke
sectoren kunnen zorgen voor meer economische ontwikkeling (dus een sterkere
concurrentiepositie bezorgen). Een aantal van deze clusters zijn ook zeer belangrijk bij de

Slimme specialisatie betekent: uitgaan van de uniciteit en specificiteit van de bestaande regionaaleconomische structuur, en verder bouwen op de aanwezige lokale technologische, industriële en
andere competenties en productieve en institutionele kenmerken. Bron: 'Slimme specialisatiestrategie
Oost-Vlaanderen, IDEA Consult, 2014. Ook Vlaanderen heeft een slimme specialisatiestrategie:
http://www.ewi-vlaanderen.be/ewi/nieuws/conceptnota-slimme-specialisatiestrategie-voor-gerichtclusterbeleid en http://www.iwt.be/sites/default/files/publicaties/iwt_studie30.pdf.
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aanpak van de klimaatproblematiek: biogebaseerde economie, materialen, slimme logistiek,
eco-innovatie en voeding.
De biogebaseerde economie heeft een sterke positie in Oost-Vlaanderen omdat alle
schakels in het proces aanwezig zijn in de provincie (onderzoeksinstituten, netwerkinitiatieven,
industriële spelers, infrastructuur met onder andere Bio Base Europe Pilot Plant e.a.). Deze
economie maakt gebruik van hernieuwbare plantaardige grondstoffen die verwerkt worden
tot biogebaseerde producten, - materialen en –brandstoffen. Deze sector is belangrijk in de
transitie naar een koolstofarme en circulaire economie. Vooral de niche industriële en
milieubiotechnologie biedt kansen om bepaalde uitdagingen aan te pakken, zoals de kennis
rond nevenstromen.
96

De speerpuntcluster materialen vindt aansluiting op de problematiek van de toenemende
schaarste van grondstoffen. Met het ‘Materials Research Cluster Gent’ beschikt OostVlaanderen over een unieke cluster rond materiaaltechnologie, ook hier weer voor de
volledige keten (van productie tot aanwending). De metaalsector is sterk vertegenwoordigd
in Oost-Vlaanderen. Vooral op het vlak van recyclage van metaal (en uiteraard ook andere
materialen) is er nog veel potentieel.
Ook de cluster 'eco-innovatie' springt op de kar van het efficiënt omgaan met natuurlijke
hulpbronnen. Eco-innovatie omvat innovatietechnieken die resulteren in of streven naar
efficiënter en verantwoordelijker omspringen met natuurlijke hulpbronnen. Hieronder horen
een brede waaier van activiteiten thuis. Gezien het belang van de bouwsector in OostVlaanderen kiest de Provincie om zich vooral te focussen op de niche duurzaam bouwen. De
overdracht van de theoretische kennis rond dit thema naar de praktijk is vaak nog een
knelpunt.
Naast de metaal- en bouwsector is ook de voedingssector belangrijk voor Oost-Vlaanderen
(met een concentratie in het Meetjesland). Met verpakking als gekozen niche speelt het
Provinciebestuur in op een actueel thema binnen de sector. Hoewel de
verpakkingsproblematiek zeer divers is, gaat ook veel aandacht uit naar het verduurzamen
van verpakking.
Logistiek lijkt op het eerste zicht te conflicteren met het klimaatbelang, omdat het hier gaat
over het transport van goederen, dus a priori een hoge CO2 uitstoot. We spreken liever van
slimme logistiek: die is efficiënt (economisch verantwoord), effectief (op maat van de klant)
97
en ecologisch. Met de niche stedelijke distributie wil de Provincie de distributielogistiek
aanpakken. Die is vaak duur en bovendien milieubelastend. Deze niche is ook niet los te
denken van mobiliteit. (link IV)
Een mogelijke piste kan zijn de weg van de ‘blauwe economie’ aangedreven door slimme,
relatief goedkope innovaties, in het vakgebied van de biomimicry – de nabootsing van
natuurlijke processen. Kerngedachte van de 'blauwe economie' is het toepassen van de
werking van ecosystemen op economische systemen. Hierin zit nog een groot potentieel.

'Bio economie is de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen als ook de verwerking van
die grondstoffen en afvalstromen tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde
producten en bio-energie. Biogebaseerde economie is een deel van bioeconomie waarin
biogebaseerde producten gemaakt worden. Het kan hier zowel over de chemie, de textielindustrie,
farmaceutische industrie, houtverwerkende industrie en bouwsector gaan. Biomassa kan omgezet
worden in allerhande producten (Bron: 'Slimme specialisatiestrategie Oost-Vlaanderen, IDEA consult,
2014)
96
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Distributielogistiek is de laatste schakel in de logistieke keten van bedrijf naar consument.
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F. Het sluiten van kringlopen
Het geproduceerde afval in de provincie Oost-Vlaanderen bevat nog waardevolle
grondstoffen die te vaak verloren gaan. Dit op een moment dat er grondstoffenschaarste en
prijsvolatiliteit heerst. Als afvalscheiding bij de bron goed gebeurt, kunnen grondstoffen in
aanmerking komen voor hergebruik. Door grondstoffen te recycleren, reduceert men het
energieverbruik en de CO2-emissies. Bij de burger is dit al goed ingeburgerd. Bedrijven
zamelen ook al selectief in maar daar liggen nog heel wat kansen om materiaalkringlopen te
sluiten. We moeten dus naar een circulaire economie of een innovatieve recyclageeconomie. (Jones et al. 2013). Een aantal speerpuntclusters van de slimme
specialisatiestrategie van de Provincie spelen in op het sluiten van kringlopen (zie IV.5.1 E).
De Provincie kan onder andere inzetten op Urban Mining (grondstoffen delven uit
afgedankte laptops, computers, gsm’s, auto’s) en Enhanced Landfill Mining (de
geïntegreerde valorisatie van oude stortplaatsen als materiaal én energie). Daarnaast is, een
verbeterde vorm van selectieve inzameling en recyclage belangrijk. Dit overstijgt het
klassieke afvalbeheer en zorgt ervoor dat de grondstoffen die in onze maatschappij
circuleren, teruggewonnen worden en hoogwaardig ingezet worden als nieuwe grondstof
(technische kringloop).
We moeten streven naar een industriële symbiose waarbij afval van het ene bedrijf ingezet
kan worden als grondstof voor een ander. Als afval lozen de enige optie zou zijn, dan moet
extra worden toegezien op een veilige terugvloeiing naar de natuur (de biologische
kringloop).
Naast het opzetten van materialenkringlopen is het bovendien van belang om de materiaalen productkringlopen te vertragen en te streven naar korte kringlopen. Dit betekent enerzijds
streven naar producten met een langere levensduur. We kunnen ontwerpers te stimuleren
om producten te ontwerpen volgens de principes van ecodesign. Dat zorgt er al van bij het
ontwerp voor dat zo efficiënt mogelijk wordt omgesprongen met energie en grondstoffen.
Anderzijds betekent dit het terugdringen van massaconsumptie (vb buy-nothing-day).
Particuliere en professionele aankopers overtuigen van het voordeel van ‘duurzame
aankopen’ is een belangrijk aandachtspunt.
Ook de deeleconomie sluit hier bij aan. De deeleconomie is gebaseerd op gedeelde
consumptie waarbij het accent ligt op gebruik in plaats van op bezit: van autodelen,
fietsdelen en samenhuizen tot het delen van kennis, gereedschap, infrastructuur,
parkeerplaatsen, lege kamers, een tuin, e.a.
Het is uitermate belangrijk om bij het sluiten van kringlopen steevast de logistieke component
mee in beschouwing te nemen. De toepassing van slimme logistiek is noodzakelijk om dit
type initiatieven zowel naar CO2-uitstoot, als financieel te optimaliseren (zie speerpunt IV).
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IV.5.2 Wat is het pad dat de Provincie tot vandaag heeft bewandeld?
A. Lokale economie en duurzame detailhandel stimuleren
De dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking maakt een visie op rond
detailhandel en neemt de regierol op zich bij de uitvoering. Het Kennisnetwerk Detailhandel
werd opgericht om gemeenten te ondersteunen én stimuleren bij het voeren van zo’n
vernieuwend
detailhandelsbeleid.
Dit
Kennisnetwerk
is
een
onderzoeksen
begeleidingstraject van de vijf Vlaamse provincies in samenwerking met het Vlaams
Agentschap Ondernemen.
Bij de uitwerking van het detailhandelsbeleid streeft de Provincie naar een ruimtelijk
duurzaam aanbod. Hiervoor worden enkele uitgangspunten geformuleerd: kernversterking
(bundelen van detailhandelsfuncties binnen de bestaande clusters; het herstructureren van
deze clusters waar nodig om te komen tot efficiënt ruimtegebruik; het tegengaan van
verdere detailhandelsontwikkelingen langs verbindings- of invalswegen), historisch en
bestaande ruimtelijke structuur als aanknopingspunten voor een kwalitatieve ruimtelijke
invulling, omgaan met de eindigheid van de ruimte door verweving van functies en
samengebruik van de ruimte. Eén specifiek element dat naar voor komt is de mobiliteit in
relatie tot de hiërarchie van aanbodclusters. Voor het detailhandelsbeleid op provinciaal
niveau vormt het een uitdaging om een balans te zoeken tussen enerzijds de trends van het
consumentengedrag en anderzijds de inperking van het woon-winkelverkeer
(basisvoorzieningen in kleinere dorpskernen, voldoende aanbod in buurtwinkels, op markten,
via voedselteams, e.a.).
De Provincie verleent aan de lokale besturen een subsidie voor projecten die aanzetten tot
een duurzaam ondernemingsvriendelijk lokaal handels- en middenstandsbeleid. De
middenstands- en handelsverenigingen worden ondersteund voor acties die bijdragen tot de
bestendige ontwikkeling van lokale handelaars, middenstanders en ondernemingen. De
projectsubsidies focussen niet in de eerste plaats op CO2-reductie, maar wel naar continuïteit
en dus op leefbaarheid van steden en gemeenten.
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw is één van de uitvoerders van het
provinciaal beleid. Bij de promotie van Oost-Vlaamse streekproducten gaat aandacht uit
naar economische en ecologische duurzaamheid. De EROV richt ook opleidingsmomenten
in voor kmo’s, detailhandelszaken en social profit instellingen, waarbij maatschappelijk
verantwoord ondernemen aan bod komt.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen participeert in het project
‘Duurzaam is gewoon doen’ in het kader van het Europese programma ‘Interreg
Vlaanderen-Nederland’. Binnen dit project worden bedrijven gestimuleerd en begeleid bij
het implementeren van concrete maatregelen rond Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.

B. Reststroomvalorisatie en energie-efficiëntie verhogen
De Oost-Vlaamse glastuinbouw wordt gekenmerkt door een groot aantal relatief
kleinschalige bedrijven, vaak gesitueerd aan de rand van grootstedelijke gebieden en in
dorpskernen. De sector zit echter in een transitie naar meer grootschalige en beter
gestructureerde bedrijven die uitwijken naar locaties in open agrarisch gebied waar meer
ruimte beschikbaar is. De Provincie voert een actief ruimtelijk beleid via een geïntegreerde
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gebiedsbenadering. De Provincie stimuleert glastuinbouwclusters die rechtszekerheid bieden
voor nieuwe glastuinbouwbedrijven en leiden tot efficiënter gebruik van ruimte, energie en
water.

Via het strategisch project 'glastuinbouw als motor tot duurzame
ruimtelijke ontwikkeling' zal gewerkt worden aan een globale
visie voor het peri-urbane gebied ten oosten van Gent met
glastuinbouw als motor voor een duurzame ontwikkeling
(ruimtelijk, economisch, ecologisch, sociaal).
De ontwikkeling van een glastuinbouwcluster in Melsele,
gesitueerd aan de rand van het grootstedelijk gebied Antwerpen
(opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
'glastuinbouwgebied Melsele’), wordt meegenomen als concrete
case voor de integratie van een cluster. De POM OostVlaanderen voert daar een onderzoek uit naar enerzijds het
gebruik van restwarmte, en anderzijds het leveren van restwarmte
van of naar de geplande glastuinbouwcluster. Deze scenario’s
worden afgewogen tegen de optie om warmtekrachtkoppeling
toe te passen.
Deze kennis en ervaring kan opnieuw gebruikt worden in het
gebied Gent-Oost.

In de veeteeltsector worden, mede door een verstrengd vergunningenbeleid, grote
98
inspanningen geleverd op vlak van milieu en dierenwelzijn . De investeringen worden vaak
gekoppeld aan een toename van het aantal dieren om deze investeringen rendabel te
maken. Voorbeelden zijn klimaatregeling in stallen, gebruik van ammoniakemissiearme
stalsystemen, wassystemen voor stallucht, e.d.
De Provincie investeerde in het Interreg project ‘Duurzame zeehavens’.

In het kader van het Interreg project ‘Duurzame zeehavens’
werkten de verschillende havenbesturen in de Scheldemond
(Zeeland Seaports, Haven Gent, Waaslandhaven, Haven
Zeebrugge en Haven Oostende) actief samen rond duurzame
havenontwikkeling. De focus lag vooral op energetische
verduurzaming. Het Havenbedrijf Gent inventariseerde in dit project
het potentieel inzake rest- en nevenstromen in de Gentse
Kanaalzone en ging op zoek naar mogelijke linken om deze
stromen te valoriseren. Er werden drie concrete business cases
uitgewerkt: valorisatie van stoom, afvalwater en biodegradeerbaar
afval.

98

Dit is Europees beleid omgezet door Vlaanderen en uitgevoerd door Provincie

Klimaatplan –goedgekeurd door provincieraad op 2 september 2015

159

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij bracht “Duurzaam Industrieel Bouwen” in de
praktijk bij de uitbreiding van haar Ondernemingscentrum Meetjesland. Hierbij werd gebruik
gemaakt van BREEAM, een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te
becijferen.
De
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen realiseert samen met
Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen het project 'Duurzaam Industrieel Bouwen'. Dit project
binnen het Europees Doelstelling 2 programma brengt bouwheren, bouwprofessionelen en
onderzoeksinstellingen samen om bij te leren en ervaringen uit te wisselen rond renovatie en
nieuwbouw in bedrijfspanden. Op bedrijventerreinen wordt gewerkt met “bouwteams” die
inspelen op de lokale noden en op zoek gaan naar mogelijkheden om zaken geclusterd aan
te pakken. In de slimme specialisatiestrategie van de provincie is duurzaam bouwen ook
opgenomen bij de speerpuntcluster eco-innovatie (zie IV 5.1. E)

C. Inbreiding in revitalisering van bedrijventerreinen
In de provincie Oost Vlaanderen ondersteunt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij het
bedrijventerreinmanagement actief, dit in het kader van Europese programma's en in
uitvoering van het provinciaal subsidiereglement. Op meerdere bedrijventerreinen werden
bedrijvenverenigingen opgericht, projecten opgezet en maatregelen uitgevoerd voor de
creatie en revitalisering van duurzame bedrijventerreinen. Enkele voorbeelden:


Met het Europees ondersteunde project 'ECO2PROFIT' (2010-2013) heeft de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen de terreinontwikkelaars en de bedrijven
gestimuleerd tot het nemen van CO2-reducerende maatregelen. De focus lag hierbij
op het benutten van de potenties bij de terreinontwikkeling, voor het verbeteren van
de bedrijfsprocessen en duurzame energieopwekking. In dit kader heeft de
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij een GIS-pilootproject omtrent CO2-monitoring
op drie bedrijventerreinen, haalbaarheidsstudies duurzame openbare verlichting en
duurzame materialen en een onderzoek naar de potentie van duurzame
energieproductie op slibstorten en deponies uitgevoerd.



De Provincie is, samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij OostVlaanderen, partner in het project ‘Eiland Zwijnaarde’. Eiland Zwijnaarde staat voor
de ontwikkeling van een duurzaam, regionaal bedrijvenpark in het zuiden van Gent.
Het
biedt
plaats aan kantoren en laboratoria voor
kennisbedrijven
(onderzoeksactiviteiten) en gemengde bedrijven (watergebonden logistiek) en streeft
naar een goede bereikbaarheid: via een directe op- en afrit op de ringweg rond
Gent (R4), kaaimuren langs de Boven-Schelde, openbaar vervoer en een uitgebreid
fietsnetwerk. Het ontwerp van het bedrijventerrein is zo goed mogelijk afgestemd op
het landschap met veel groenvoorzieningen, waarvan een groot deel publiek
toegankelijk wordt gemaakt.



De
Provincie,
Waterwegen
en
Zeekanaal
NV
en
de
Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude
Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met
veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor
groene
maatregelen.
Dit project moet leiden tot een watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale
ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal
verschuiven naar de binnenvaart, als milieuvriendelijkste transportmodus. Bij dit hele
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transformatieproces zullen de partners, in de mate van het mogelijke, rekening
houden met de situatie van de bestaande bedrijven.
De Oost-Vlaamse Provincieraad keurde in 2004 een innovatief reglement goed dat voorziet
in subsidies voor bedrijven die samenwerken om een bedrijventerrein op duurzame leest te
99
schoeien . Het reglement kadert binnen de globale beleidsintentie van de provincie om de
Oost-Vlaamse economie te vitaliseren door de modernisering van de bedrijfsinfrastructuur,
netwerking, kwaliteitszorg en duurzame ontwikkeling.
Er zijn nog veel ontwikkelbare bedrijventerreinen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
onderneemt hierin actie door onder andere Activeringsteams in te schakelen. De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij en de dienst Ruimtelijke Planning starten een onderzoek naar de
mogelijkheden voor herbestemming van deze gebieden. Kavels op industriegebieden
(bestemd door gewestplan) zijn soms gelokaliseerd op een moeilijk bereikbare plaats, vaak
met onderbenutting tot gevolg. In het project ‘Planologische Ruil’ wordt onderzocht hoe
deze bestemming kan gedesaffecteerd worden en verplaatst naar een beter ontsloten
locatie.

D. Lokale en duurzame voedselsystemen
De Provincie zet via haar plattelandsbeleid in op de verbetering van de leefkwaliteit op het
platteland in al zijn facetten, zowel op economisch, ecologisch, educatief, recreatief en/of
sociaal vlak. Er wordt geïnvesteerd in de bevordering van toeristische activiteiten,
basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking, dorpskernvernieuwing en
–ontwikkeling, instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed en de opleiding en
vorming van ruraal ondernemerschap.
De Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw promoot actief Oost-Vlaamse
streekproducten. De Provincie – dienst Landbouw en Platteland heeft verhoogde aandacht
voor hoeveproducten. De Provincie verleent ook subsidies voor initiatieven die
streekproducten promoten.
In opdracht van het Provinciebestuur promoot EROV (Economische
Raad voor Oost-Vlaanderen) Oost-Vlaamse streekproducten.
Speciaal voor de promotie van streekproducten richtte EROV het
Groot Vleeshuis in als permanent promotiecentrum voor OostVlaamse streekproducten. Aan de hand van verschillende
projecten sensibliseert EROV zoveel mogelijk doelgroepen rond de
troeven van streekproducten.

Een duurzaam bedrijventerrein wordt in het provinciaal reglement als volgt gedefinieerd : Het is een
terrein, waar via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in
bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden, gericht op het verbeteren van
het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een efficiënter
ruimtegebruik.
99
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Provincie Oost-Vlaanderen wil een Fair Trade provincie worden. Door middel van 6 criteria
wordt ingespeeld op de vraag naar en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame
producten. Lokale duurzame voeding is het zesde criterium waarrond wordt gewerkt.
In de voorbije jaren ondernam de Provincie heel wat initiatieven rond duurzaam lokaal
voedsel. Zo werden al enkele succesvolle themadagen georganiseerd. Via publieksgerichte
campagnes werd duurzaam consumeren gepromoot bij de Oost-Vlaming: bijvoorbeeld de
campagne "Lekkers van 't seizoen uit eigen streek en afvalarm", de jaarlijkse organisatie van
de Bioweek in het personeelsrestaurant en de invoering van donderdag veggie-dag in de
provinciale scholen. Samen met EROV werd de website Lekker Oostvlaams gelanceerd.

Het plattelandsproject ‘Smaakklassen’ heeft als doel de kennis
over gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding te
vergroten en te verbreden naar kinderen, hun ouders, scholen en
de voedingssector in de provincies Zeeland, Oost- en WestVlaanderen. Het project 'Smaakbeleving als hefboom voor
marktinnovatie' heeft dan weer als doel het implementeren van
een duurzaam, evenwichtig, lekker en lokaal voedselbeleid in de
scholen, woon- en zorgcentra en dienstencentra. Het is ook de
ambitie om via een aangepast distributienetwerk de streek- en
hoeveproducten op een duurzame manier te introduceren.

Het Oost-Vlaams Plattelandsbeleidsplan 2014-2020 ‘Buitengoed, Goed buiten’ is het kader
voor de Europese, Vlaamse en provinciale subsidies voor plattelandsprojecten. Het spoor
'Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving' is gericht op
duurzame lokale voedselvoorziening. Projecten rond de professionalisering, communicatie,
lokale voedselstrategieën, innovatieve ideeën rond distributie en afzet en initiatieven die
voedselverspilling tegengaan, kunnen in aanmerking komen voor subsidies.
De Provincie geeft ook het voorbeeld in het provinciaal streekcentrum de Huysmanhoeve
(eigendom van de Provincie, uitgebaat door het Plattelandscentrum Meetjesland). De site
werd opgewaardeerd met oog voor ecologische duurzaamheid: een moestuin met
vergeten groenten, kruidentuin met streekeigen kruiden, boomgaard,… dienen om
landbouwers en het breder publiek te sensibiliseren. Verder is er aandacht voor economische
duurzaamheid o.a. bij de uitbating van de cafetaria op de Huysmanhoeve werd gekozen
om bijna uitsluitend Meetjeslandse en streekeigen producten aan het publiek aan te bieden.
Meteen wordt dit als model ook gepromoot om cafés/restaurants met exclusieve producten
uit het Meetjesland te laten samenwerken.
Dienst Landbouw & Platteland van de Provincie Oost-Vlaanderen werkt momenteel aan een
actieprogramma rond duurzame lokale voedselsystemen. Daarbij wordt duurzaam lokaal
voedsel gepromoot bij het provinciepersoneel, worden vormingsmomenten voorzien voor
hoeveproducenten, ….

E. Inzetten op klimaatgerichte innovatie en slimme specialisatie
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De Provincie heeft een studie rond slimme specialisatie laten uitvoeren (zie IV. 5.1 E). Daarin
zijn 8 speerpuntclusters geformuleerd. Die vormen de basis om het beleid verder uit de
bouwen. De studie is meer dan louter studie, maar zal ook acties formuleren. Het is eigenlijk
een ongoing proces.

De Provincie is medeoprichter van Ghent Bio-Energy Valley, een
non-profit organisatie die de ontwikkeling van duurzame bioenergie activiteiten ondersteunt en de daaruit resulterende
economische groei in de regio van Gent.
Ghent Bio-Energy Valley is een toonaangevend Europees initiatief
voor de ontwikkeling van een biogebaseerde economie van de
toekomst. Ghent Bio-Energy Valley promoot de ontwikkeling van
de biogebaseerde economie door middel van nauwe
samenwerkingsprogramma's, gezamenlijke initiatieven en de
creatie van een synergie tussen de partners die actief zijn in
Research & Development, structurele maatregelen en beleid,
logistiek en communicatie naar het brede publiek.

In de provinciale proefcentra voor land- en tuinbouw wordt heel wat innovatief onderzoek
verricht met het oog op een duurzamere productie. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan
naar nieuwe teelten voor hoogwaardige toepassingen, nieuwe teelttechnieken, de inhoud
van reststromen, water- en restwaterbeheer (beregening, reiniging spuit-toestel, e.a.),
bodembeheer (inwerken oogstresten, organische stofvoorziening), duurzame teelt van
industriegroenten, e.a. Hier wordt ook de mogelijkheid van algenteelt onder glas onderzocht,
in functie van duurzame voeding (vb. vleesvervanger) en als grondstof voor biogebaseerde
producten (vb. kleurstoffen).

F. Het sluiten van kringlopen
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen onderzocht (Van den bossche &
De Roos 2013) wat het potentieel is van (oude) stortplaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen
op en nabij bestaande en toekomstige bedrijventerreinen. Hierbij werd het valoriseren van
deze stortplaatsen geëvalueerd en wordt gekeken of deze terreinen een rol kunnen spelen in
het ‘energieneutraal’ maken van de Oost-Vlaamse bedrijventerreinen tegen 2050. Per
stortplaats werd een actieprogramma opgesteld met het oog op de ontwikkeling en
revitalisering en het benutten van kansen voor duurzame energieproductie,
materiaalrecuperatie en ruimtevalorisatie.
De Provincie werkt ook aan projecten om de kringlopen te sluiten en restproducten te
valoriseren. In het verleden heeft de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen
vb. al studies uitgevoerd rond valorisatie van mattewei, een reststroom van een typisch OostVlaams streekproduct. Ook werkt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij mee aan
projecten om de CO2-uitstoot uit de havens te verminderen en indien mogelijk te capteren,
nuttig te gebruiken of te valoriseren tot innovatieve producten.
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij was partner in een
Europees project ‘ANSWER’ waarbij onder andere een ‘Green
Buildings Network’ en een ‘European Green Business Network’ in
kaart zijn gebracht.
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IV.5.3 Horizon 2050

Figuur 16: Sfeerbeeld horizon 2050 (OMGEVING, 2014)

Tegen 2050 beschikt de Provincie over een sociaal-ecologische kringloopeconomie die zich
richt op het hergebruiken, herstellen en recycleren van producten en materialen. De korte
kringlopen zorgen voor een bloeiende lokale economie waar afval, materialen, water en
voedsel worden verwerkt.
Daarnaast beschikt de provincie over enkele grote, gespecialiseerde bedrijven- en
agroclusters met een internationale uitstraling die uitblinken in eco-efficiëntie en multimodaal
worden ontsloten. Een vooraanstaande kennisintensieve economie met hoogtechnologische
bedrijven en kennisintensieve diensten ontplooit zich verder.
Door een aangepast voedingspatroon vermindert de vleesconsumptie. Waardevolle
landbouwgronden worden maximaal ingezet voor duurzame voedselproductie. Op plaatsen
die belangrijk zijn omwille van de ecosysteemdiensten, gaan landbouw en natuur hand in
hand.
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IV.5.4 Horizon 2020
Hieronder worden de pistes opgesomd waarop de Provincie wil werken tegen 2020. In het
actieplan wordt concreter ingegaan op welke instrumenten de Provincie wil inzetten en met
welke partners de Provincie dit wil bereiken.

A. Lokale economie en duurzame detailhandel stimuleren
Doelstelling tegen 2020
De Provincie stimuleert duurzame lokale economie, duurzame (detail)handel en
maatschappelijk verantwoord ondernemen met het oog op een duurzame productie en
consumptie en korte ketens.
De Provincie maakt een bovenlokale visie en actieplan op rond detailhandel met aandacht
voor duurzaamheid. Hierin worden acties voorzien zowel voor voedsel als andere producten,
alsook vernieuwende initiatieven rond distributie. De Provincie neemt een regisseurs- en
ondersteunende rol op bij de uitvoering ervan.
De Provincie zet verder in op sociale economie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het bedrijvencentrum De Punt staat grotendeels in voor de uitvoering ervan.
De Provincie zal ook acties uitwerken om lokale voedselproductie en het vermarkten van
lokale voeding te stimuleren (zie uitdaging D. Lokale en duurzame voedselsystemen).

B. Reststroomvalorisatie en energie-efficiëntie verhogen
Doelstelling tegen 2020
De Provincie stimuleert clustering van bedrijven (incl. glastuinbouw) en complementaire
activiteiten met het oog op reststroomvalorisatie en het verhogen van energie-efficiëntie
De Provincie doet verder onderzoek naar het potentieel van reststroomvalorisatie en
clustering op bedrijventerreinen en naar innovatieve technieken in verband met
reststroomvalorisatie (vb. warmte of CO2 –bemesting). De Provincie stimuleert ook
toepassingen aan de hand van demoprojecten.
De Provincie onderzoekt de mogelijke toepassing van het ESCO-model op het niveau van
(bestaande) bedrijventerreinen en voor KMO’s. De Provincie zoekt partners en zet
demoprojecten op in de provincie (zie ook speerpunt I).
De Provincie zet ook in op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de land- en
tuinbouwsector met specifieke aandacht voor clustering van de glastuinbouw, emissiearme
stallen en het verspreiden van goede voorbeelden specifiek voor deze sector.
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C. Inbreiding en revitalisering van bedrijventerreinen
Doelstellingen tegen 2020
De Provincie focust op inbreiding en duurzame revitalisering van bestaande
bedrijventerreinen en de ontwikkeling van klimaatgezonde bedrijventerreinen.
De Provincie streeft naar klimaatgezonde bedrijventerreinen: maximale inzet op energieefficiëntie, het sluiten van materiaalkringlopen, de lokale productie van hernieuwbare en
duurzame energie die de volledige vraag dekt, 'modal shift' naar waterweg en/of spoor en
het optimaliseren van het gebruik van de diverse transportmodi, reststroomvalorisatie,
warmtenetwerken, elektrische voertuigen en laadinfrastructuur, productie van biomassa op
restgronden, blauw-groene infrastructuur op het terrein, groendaken, water doorlaatbare
verharding, het herwaarderen van brownfields, … De Provincie herbekijkt de voorwaarden
tot het verkrijgen van subsidies in functie van deze omschrijving.
De Provincie creëert en revitaliseert duurzame bedrijventerreinen waarbij duurzaam
bedrijventerreinmanagement wordt gestimuleerd en ondersteund. De Provincie werkt
richtlijnen uit voor het aansnijden/inrichten van nieuwe bedrijventerreinen met een voorkeur
voor inbreiding en revitalisering van bedrijventerreinen, in functie van een multimodale
ontsluiting en/of een potentieel naar industriële symbiose, e.a.
De Provincie onderzoekt nieuwe vormen van eigendom op bedrijventerreinen. Concessies
zijn niet nieuw, maar de implementatie ervan kan beter, bijvoorbeeld concessies hanteren
om sneller te anticiperen op veranderende ruimtevragen van bedrijven.
De Provincie stimuleert duurzaam en energiezuinig bouwen van bedrijfsgebouwen door de
eigen voorbeeldfunctie (gebouwen op bedrijventerreinen in eigen beheer), door het in de
kijker zetten van goede voorbeeldgebouwen en door de expertise van bouw en renovatie
van bedrijfsgebouwen op te nemen in de werking van het Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen.
Analoog worden ook projecten opgezet binnen de glastuinbouwsector rond energieefficiëntie, revitaliseren van bestaande concentratiegebieden, optimaliseren van
samenwerking, gebruik van restwarmte en reststromen, synergie met andere sectoren e.a.:
zie uitdaging B.

D. Lokale en duurzame voedselsystemen

Doelstellingen tegen 2020
De Provincie stimuleert de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen met het oog op een
toename en betere afstemming van de lokale productie en consumptie van voedsel en het
verkorten van ketens.
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De Provincie stimuleert duurzame land- en tuinbouw en zal een plan ontwikkelen om, in
evenwicht met de andere ecosysteemdiensten, het landbouwareaal optimaal in te zetten
voor duurzame voedselproductie. De Provincie zal ook een regisseursrol opnemen om een
link tussen de steden en de omliggende landbouwers te creëren en zo stadsgerichte
landbouw te stimuleren.
De Provincie werkt een visie en actieplan uit om duurzame lokale voedselsystemen te
stimuleren. Ze neemt een regisseursrol op bij het ontwikkelen van nieuwe regionale
voedselstrategieën gericht op lokale producten, korte ketens en alternatieve distributie. De
Provincie wil de lokale productie en de lokale afzet beter op mekaar afstemmen, onder meer
door samenwerking te faciliteren tussen producent, distributie, verkoop en consument.
De Provincie wil er toe komen dat de consument goed is geïnformeerd over de
klimaatimpact van de voeding die hij consumeert en dat handelszaken en consumenten hier
elkaar vinden. Hiervoor gaat de Provincie campagnes opzetten rond duurzame voeding in
samenwerking met handelszaken, de steden en gemeenten en de sectororganisaties.

E. Inzetten op klimaatgerichte innovatie en slimme specialisatie
Doelstellingen tegen 2020
De Provincie zet in op klimaatgerichte innovatie en richt zich daarbij in de eerste plaats op
de speerpuntclusters biogebaseerde economie, materialen, slimme logistiek, ecoinnovatie en voeding.
De Provincie zal onder meer via netwerking, promotie en het samenbrengen van
kennisinstellingen, ondernemingen en de overheid een extra stimulans geven aan de
speerpuntclusters uit haar slimme specialisatiestrategie (zie V.5.1.E). In de niches ‘industriële
en milieubiotechnologie’, ‘metalen’, ‘stedelijke distributie’, ‘duurzaam bouwen en
hernieuwbare energie’ en ‘verpakking’ liggen belangrijke kansen voor de transitie naar een
100
klimaatneutrale economie .
Ook zet de Provincie in op het ondersteunen of opzetten van pilootprojecten in de
provinciale proefcentra voor land- en tuinbouw voor nieuwe teelten, nieuwe teelttechnieken
en het recupereren van reststromen. Via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst
kan de Provincie deze proefcentra meer aansturen in functie van het zoeken naar
oplossingen voor de gestelde klimaatgerelateerde uitdagingen.

F. Het sluiten van kringlopen
Doelstellingen tegen 2020

100

In de slimme specialisatiestudie zijn de geïdentificeerde clusters verder onderzocht via
interviews en workshops met diverse actoren. Per cluster werd tevens een niche naar
voor geschoven waarop kan gefocust worden. Deze keuze van een niche beperkt de
reikwijdte van het uit te stippelen beleid niet. Wanneer relevant, kan in een bepaalde
cluster ook op andere niches ingezet worden
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De Provincie ondersteunt en promoot circulaire economie
Een circulair economisch systeem vergt doorgaans een fundamentele wijziging van hoe
sectoren (voedingsindustrie, logistieke sector, energiesector, afvalsector, bouwsector e.a..)
georganiseerd zijn. De basis hier vormt de slimme specialisatiestrategie van de Provincie (zie
IV.5.1 E). De Provincie speelt in de 8 geformuleerde speerpuntclusters een faciliterende rol,
verspreid goede voorbeelden en zet demoprojecten op.
De Provincie werkt mee aan projecten op met het oog op enhanced landfill mining (de
geïntegreerde valorisatie van oude stortplaatsen als materiaal én energie) en stelt hiervoor
een concreet actieplan op.
De Provincie stimuleert initiatieven ook rond gedeelde mobiliteit (zie IV.4) en nieuwe
woonvormen met gedeelde faciliteiten (zie IV.2).
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IV.6 De Provincie als klimaatgezonde organisatie
De Provincie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. De Provincie moet als trekker tonen hoe
een overheid de uitstoot van CO2 kan verminderen en terugbrengen tot nul. Deze ervaringen
kan de Provincie op haar beurt delen met lokale besturen.

IV.6.1 Wat zijn de uitdagingen
Als de Provincie als organisatie of bedrijf klimaatgezond wil worden en haar voorbeeldfunctie
wil waarmaken, dan staat zij voor een aantal belangrijke uitdagingen:









Vooreerst is er nood aan een goed opvolgingssysteem om de eigen uitstoot te
kunnen volgen en bijsturen.
De Provincie moet het energiebeheer in haar patrimonium optimaliseren en
maximaal inzetten op rationeel energiegebruik en dit in alle gebouwen die zij bezit of
gebruikt. Energieneutraliteit moet daarbij worden nagestreefd, met maximale
inpassing van hernieuwbare energietechnieken zoals zonnepanelen, zonneboilers en
warmtepompen.
De Provincie moet ook haar aankopen verduurzamen en volledig in de lijn leggen
met de uitgestippelde speerpunten: energie-efficiënte toestellen, hernieuwbare
energie (indien mogelijk uit eigen provincie), lokaal voedsel, fair trade, minder vlees,
afvalarme producten, elektrische voertuigen, e.a.
De eigen uitstoot door verplaatsingen, zowel door het woon-werkverkeer als
dienstreizen, moet verder dalen. Dit kan door het terugdringen van de
automobiliteitsbehoefte en door gebruik te maken van klimaatvriendelijke
vervoersmodi.
Binnen het eigen patrimonium liggen ook heel wat kansen om te werken aan
klimaatadaptatie. De Provincie beschikt over heel wat domeinen en
(groen)gebieden waar kan worden ingezet op natuurverbindingen, het vasthouden,
bufferen en infiltreren van (regen)water, de aanleg van bijkomende bos- en
moerasgebieden, de aanleg van landschapselementen, ecologisch bermbeheer,
soortenacties …

IV.6.2 Wat is het pad dat de Provincie tot vandaag heeft bewandeld?
WMD – ZORGSYSTEEM
De Provincie werkt al jaren aan de uitbouw van een organisatie-breed zorgsysteem rond
Welzijn, Milieu en Duurzaamheid (WMD). Het bestuur engageert zich zo om waarden zoals
respect voor mens en milieu te integreren in de dagelijkse activiteiten van haar werknemers,
leerlingen en bezoekers.
ENERGIE- EN PATRIMONIUMBEHEER
De Provincie heeft een patrimonium van 400 gebouwen op een 80-tal sites. Voor 86,4% van
deze sites wordt het verbruik opgevolgd via het energieboekhoudingssysteem Komeet. Zo
kunnen de gevolgen van energiebesparende maatregelen goed in beeld gebracht worden.
Jaarlijks wordt het verbruik van de meest energieverslindende gebouwen (een 25-tal) in
beeld gebracht als indicator in de milieubarometer. Uit deze meting blijkt dat het
elektriciteits- en gecorrigeerd brandstofverbruik sinds 2008 geleidelijk lichtjes afnam. In 2013 is
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dit verbruik echter plots weer gestegen. De koude winter van 2013-2014 heeft hier iets mee te
maken, maar er is nog geen volledige verklaring gevonden.

Figuur 17: Het energieverbruik van de Provincie de laatste 6 jaren

Voor 6 sites is een uitgebreide energie-audit uitgevoerd. Ook werd een inventaris opgemaakt
van de daken en de beglazing, met het oog op renovatie. Energiebesparing gaat hand in
hand met noodzakelijke renovaties. Occasioneel vinden er sensibilisatieacties plaats gericht
naar het personeel.

Het bezoekerscentrum van het domein Puyenbroeck is gebouwd
volgens de principes van passiefbouw. Het werd centraal geplaatst
aan de ingang van het domein, zodat iedereen uitgenodigd wordt
om het gebouw en de tentoonstelling over passief bouwen te
bezoeken. Het bezoekerscentrum is een voorbeeldgebouw binnen
het Europese project ‘Build with CaRe’.

De Provincie koopt niet alleen 100% groene stroom aan, maar produceert zelf ook groene
stroom:
 Zonnepanelen: Al sinds 2005 produceert de Provincie eigen elektrische stroom uit
zonne-energie, gaande van een bescheiden opstelling van zonnepanelen op het
dak van De Kaaihoeve tot het valoriseren van 50 000 m² dakoppervlakte.
Tijdens de Provincieraad van november 2010 gaf het provinciebestuur groen licht
voor de verhuur van de daken van de provinciale gebouwen. Samen met het
huurgeld kan de Provincie hierdoor aan gereduceerd tarief ter plaatse
geproduceerde groene stroom aankopen. In totaal werd er 1,58 MWpiek aan
zonnepanelen geplaatst op verschillende daken. De opbrengst hiervan wordt
geraamd op 1,34 GWh geproduceerde groene stroom per jaar. Dit komt overeen
met een bespaarde CO2-uitstoot van 428 ton CO2.
Na een grondige evaluatie werd, eind 2009, gekozen om op 5 locaties vaste
installaties van 10 kWpiek te plaatsen en 2 locaties te voorzien van een ‘suntracker’
zonnevolger van 5 kWpiek In tegenstelling tot de vaste panelen die op een dak
geplaatst zijn, worden bij een zonnevolger de zonnepanelen gemonteerd op een
kader die boven op een paal, in twee richtingen draaibaar opgesteld wordt.
Door middel van een stuurmechanisme worden de panelen zo gedraaid dat de
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zonnestralen steeds loodrecht invallen. Dit verhoogt de opbrengst met ongeveer
30%.


Windturbines: de Provincie plaatste een aantal kleinschalige windturbines als
demopark in het provinciaal domein Puyenbroeck. Wegens het geringe
windaanbod was het rendement van deze windturbines laag.



Waterkracht: aan de maalvaardig gerestaureerde Zwalmmolen plaatste de
Provincie een kleine waterkracht centrale (34 000 kWh per jaar).

DUURZAME AANKOPEN
De Provincie werkt al jaren aan een verantwoord aankoopbeleid. Zo wordt bijvoorbeeld
koffie, thee, fruitsap en wijn aangekocht van 'eerlijke handel', korte-keten appelsap,
schoonmaakproducten met Ecolabel (of gelijkwaardig), kleding die voldoet aan de eisen
van 'schone kleren' en hout uit duurzaam beheerde bossen. Voor de aankoop van
kantoormachines, IT-apparatuur, kantoormateriaal, -meubilair en papierwaren, werken en
diensten, werkkledij en dienstvoertuigen werden criteria en richtlijnen uitgewerkt inzake
welzijn, milieu en duurzaamheid. De meeste aankopen gebeuren gecentraliseerd via de
dienst Aankoop. Bij elke aankoop worden deze richtlijnen gevolgd of wordt advies gevraagd
aan de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Provincie Oost-Vlaanderen wil een Fair Trade provincie (link IV.5.2.D) worden en wil zo op een
heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden
en de duurzame producent in het Noorden. Tijdens de Bioweek of week van de Fairtrade
werd het personeel gesensibiliseerd rond biovoeding, fairtrade, lokale en seizoensgebonden
producten en bood het personeelsrestaurant aangepaste maaltijden aan. Uit die ervaring
blijkt dat de levering en distributie van korte keten producten voor grootkeukens nog moeilijk
is, dat een meer arbeidsintensieve voorbereiding nodig is en dat het aanbod versnipperd is.
Ook de kostprijs ligt soms hoger. In het personeelsrestaurant wordt ook alle dagen een
vegetarisch alternatief aangeboden.
MILIEUVRIENDELIJKE VERPLAATSINGEN
De Provincie heeft een bedrijfsvervoerplan. In 2013 is een studie uitgevoerd naar de
bereikbaarheid en de wijze waarop personeelsleden naar het werk komen voor de Gentse
vestigingen die op termijn allicht gecentraliseerd zullen worden in de Leopoldskazerne. Op
basis hiervan werden in het bedrijfsvervoerplan een aantal ‘actierichtlijnen’ opgenomen die
in overleg met de betrokken diensten vertaald worden in concrete maatregelen.
De Provincie levert al jaren inspanningen op het vlak van de woon-werkverplaatsingen. Zo is
er een fietsvergoeding en zijn er gratis abonnementen voor het openbaar vervoer (of de
combinatie ervan). De Provincie voorziet ook gratis regenkledij en fluo hesjes voor fietsers en
de nodige fietsenstallingen en douches. Verder wordt geëxperimenteerd met telewerken.
Jaarlijks worden ook een aantal sensibilisatieacties georganiseerd voor het personeel (bv.’ Ik
Kyoto’, ‘Car Free day’).
Met 30% fietsers, 26% openbaar vervoergebruikers en 3% stappers doet de provincie het niet
slecht wat de vervoerwijze-keuze betreft (cijfers voor de Gentse vestigingen op basis van
enquête 2012). 40% van het personeel komt echter nog met de wagen.
Dienstverplaatsingen met eigen wagen, openbaar vervoer en fiets worden vergoed door de
werkgever. Er worden ook dienstwagens en dienstfietsen ter beschikking gesteld. Door het ter
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beschikking stellen van plooifietsen wordt het gebruik van het openbaar vervoer
vergemakkelijkt.
De dienstverplaatsingen gebeurden in 2013 als volgt: 9,8% stappers – 9,8% trappers – 21,86%
openbaar vervoer– 58% wagen.
De Provincie evalueert tweejaarlijks haar wagenpark. Bij de nulmeting in 2007 bedroeg de
gewogen gemiddelde ecoscore 39,1. Bij de evaluatie in 2011 bedroeg deze al 50,5 en in
2013 52,7101. Er rijden ondertussen verschillende elektrische wagens rond (5 in totaal) onder
andere bij de dienst verzending. De ervaring van de gebruikers is positief. Toch zijn elektrische
auto’s nog steeds beperkt inzetbaar in functie van actieradius, kostprijs en het aanbod op de
markt. Voor piekmomenten en de combinatie met openbaar vervoer worden Cambio-auto’s
ingeschakeld. Er werd ook een elektrische trein voorzien van zonnepanelen aangekocht voor
het provinciaal domein Puyenbroeck.
KLIMAATADAPTATIE IN DE PROVINCIALE DOMEINEN EN (GROEN)GEBIEDEN
In de provinciale gebouwen gaat de Provincie op diverse plaatsen verder dan de wettelijke
verplichtingen voor bijvoorbeeld hemelwateropvang en –hergebruik. Om gebouwen
hittebestendig te maken worden de mogelijkheden voor nachtkoeling, zonnewering, …
bekeken. Op parkeerterreinen wordt vaak gekozen voor waterdoorlatende verharding. Er is
momenteel echter geen gestructureerde aanpak.
Alle provinciale bossen worden beheerd volgens de ‘criteria voor duurzaam bosbeheer’. Zo
wordt waar mogelijk voorrang gegeven aan natuurlijke verjonging boven aanplant. Dit zorgt
ervoor dat de best aangepaste planten overleven en de autochtone kenmerken het best
worden bewaard. Er wordt ook werk gemaakt van het herstel van natuurlijke ecosystemen.
Voor het beheer van het provinciaal domein Puyenbroeck werd een harmonisch park- en
groenbeheerplan opgemaakt. Ook de nieuw aan te leggen landschapstuin zal volgens de
principes van harmonisch park- en groenbeheer worden ingericht. Specifiek voor de golf is er
een natuurbeheerplan.
COMMUNICATIE NAAR HET EIGEN PERSONEEL EN BEZOEKERS
Regelmatig worden thematische campagnes georganiseerd naar het provinciepersoneel,
bijvoorbeeld ‘Wereldwaterdag’, ‘Ik Kyoto’ en ‘Car Free Day’, affiches en stickers rond
energie sparen, ‘Bioweek’ en ‘Week van de Fair trade’…
Op het intranet is er een WMD-pagina met heel wat informatie rond welzijn, milieu en
duurzaamheid voor het personeel. Nieuwe werknemers krijgen een folder en een toelichting
over het WMD beleid van de Provincie. In het personeelsblad Pro-Info staan regelmatig
milieu- en energietips.
Ook in de communicatie naar de bezoekers wordt aandacht besteed aan milieu- en
klimaat. Zo zien de bezoekers van de domeinen via grote borden dat de Provincie geen
pesticiden gebruikt bij het beheer. In het passief onthaalgebouw van Puyenbroeck is een
tentoonstelling te bezichtigen over passief bouwen. Bij de zonnepanelen op het dak van De
Kaaihoeve en de zonnetracker in Puyenbroeck is een display voorzien om de
Enkel de klassieke (benzine en diesel) personenwagens, worden opgeladen in de databank omdat
de impact van de bus en de vrachtwagenmotoren van de treinen in Puyenbroeck niet correct
berekend wordt, hetzelfde geldt voor elektrische voertuigen.
101
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geproduceerde hoeveelheid elektriciteit op elk moment te tonen. Bij grote evenementen
worden de bezoekers gestimuleerd om duurzaam te pendelen.

IV.6.3 Horizon 2050
In 2050 is de Provincie een klimaatgezonde organisatie. De netto uitstoot van broeikasgassen
door de Provincie als bedrijf is herleid tot nul. De Provinciale gebouwen zijn energieneutraal
en worden optimaal benut. De Provincie heeft een voortrekkersrol op het vlak van
mobiliteitsmanagement en het klimaatbewust beheer van provinciale domeinen en
(groen)gebieden. De Provincie draagt dit uit in al haar communicatie en is een voorbeeld
voor haar inwoners, bedrijven en de steden en gemeenten.

IV.6.4 Horizon 2020
Hieronder worden de pistes opgesomd waarop de Provincie wil werken tegen 2020. In het
actieplan wordt concreter ingegaan op welke instrumenten de Provincie wil inzetten en met
welke partners de Provincie dit wil bereiken.
Doelstelling 2020
De Provincie vermindert de eigen uitstoot van CO 2 met 20% tegen 2020 tov 2011.
 Energie-neutraliteit is de norm voor nieuwe gebouwen en wordt bij alle renovaties
nagestreefd. Energiezorg gebeurt gestructureerd en systematisch.
 De Provincie neemt duurzaamheidscriteria op bij alle aankopen
 Het aantal afgelegde autokilometers door het personeel daalt verder:
o Woon-werkverkeer tegen 2020: 5% stappers - 40% trappers - 35% openbaar
vervoer – 20% wagen
o Dienstverplaatsingen tegen 2020: 10% stappers - 15% trappers – 35% openbaar
vervoer – 40% privé-vervoer
 De Provincie beheert haar domeinen en gebieden in functie van
klimaatbestendigheid
De Provincie geeft in haar functioneren het goede voorbeeld, bouwt expertise op en deelt
deze met de steden en gemeenten. De Provincie communiceert maximaal naar de partners
en de finale doelgroepen over de eigen realisaties.
De Provincie wil continu verbeteren en inzetten op volgende thema’s: een energiezuinig
gebouwenpark, duurzame aankopen, milieuvriendelijke mobiliteit (dienstreizen, wagenpark
en woon-werkverkeer), een klimaatbewust beheer van de provinciale groen- en
natuurgebieden en hernieuwbare energie. De Provincie voert daarvoor een aantal
structurele en procesmatige ingrepen door en maakt werk van gedragsverandering bij het
personeel.
OPVOLGING KLIMAATNEUTRALE ORGANISATIE
Het streven naar een klimaatgezonde organisatie zal afgestemd worden op het bestaande
WMD zorgsysteem. Tweejaarlijks wordt de CO2 uitstoot van de eigen organisatie in beeld
gebracht in een broeikasgasrapport, waardoor de vorderingen in kaart gebracht worden.
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ENERGIE- EN PATRIMONIUMBEHEER
Een screening van huidig patrimoniumbeheer zal moeten leiden tot een optimale
patrimoniumbezetting. Aan de hand van een doorgedreven vastgoedbeheer en een
rationele ruimtebezetting kunnen gebouwen en ruimte optimaal worden ingezet.
Verspreiding van patrimonium wordt beperkt. Clustering en samenwerking (intern maar ook
eventueel met andere overheden) wordt rationeel benaderd met het oog op
gemeenschappelijk gebruik van ruimten. Sateliet werkplekken worden ingezet.
De Provincie zal maximaal inzetten op rationeel energiegebruik en dit in alle gebouwen die
zij bezit of gebruikt. Energieneutraliteit is de norm voor nieuwe gebouwen en wordt bij alle
renovaties nagestreefd. Daarbij dient prioriteit te worden gegeven aan gebouwen die (1)
veelvuldig door het publiek worden bezocht/gebruikt en (2) met een groot
besparingspotentieel. Om een zicht te krijgen op prioritaire maatregelen wordt een
(energetische) conditiestaatmeting van het huidig provinciaal patrimonium uitgevoerd.
Energiezorg gebeurt gestructureerd en systematisch volgens de methodiek van de ISO 50001norm voor energiemanagement. Zo wordt een continue en effectieve besparing
gerealiseerd.
Om de uitvoering van meer REG-maatregelen te kunnen financieren, wordt een REG-fonds
opgericht, gespijsd met de verwachte besparing. Quickwins worden gecombineerd met de
"lange terugverdientijdprojecten", zodat de uiteindelijke terugverdientijden aanvaardbaar
blijven. De piste van derde partij financiering/ESCO’s wordt onderzocht bij maatregelen met
een langere terugverdientijd en grote investeringen.
Het geplande provinciehuis in de Leopoldskazerne te Gent, moet een schoolvoorbeeld
worden op vlak van duurzaam energiegebruik, water, mobiliteit, groenvoorziening …Het
gebouw is een beschermd stadszicht en het is een uitdaging om hier een voorbeeldgebouw
van te maken en het historische karakter te respecteren. Er wordt gebruik gemaakt van de
BREEAM-methodiek (of alternatieve methodiek) om de duurzaamheid af te toetsen en
(ontwerp)doelstellingen voorop te stellen.
Ook de eigen productie van hernieuwbare energie zal verder worden ontwikkeld. Op basis
van een eerdere studie worden de provinciale daken nu al optimaal bezet met
zonnepanelen. Bij elke nieuwe aankoop of nieuwbouw zullen de mogelijkheden voor het
plaatsen van bijkomende panelen en de productie van andere vormen van hernieuwbare
energie onderzocht worden. Bij loutere ketelrenovatie wordt eerst de haalbaarheid van
alternatieven onderzocht, zoals warmtepomp, wkk, lokale biomassa 102 , warmtenet , …
DUURZAME AANKOPEN
Aankopen worden klimaatgezonder door duurzaamheids- en klimaatcriteria op te nemen in
alle bestekken, daar waar juridisch toegelaten: energie-efficiëntie, korte keten, biologisch,
103
104
afvalarm, duurzaam -hout , milieuvriendelijk papier , energie van (Oost-)Vlaamse bodem

Belangrijk is dan wel waar de biomassa vandaan komt, dat de vermindering van de
broeikasgasuitstoot door het inzetten ervan voldoende groot is en met zekerheid vastgesteld kan
worden dat hierdoor geen relevante landgebruiksverschuivingen ontstaan
102

103

gegarandeerd door het FSC-label en het PEFC-label

De aankoop van gerecycleerd papier (100% post-consumptie) krijgt de voorkeur boven de aankoop
van FSC-gelabeld papier. Het FSC-recycled label is een waardig alternatief voor de toekomst.
104
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… De bestaande aankoopgids dient verder uitgewerkt te worden en afgestemd op de
doelstellingen uit het klimaatplan.
Bovendien wil de Provincie kijken waar diensten kunnen worden aangekocht in plaats van
producten, met het oog op materiaalbesparing, energie-efficiëntie en een verlenging van
de levensduur van producten en materialen.
MILIEUVRIENDELIJKE VERPLAATSINGEN
Het bedrijfsvervoerplan wordt de komende jaren verder uitgewerkt tot een goede mix van
maatregelen om de woon-werkverplaatsingen en dienstverplaatsingen zo duurzaam
mogelijk te laten verlopen. De acties passen binnen het STOP-principe (bevorderen van
duurzaam vervoer in de volgorde Stappers, Trappers, Openbaar en collectief vervoer en tot
slot Privaat vervoer). Momenteel worden diverse acties onderzocht en concreet uitgewerkt in
overleg met verschillende diensten rond onder meer faciliteiten voor fietsers, carpoolen,
telewerken,
randparkeren,
flexibele
combinaties
en
vergoedingen,
individueel
mobiliteitsadvies, …
Het eigen wagenpark van de Provincie wordt duurzamer door de keuze voor
milieuvriendelijke wagens, het efficiënt inzetten ervan en het beperken van het gebruik ten
voordele van meer duurzame verplaatsingen .
Er worden ook maatregelen uitgewerkt om bezoekers aan provinciale domeinen en
gebouwen aan te zetten tot een duurzaam verplaatsingsgedrag.
KLIMAATADAPTATIE IN DE PROVINCIALE DOMEINEN EN (GROEN)GEBIEDEN
Ondoorlaatbare verhardingen in provinciale domeinen en eigendommen worden
systematisch vervangen door een waterdoorlatende alternatieven, mogelijkheden voor
bijkomende groendaken worden onderzocht, groen wordt ecologisch en extensief beheerd
e.a. (cfr. speerpunt IV.3 Naar een klimaatbestendig Landschap)
COMMUNICATIE NAAR HET EIGEN PERSONEEL, BEZOEKERS
De Provincie zal haar interne richtlijnen aftoetsen aan de klimaatdoelstellingen. Ze zal
medewerkers, leerlingen en de bezoekers informeren, sensibiliseren en motiveren rond het
klimaatbeleid in al haar aspecten. Er wordt een globale communicatiestrategie uitgewerkt.
Gerichte campagnes rond diverse thema’s worden gekaderd in de globale doelstelling
‘Oost-Vlaanderen klimaatgezond’. Er worden ook opleidingen op maat voorzien voor het
personeel ivm gebouwenbeheer, groenbeheer, … Om participatie te bevorderen en een
extra dynamiek te genereren, wordt een interne denk- en actiegroep rond klimaat opgezet.
De bestaande klimaatwerkgroep met vertegenwoordigers van diverse diensten blijft het
klimaatbeleid aansturen.
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VII.

Begrippen en afkortingen
Adaptatie

Aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de
huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering

Anaeroob

In afwezigheid van zuurstof

BAU

Business As Usual. Een toekomstbeeld waarbij er geen verandering
zijn opgetreden ten opzichte van het huidig bestuur

Biogas - RWZI

Biogas geproduceerd door anaerobe vergisting van afvalwater.
RWZI= Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Biogas - stortgas

Biogas afkomstig uit storten. Doordat organisch materiaal onder
de grond wordt opgeslagen, is er geen zuurstof aanwezig voor de
afbraak. Hierdoor wordt dit materiaal anaerobisch afgebroken
waardoor methaan ontstaat.

BEE

Belgian Eco Energy. Belgische energieleverancier en –producent

BEN

Bijna Energieneutrale gebouwen

CH4

Methaan

CO2

Koolstofdioxide

CO2-eq

CO2-equivalent: Meeteenheid gebruikt om het GWP van
broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas
waartegen andere broeikasgassen gemeten worden. Eén ton
CO2-eq is een metrische ton CO2 of een hoeveelheid van één van
de andere broeikasgassen met een gelijkwaardig aardopwarmingsvermogen

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Emissierecht

Het recht om gedurende een bepaalde periode één ton CO 2-eq
uit te stoten

E-Peil

maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste
installaties ervan in standaardomstandigheden

ERSV

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband

ESCO

Energy Service Company

EU ETS

European
Emission
Trading
Scheme:
Het
Europees
emissiehandelssysteem voor energie intensieve bedrijven is een
zeer belangrijk beleidsinstrument voor de energie- en
industriesectoren. Het systeem is zo opgesteld om de daling van
de broeikasgassen uitgestoten door bedrijven met een zo laag
mogelijke kost te bereiken
Fluorhoudende broeikasgassen (SF6, CFK’s, HCFK’s, HFK’s en PFK’s)

F-gas
GWP

Global Warming Potential of vermogen tot opwarming van de
aarde: geeft het opwarmend vermogen weer van het betrokken
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broeikasgas. Dit is de relatieve bijdrage tot het broeikaseffect van
een eenheid van het betreffende gas vergeleken met een
eenheid CO2 geïntegreerd over ene periode van 100 jaar
HE

Hernieuwbare Energie. Energie waarvan
onuitputtelijk is zoals zonlicht of wind

H 2O

Water(damp)

HCFK

Gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen (F-gas)

HFK

Gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (F-gas)

IPCC

Intergovernmental Panel On Climate Change

Klimaat

Het klimaat is het gemiddelde ‘weer’ over een periode van
enkele decennia of (veel) langer. Het wordt omschreven aan de
hand van parameters zoals temperatuur, neerslag en wind. Het is
een complex en interactief systeem, bepaald door de
samenstelling van de atmosfeer, door de hoeveelheid
landoppervlakte, sneeuw en ijs, oceanen en andere
waterlichamen, en door het leven op aarde

KOH

Korte omloophout. Dichte aanplant
boomsoorten zoals wilg of populier

Mayors Adapt

Een Europese initiatief voor klimaatadaptatie in steden en
gemeenten, dat werd gelanceerd op 19 Maart 2014 onder het
impuls van de EU-Commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard.
Het is een aanvulling op het Burgemeestersconvenant en volgt
dezelfde principes als vrijwillige verbintenis, lange-termijn planning
en geïntegreerd beleid dat wordt opgevolgd.

Mitigatie

Tegengaan of beperken van klimaatverandering door het
reduceren van de broeikasgasuitstoot

MOS
MVO

Milieuzorg Op School
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

N2O

Lachgas

O3

Ozon

Ppm

Parts per million: deeltjes per miljoen

Provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur

provincie Oost-Vlaanderen

Het grondgebied

PMP

Provinciaal mobiliteitspunt

PV

Photovoltaïsche panelen of zonnepanelen

REG

Rationeel Energiegebruik

RESOC's

Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité

SEAP

Sustainable Energy Action Plan
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VIII.

SERR

Sociaal Economische Raad voor de Regio

SF6

Zwavelhexafluoride (F-gas)

UNFCCC
VITO

United Nations Framework Convention on Climate Change of
Raamverdrag inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

VLIF

Vlaams landbouwinvesteringsfonds

WKK

Warmtekrachtkoppeling.
Installatie
waarmee
tegelijkertijd
elektriciteit en warmte wordt opgewekt. Door beide nuttig te
gebruiken kan een hoge efficiëntie worden behaald.
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