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waar vind ik klimaatcijfers 
over mijn gemeente? 
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De Provincie biedt je gemeente een kant-en-klaar rapport met o.a. gegevens over de CO2-uitstoot, 
het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit, de productie van hernieuw-
bare energie op het grondgebied, … Hoe ga ik met dit rapport concreet aan de slag ?

De meeste Oost-Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant 
of hebben eigen engagementen, waarbij ze ambitieuze klimaatdoelstellingen 
onderschrijven. Via de online tool provincies.incijfers.be stellen de provincies relevant 
cijfermateriaal ter beschikking aan lokale actoren en gemeenten om hun energie- 
en klimaatbeleid vorm te geven en te monitoren. Je vindt er ook een kant- en klaar 
klimaatrapport op maat van jouw gemeente.

Hoe is het klimaatrapport opgebouwd?

Het “Klimaatrapport” bundelt voor jouw stad of gemeente de belangrijkste gegevens 
op gebied van mitigatie, het verminderen van de broeikasgasuitstoot. Het bevat 
gegevens over de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, 
renovatiepremies, mobiliteit, de productie van hernieuwbare energie op het 
grondgebied… Zo krijgt je gemeente inzicht in de maatregelen die het meest e� ect 
hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. Via kaarten en gra� eken wordt 
jouw gemeente vergeleken met andere gemeenten in de provincie of met de 
gemiddelden voor Vlaanderen.

In het rapport zijn ook enkele niet-klimaatgerelateerde cijfers opgenomen. Deze 
gegevens kunnen een verklaring geven waarom geleverde inspanningen wel 
of niet het gewenste e� ect hebben. Daarnaast geven deze cijfers belangrijke 
aandachtspunten voor het gemeentelijk klimaatbeleid weer, zoals bv. de � nanciële 
draagkracht van gezinnen of het al dan niet verouderde woningpatrimonium. 
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Hoe ga je met dit rapport aan de slag?

Dit rapport gee�  inzicht in de mate waarin de gemeentelijke klimaatdoelstellingen 
ook e� ectief gehaald worden. Let daarbij wel op!  Klimaatdoelstellingen realiseren is 
een verantwoordelijkheid van velen: alle overheidsniveaus, diverse doelgroepen en 
sectoren en inwoners. Het e� ect van afzonderlijke maatregelen is vaak niet zichtbaar. 
Een duidelijke trend wordt pas na meerdere jaren zichtbaar. Diverse externe factoren 
kunnen, al dan niet tijdelijk, een impact hebben. Terreinkennis en cijfers uit de 
databank “Provincies in cijfers” kunnen helpen bij de interpretatie.

Waar komen de cijfers vandaan?

Het klimaatrapport werd gemaakt via Provincies.incijfers.be dankzij het ter 
beschikking stellen van data door diverse organisaties waaronder:

• Fluvius (het nieuwe netwerkbedrijf dat ontstaan is uit Eandis en Infrax), 
• het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in samenwerking met 
• VITO,  Vlaamse ona� ankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van 

cleantech en duurzame ontwikkelingen en 
• het Vlaams Energie Agentschap (VEA). 

Meer info over de inhoud van 
het klimaatrapport: 

klimaat@oost-vlaanderen.be
09 267 78 15

Gemeenten kunnen op 
https://provincies.incijfers.be 
heel wat energie- en klimaatdata 
terugvinden. Hier kan ook het 
meest recente klimaatrapport 
gedownload worden.
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