


Waar vind ik klimaatcijfers over 
mijn gemeente ? 
Kim Rienckens  



Doel van het rapport 
• Bundelen cijfers mitigatie op niveau 

gemeente 
• Meten effect eigen klimaatbeleid 
• Onderbouwing keuze klimaatacties 
• Vergelijken met andere gemeenten, 

streek, provincie, gewest 
• Linken leggen met andere factoren 
• Communicatie-tool naar eigen bestuur 

en inwoners 



Doel van het rapport 
VOOR IN HET ACHTERHOOFD:  
• Het halen van klimaatdoelstellingen is een 

verantwoordelijkheid van velen 
• Externe factoren kunnen grote invloed hebben 
• Het effect van afzonderlijke maatregelen is 

vaak niet zichtbaar 
• Een trend zie je maar na meerdere jaren 
• Terreinkennis is nodig voor een goede 

interpretatie 
• Opgepast met vergelijkingen tss gemeenten 



Waar komen de cijfers vandaan? 

En ook: de Federale Overheid (FOD Financiën, 
Statbel, Rijksregister, FOD Mobiliteit en vervoer), de 
VREG, EOS Oostende, de provinciale Steunpunten 
Duurzaam Wonen en Bouwen, De Lijn en het 
InterMutualistisch Agentschap 



Inhoud klimaatrapport 
• Globale CO2 cijfers 
• Huishoudens 

• E-peil nieuwbouwwoningen 
• verbruik bestaande woningen 
• het woningbestand 
• renovatie, premies en adviezen 

• Mobiliteit 
• CO2 uitstoot 
• abonnementen De Lijn 

• Hernieuwbare energie 
• Openbare verlichting 



Hoe ga ik ermee aan de slag? 
• via provincies.incijfers.be 

>klimaat 
• kies je gemeente en 2 

vergelijkings-gebieden 
• downloaden kan, maar het 

meest actuele rapport vind 
je digitaal 

http://www.provincies.incijfers.be/
https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_43010


Globale CO2 cijfers – Sint-Niklaas 



Globale CO2 cijfers - Zelzate 



CO2-uitstoot door huishoudens - Aalst 



E-peil 
nieuwbouw- 
Aalter 



E-peil 
nieuwbouw- 



Energieverbruik 
bestaande 
woningen - 
Gavere 



Bouwwijze woningen - Zulte 



Premies Fluvius 
- Nazareth 



Premies 
Fluvius - 
dakisolatie 



Bouw- en renovatieadviezen - 
Destelbergen 



Huishoudens 
met 
budgetmeter 



CO2 emissie 
door transport - 
Melle 



CO2 emissie door transport 



Busabonnementen - Laarne 



Productie groene stroom - Deinze 



Vermogen PV 
installaties - 
zwalm 

 
 



Zonnepanelen < 10 kW - Lochristi 



Benuttingsgraad daken voor PV 

% 



Geïnstalleerd 
vermogen 
wind- Zele 



Geïnstalleerd 
vermogen 
wind 



Openbare 
verlichting - 
Deinze 



Demo provincies.incijfers 

http://www.provincies.incijfers.be/


Wil je meer weten 
Vragen of suggesties over de inhoud 
en de cijfers: 
 klimaat@oost-vlaanderen.be 
 09 267 78 15 
 
Vragen over provincies.incijfers: 
 data.analyse@oost-vlaanderen.be 
 09 267 75 15 
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