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Samenvatting
Het voorliggend klimaatbeleidsplan vormt de leidraad voor de provincie om samen met gemeenten,
bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers te evolueren naar een klimaatneutraal en
klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Het is de ambitie van de provincie om de doelstelling
van Europa tegen 2050, nl. een reductie van minstens 80% van de broeikasgassen, versneld te
realiseren.
Een krachtig klimaatbeleid stimuleert immers innovatie, versnelt de invoering van schone
technologieën, vermindert onze energie-en materialenafhankelijkheid, zorgt voor een
toekomstgerichte circulaire en sterke economie, creëert kennisopbouw en jobs en maakt onze leef- en
werkomgeving aangenamer, groener en gezonder.
Het klimaatbeleidsplan bevat de strategische en operationele doelstellingen op langere termijn,
gekoppeld aan CO2-reductiedoelstellingen voor het grondgebied. Deze doelstellingen worden verder
geconcretiseerd in een provinciaal klimaatactieprogramma voor de beleidsperiode 2016-2019.
De prioriteiten situeren zich op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, hernieuwbare energie en
wonen en bouwen. De provincie zet maximaal in op kernversterking, slim verdichten en ruimtelijke
ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten. Het versnellen van de modal shift van
personenwagens naar fiets en openbaar vervoer is voor de provincie een absolute prioriteit.
Daarnaast moet er een ambitieuze uitbreiding komen van de hernieuwbare energieproductie. Op
basis van de energiekansenkaarten streeft de provincie naar een optimale hernieuwbare energiemix.
Zonne-energie en warmtepompen bieden hier de grootste potenties, gevolgd door windenergie en
biomassa. Ook het verhogen van de energieprestaties van woningen en gebouwen biedt een hoog
CO2-reductiepotentieel. De renovatiegraad wordt verhoogd via het stimuleren van individuele en
collectieve renovaties. Ook een cultuurshift naar ‘anders’ en ‘kleiner’ wonen is belangrijk.
Daarnaast worden doelstellingen geformuleerd rond het streven naar een koolstofarme en circulaire
economie en duurzame en lokale landbouw. De provincie maakt ook werk van een klimaatbestendige
provincie door het landschap weerbaar te maken voor klimaatverandering.
Onder impuls van de provincie ondertekenden al 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het
Europees Burgemeestersconvenant, waarmee zij zich engageren om een eigen klimaatactieplan op te
stellen. De provincie speelt hier als tussenliggend beleidsniveau een belangrijke stimulerende en
ondersteunende rol en zet verder in op haar rol als coach van de gemeenten.
Naast gemeenten zijn ook bedrijven, kennisinstellingen, scholen, middenveld en burgers essentieel
om de klimaatambities waar te maken. Ook hier kan de provincie als facilitator een belangrijke rol
spelen door samenwerkingen op te zetten, klimaatpioniers te versterken en klimaatacties te
ondersteunen om zo de nodige lokale dynamiek op gang te brengen.
Om de oproep tot mobilisatie kracht bij te zetten is het belangrijk dat de provincie ook zelf het goede
voorbeeld geeft en naar klimaatneutraliteit streeft voor haar eigen werking.
In het streven naar een klimaatneutrale provincie worden belangrijke investeringen gevraagd van de
ganse Vlaams-Brabantse gemeenschap in de periode van 2011 tot 2040. De provincie wil bij de
mobilisatie van de nodige financiële middelen een faciliterende rol opnemen. Er zal een financieel
actieplan opgemaakt worden met prioritaire stappen en fasering voor deze financiering.
De reductie van de CO2-uitstoot, evenals de evolutie van de geproduceerde hoeveelheid
hernieuwbare energie, worden jaarlijks gemonitord. Op deze manier kan de evolutie t.o.v. de
nulmeting en de vooruitgang van de doelstellingen in beeld gebracht worden. Over de vooruitgang
van de klimaatdoelstellingen en de behaalde resultaten zal op een brede en transparante manier
gecommuniceerd worden.
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1.Uitdaging en context
1.1. Waarom een provinciaal klimaatbeleidsplan ?
In de beleidsverklaring van januari 2013 stelt het provinciebestuur dat ze de provincie VlaamsBrabant klimaatneutraal wil maken. Naast het positieve effect op het klimaat en het leefmilieu zal het
streven naar klimaatneutraliteit de overgang naar schonere technologieën versnellen (energie,
transport, materialen en gebouwen) en zorgen voor een toekomstgerichte en sterkere regionale
economie met specifieke kennisopbouw, energie- en materialenonafhankelijkheid, jobcreatie en
gezondere leef- en werkomstandigheden.
De provincie wil samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers
werk maken van een overkoepelend en provinciebreed klimaatproject en zo de transitie naar
klimaatneutraliteit in Vlaams-Brabant versnellen.
We beginnen daarbij niet van nul. Er zijn al tal van klimaatinitiatieven, -projecten en -acties opgezet,
maar ze werden nog niet gekoppeld aan een globale reductiedoelstelling voor de uitstoot van
broeikasgassen in onze provincie.
Op basis van de nulmeting en een uitgevoerde provinciale klimaatstudie worden in dit klimaatplan
ambitieuze maar haalbare doelstellingen geformuleerd om te evolueren richting klimaatneutraliteit.
Het klimaatbeleidsplan bevat de strategische en operationele doelstellingen op langere termijn,
gekoppeld aan CO2-reductiedoelstellingen voor het grondgebied. Deze doelstellingen worden
verder geconcretiseerd in een klimaatactieprogramma voor de beleidsperiode 2016-2019.
Niet alleen het terugdringen van de emissies (mitigatie) krijgt aandacht in dit klimaatplan, maar ook het
aanpassen aan de toekomstige klimaatveranderingen om de nadelige effecten ervan te verminderen
(adaptatie).
1.2. Beleidscontext
Internationale context
ste
Tijdens de 21 klimaatconferentie van de Verenigde Naties in december 2015 in Parijs hebben 195
landen het eerste internationaal klimaatakkoord goedgekeurd. Zij verbinden zich ertoe om de
stijging van de gemiddelde temperatuur tegen 2100 onder 2°C te houden in vergelijking met de
pre-industriële periode. Bijkomende inspanningen zullen worden gedaan om de temperatuurstijging tot
1,5°C te beperken. De deelnemende landen willen zo snel mogelijk de wereldwijde piek van
broeikasgassen bereiken om de uitstoot daarna snel te verlagen. De uitstoot moet tot zo’n niveau
verlaagd worden dat bomen, aardbodem en oceanen de broeikasgassen op een natuurlijke manier
kunnen absorberen. Alle landen moeten om de 5 jaar over hun nationale emissieplannen
communiceren. Vanaf 2023 zullen de collectieve inspanningen ook geëvalueerd worden.
Europese context
In 2011 schaarde de Europese Raad zich al achter de doelstelling om tegen 2050 ‘80 tot 95 %
minder broeikasgassen’ uit te stoten in vergelijking met 1990. In de Europese “Routekaart naar
een concurrerende koolstofarme economie in 2050” zijn scenario’s uitgetekend om deze doelstelling
op een kostenefficiënte manier te bereiken en zijn tussentijdse mijlpalen vastgelegd: 40% reductie in
2030 en 60% reductie in 2040. Verwacht wordt dat de jaarlijkse emissievermindering na verloop van
tijd groter wordt omdat meer betaalbare technologieën beschikbaar zijn.
Om de klimaatdoelstellingen te bereiken zijn Europese Klimaat-en Energiepakketten voor 2013-2020
en voor 2020-2030 uitgewerkt.

5

De Europese doelstellingen tegen 2020:
• 20% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990;
• 20% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie;
• 20% meer minder energieverbruik (meer energie-efficiëntie);
(20/20/20 doelstellingen)
De Europese doelstellingen tegen 2030 zijn:
• ten minste 40% minder uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 1990 tegen 2020;
• ten minste 27% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie;
• ten minste 27% minder energieverbruik (meer energie-efficiëntie).
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ETS en de niet-ETS-sectoren.
ETS staat voor Emissions Trading System. ETS-bedrijven zijn energie-intensieve bedrijven (bv.
bedrijven uit de elektriciteitssector, chemische industrie, voedingsindustrie, metaalsector …) . Zij zijn
verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de totale Europese broeikasgasuitstoot. Voor deze sectoren
geldt sinds 2013 een overkoepelende Europese doelstelling. In Vlaams-Brabant zijn er
bijvoorbeeld 16 ETS bedrijven en is hun impact eerder beperkt.
De Europese doelstelling voor de niet-ETS sectoren wordt verdeeld over de verschillende EUlidstaten.Naast strategieën en regelgeving om de klimaatverandering te verminderen (mitigatie), zet
de EU zich ook in om strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met de klimaatveranderingen
(adaptatie).
De Europese commissie wil verder een voortrekkersrol spelen bij de inspanningen om de in Parijs
gemaakte internationale afspraken uit te werken en zal op korte termijn nieuwe regels op vlak van
energie en klimaat opstellen.
Federale context
Voor de realisatie van de Europese doelstellingen geldt voor België een reductiedoelstelling van 15%
tegen 2020 t.o.v. 2005 (voor de niet-ETS-sectoren) Daarnaast engageerde België zich tot een stijging
van het aandeel hernieuwbare energie tot 13% en tot een energie-efficiëntiedoelstelling van
17,8%. De doelstellingen werden verder verdeeld onder de gewesten. Vlaanderen zal haar
broeikasgasuitstoot met 15,7% verminderen, het Waals Gewest met 14,7% en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met 8,8%. Ook de federale overheid zal beleidsmaatregelen nemen die de
broeikasgasuitstoot over de drie gewesten heen verminderen.
De Europese doelstelling voor 2030 moet nog verdeeld worden tussen de lidstaten. De Belgische - en
dus ook de Vlaamse - doelstelling voor 2030 ligt dus nog niet vast.
Vlaamse context
In 2013 keurde de Vlaamse regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020 goed. Het plan
bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan (VMP), om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om de effecten van
klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.
Vlaanderen heeft tegen 2020 een reductiedoelstelling van 15,7% t.o.v. 2005. De meest recente
prognoses tonen aan dat deze doelstelling binnen bereik ligt maar voorspellen dat tussen 2017 en
2020 de uitstoot hoger zal zijn dan vooropgesteld. Zonder bijsturing zal die trend zich na 2020
verderzetten.
De Vlaamse Regering wil verzekeren dat de 2020-doelstellingen gerealiseerd worden en tegelijk de
startpositie richting 2030 en 2050 verbeteren en neemt hiervoor volgende engagementen:
• op korte termijn de uitstoot van broeikasgassen verminderen en via extra concrete projecten,
acties en beleidsinitiatieven tegemoet komen aan de doelstellingen voor 2020;
• op middellange termijn een Vlaams Klimaatplan 2021-2030 voorbereiden;
• op lange termijn een visie voor het Vlaams klimaatbeleid ontwikkelen met 2050 als horizon.
Bijkomend beleid op korte termijn wordt eind 2016 afgeklopt in het kader van het traject rond de
Vlaamse klimaattop. Aan de ambities op middellange en lange termijn wordt verder gewerkt in 2017
en 2018.
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2. De provinciale nulmeting als uitgangspunt

2.1. Resultaten van de nulmeting
Scope 1 en 2- emissies
Om reductiedoelstellingen voor de broeikasgasuitstoot op het provinciaal grondgebied voorop te
stellen wordt vertrokken van een referentiepunt: de nulmeting.
De berekening van de nulmeting is gebaseerd op gegevens die door de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO) ter beschikking werden gesteld. Op basis van deze gegevens
bracht Futureproofed de ‘meetbare’ uitstoot van de Vlaams-Brabantse broeikasgassen in kaart voor
het referentiejaar 2011. Deze nulmeting diende als uitgangspunt voor het berekenen van mogelijke
toekomstcenario’s.
Het gaat om de directe emissies op het grondgebied van Vlaams-Brabant ten gevolge van
verbrandingsprocessen (scope1) en indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde elektriciteit
(scope 2). Zowel de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) als van methaan (CH4) en lachgas (N20) wordt
gemeten. De emissies worden uitgedrukt in CO2-equivalenten, verder aangeduid als CO2.
De ETS-installaties, die vallen onder het Europees Emissiehandelssysteem (Emissions Trading
System), zijn niet meegerekend in de nulmeting.
Ton broeikasgasemissies (ton CO2e)

%

Transport

2.744.356

43,9%

Huishoudens (woningen)

1.901.425

30,4%

Handel en diensten (tertiair)

905.525

14,5%

Industrie (niet ETS)

416.631

6,7%

Landbouw & Natuur

264.740

4,2%

16.490

0,3%

6.249.167

100,0%

Lokale energieproductie
Totaal broeikasgasemissies

4,2% 0,3%
6,7%

Transport
Huishoudens

14,5%

43,9%

Handel en diensten
Industrie (niet ETS)

30,4%

Landbouw & Natuur
Lokale
energieproductie

Figuur: Nulmeting 2011 provincie Vlaams-Brabant: relatieve broeikasgasemissies per sector

7

De belangrijkste conclusies uit de nulmeting zijn de volgende:
De sector ‘transport’ levert de grootste bijdrage aan de broeikasgasemissies, gevolgd door de
sectoren ‘huishoudens’ en ‘handel en diensten’. Transport en gebouwen (residentieel+tertiair) zijn
samen verantwoordelijk voor ruim 88% van de emissies.
De overige broeikasgassen zijn voornamelijk afkomstig van de sectoren ‘industrie’ en ‘landbouw en
natuur’.
Bij de sector ‘landbouw en natuur’ wordt naast de uitstoot door de landbouw ook de jaarlijkse opslag
van CO2 (= negatieve emissies) door productiebossen meegerekend.
De uitstoot van de sector ‘lokale energieproductie’ is verwaarloosbaar. Alle emissies van deze sector
zijn toe te wijzen aan warmtekrachtkoppelingen waarvoor nog een deel fossiele brandstof gebruikt
wordt. Andere installaties voor lokale energieproductie zijn volledig gebaseerd op hernieuwbare
energie (o.a. windkracht, zonne-energie) en veroorzaken geen emissies.
Ook de verdeling van de uitstoot per energiedrager werd berekend. Vooral verbranding van diesel,
hoofdzakelijk door personenwagens, draagt bij aan de broeikasgasemissies in Vlaams-Brabant (36%).
Aardgas, hoofdzakelijk voor verwarming, volgt op de tweede plaats (22%). Vervolgens volgen
elektriciteit (16%) en stookolie (15%). Samen stoten ze 89% van de totale broeikasgasemissies in de
provincie uit. De overige emissies komen van benzine (8%), niet-energetische emissies zoals lachgas
en methaan (2%) en vloeibaar gas (1%).
2.2. Inschatting indirecte emissies ten gevolge van consumptie (scope 3)
Overal ter wereld vinden emissies plaats bij de productie, het transport of de afvalwerking van
goederen en producten die door Vlaams-Brabanders geconsumeerd worden (voeding, kleding,
elektronische apparaten, bouwmaterialen tot meststoffen…). Ook emissies van woon-werkverkeer of
reizen van Vlaams-Brabanders buiten de provinciegrenzen zijn scope-3 emissies. Scope 3 emissies
zijn moeilijk te meten en ook minder eenvoudig te beïnvloeden maar daarom niet minder belangrijk.
Op basis van een economisch model werd een kwalitatieve inschatting gemaakt van de scope-3
emissies. Hieruit blijkt dat de scope 3 emissies meer bedragen dan de scope 1 en 2-emissies samen.
Een belangrijk deel van deze scope 3 emissies is te wijten aan voeding. De grafiek geeft aan dat deze
emissies qua grootteorde even groot zijn als de scope 1 & 2 emissies samen van de sector
huishoudens. Het is dan ook belangrijk in het klimaatplan ook doelstellingen en acties rond scope 3emissies te formuleren (consumptie).
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3.Visie en strategie

3.1. De Vlaams-Brabantse klimaatstudie als uitgangspunt
Inhoud klimaatstudie
In 2014-2015 liet de provincie een klimaatstudie opmaken. Deze opdracht werd gegund aan
Futureproofed, in samenwerking met Point Consulting en HIVA-KU Leuven. De studie omvatte
volgende onderdelen:
a) Het uitwerken en berekenen, in termen van CO2-uitstoot en van kosten en baten, van een
toekomstscenario om te komen tot klimaatneutraliteit tegen een haalbare streefdatum;
b) Het opzetten van een participatietraject met de belangrijkste actoren en stakeholders;
c) Het formuleren van concrete aanbevelingen t.a.v. het provinciale en gemeentelijk beleid.
Wat verstaan we onder klimaatneutraliteit?
In de klimaatstudie wordt klimaatneutraliteit door Futureproofed omschreven als 80 à 95 % reductie
van de broeikasgassen. Hierbij wordt verwezen naar de richtwaarden van het IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot
maximaal 2 graden. Op basis van de conclusies van het IPCC werd berekend dat in
geïndustrialiseerde landen een reductie van 80-95% van broeikasgassen in 2050 noodzakelijk is ten
opzichte van het basisjaar 1990.
De opdracht voor Futureproofed was om, vertrekkende van de provinciale nulmeting en specifiek voor
de sectoren opgenomen in deze nulmeting, een scenario uit te werken en te berekenen om voor
Vlaams-Brabant tot klimaatneutraliteit te komen tegen een haalbare streefdatum. Hierbij werd door
Futureproofed dus ook de reductiedoelstelling van 80 à 95 % gehanteerd. Dit houdt in dat de provincie
netto (uitstoot min opname) toch nog een minimum uitstoot aan broeikasgassen mag overhouden
omdat het mondiale ecosysteem ook broeikasgassen absorbeert (bijvoorbeeld in de oceanen).
2011 werd als basisjaar genomen omdat dit het jaar is van de uitgevoerde nulmeting. Van de vorige
jaren zijn geen provinciale gegevens beschikbaar. Eén en ander kan wel afgeleid worden uit de
evolutie van de broeikasgasuitstoot voor België tussen 1990 en 2010. De totale emissies in de
periode 1990-2010 in België namen met 8% af, maar dit werd voor een groot deel door de industrie
gerealiseerd, vooral door de ETS-bedrijven (o.a. door inkrimping van de maakindustrie,
metaalindustrie Wallonië). ETS-bedrijven zijn niet opgenomen in de nulmeting van de provincie.
De emissies van de sector transport en gebouwen zijn echter elk met 18% toegenomen van 1990 tot
2010. Dit zijn net de sectoren die in de provinciale nulmeting samen verantwoordelijk zijn voor 88%
van de emissies.
Basisscenario’s  7 focuspunten
Vertrekkende van de nulmeting werden voor Vlaams-Brabant een aantal basisscenario’s tegen 2030
en 2050 uitgetekend, gebaseerd op de studies ‘Milieuverkenning MIRA 2030’ en ‘Scenario’s voor een
koolstofarm België tegen 2050’. De bestaande scenario’s voor Vlaanderen en België werden
herberekend voor de provincie. Op basis van deze basisscenario’s werden door Futureproofed 7
focuspunten voor Vlaams-Brabant geïdentificeerd om te kunnen evolueren naar klimaatneutraliteit
1) Inzetten op hernieuwbare energie;
2) Afbouwen van autokilometers, andere vervoersmodi stimuleren;
3) Stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen;
4) Onderzoeken en toepassen van het gebruik van ‘groene warmte’ (geothermie, restwarmte,
riothermie);
5) Versnelde vernieuwingsgraad gebouwenpark (‘huishoudens’ en ‘handel en diensten’);
6) Ruimtelijke ordening organiseren rond energieneutrale kernen;
7) Aanmoedigen van energiebesparende maatregelen in de industrie.
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Toekomstscenario’s  finaal scenario: klimaatneutraal tegen 2040
Op basis van de focuspunten onderzocht Futureproofed op welk type maatregelen de provincie het
best inzet. Hiervoor gebruikten zij het door hen ontwikkelde Klimaatmaatregeleninstrument (KMI), een
uitvoerig Excel bestand waarin berekeningen en aannames voor tal van maatregelen opgenomen zijn.
Met behulp van het KMI werden verschillende toekomstscenario’s gemodelleerd:
1) reductiescenario 2030, waarbij maximaal wordt ingezet op maatregelen die de vraag naar
energie doen dalen (bv. dak- en muurisolatie, collectieve renovatie… )
2) substitutiescenario 2030, waarbij maximaal wordt ingezet op de meest efficiënte
technologieën (bv. efficiëntere ketels, elektrische voertuigen …)
3) hernieuwbare energie scenario 2030, waarbij maximaal ingezet wordt op maatregelen die
lokale duurzame productie doen stijgen (bv. windturbines, PV-installaties en zonneboilers).
Op basis van een analyse van deze toekomstscenario’s worden volgende aanbevelingen geformuleerd:
1) Prioritair inzetten op het reductie scenario omwille van het lage investeringsbedrag en de
hoge financiële return;
2) Prioritair inzetten op het hernieuwbare energie scenario omwille van de hoge financiële
return;
3) Minder prioritair inzetten op het substitutie scenario omwille van de hoge
investeringskost, de kleinste financiële return en de minst sociale maatregelen (ondanks
het hogere reductiepotentieel).
De toekomstscenario’s en de bijhorende maatregelen werden via een participatietraject voorgelegd
aan experten en stakeholders en afgetoetst op vlak van haalbaarheid en maatschappelijk
draagvlak voor Vlaams-Brabant. Op basis van de scenario-oefeningen en de feedback uit het
participatietraject werd het ambitieniveau van de maatregelen in het rekenmodel (KMI) verhoogd of
verlaagd en werden een aantal nieuwe maatregelen toegevoegd.
Zo werd ten slotte een finaal scenario voorgesteld om als provincie klimaatneutraal te worden.
Futureproofed besluit dat de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal kan worden tegen 2040.
Tegen dan kan t.o.v. 2011 namelijk 83% van de totale broeikasgasuitstoot gereduceerd worden.
Hieraan koppelen zij een haalbare mix van maatregelen waarvan zowel de investeringskost, de netto
opbrengst per jaar als de CO2e besparing is berekend. Deze mix omvat ook maatregelen die enkel op
hogere beleidsniveau’s kunnen genomen worden (bv. lagere emissiefactoren wagens)
Voor bijna alle sectoren is de maatregelenmix winstgevend. Niettemin zijn er individuele maatregelen
die resulteren in een netto kost.
Afstemming met de ‘Energiekansenkaarten- en atlas’
In 2015 liet de provincie een ‘Energiekansenkaarten-en atlas’ opmaken door VITO i.s.m. Terra
Energy. Hierin worden de kansen voor verschillende hernieuwbare energiebronnen in de provincie in
kaart gebracht.
De doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie die door Futureproofed worden voorgesteld
werden afgetoetst aan de aanwezige potenties volgens de ‘Energiekansenkaarten en –atlas’ . Hieruit
kan geconcludeerd dat er voldoende kansen aanwezig zijn voor het realiseren van deze
doelstellingen.
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3.2. De Vlaams-Brabantse klimaatambitie
Op basis van de klimaatstudie legt de provincie haar klimaatambitie vast.
Deze provinciale ambitie heeft zowel te maken met het terugdringen van de emissies van
broeikasgassen (mitigatie) als met het aanpassen aan toekomstige klimaatveranderingen (adaptatie).
Ambitie op vlak van mitigatie
De provincie Vlaams-Brabant zal samen met haar gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, scholen,
middenveldorganisaties en inwoners voor haar grondgebied streven naar:
1) minstens 20% reductie van de broeikasgassen tegen 2020 t.o.v. 2011
2) minstens 55% reductie van de broeikasgassen tegen 2030 t.o.v. 2011
3) minstens 80% reductie van de broeikasgassen tegen 2040 t.o.v. 2011(=klimaatneutraliteit)
4) een verdere reductie tot 95% in 2050 t.o.v. 2011
Dit komt grosso modo neer op een versnelde realisatie van de Europese doelstellingen. De provincie
wil realiseren door het creëren van een extra dynamiek en het voeren van aanvullend provinciaal
klimaatbeleid bovenop het al voorziene of nog te verwachten Europees, federaal en Vlaams beleid.
Reductiedoelstelling
broeikasgassen
Europa (incl.ETS*)
België
Vlaanderen
Provincie
Vlaams-Brabant

2020
20% t.o.v. 1990
15% t.o.v. 2005
15,7% t.o.v. 2005
minstens 20%
t.o.v. 2011

2030
40% t.o.v.1990
minstens 55%
t.o.v. 2011

2040

2050

60% t.o.v. 1990
minstens 80%
t.o.v. 2011

80 à 95 % t.o.v. 1990
95 t.o.v. 2011

*ETS = Energy Trading System

Ambitie op vlak van adaptatie
De provincie wil klimaatbestendig zijn in 2040 en de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het
grondgebied van de provincie maximaal temperen.
Een klimaatbestendige provincie is robuust, veerkrachtig en heeft het vermogen om flexibel in te
spelen om veranderende bedreigingen maar ook nieuwe kansen te benutten.
3.3. Algemene uitgangspunten
Nood aan duurzaamheidstransitie en systeeminnovatie
De complexiteit van het klimaatprobleem en het ambitieniveau om op termijn klimaatneutraal te
worden is dermate hoog dat de traditionele beleidsconcepten en instrumenten onvoldoende zijn om de
doelstellingen te bereiken. Er is aanvullend beleid nodig dat gericht is op structurele veranderingen
op systeemniveau en op lange termijn (25 tot 50 jaar), om zo een duurzaamheidstransitie te
realiseren.
Onze systemen van ruimtelijke ordening, energie, wonen en bouwen, mobiliteit, landbouw en voeding,
productie en consumptie moeten structureel hervormd worden om de langetermijnambitie te halen.
Deze systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo is ons ‘historisch gegroeid’ systeem van
ruimtelijke ordening niet duurzaam omdat het verspreide bebouwing in de hand werkt. Daardoor
maken de mensen ook niet-duurzame keuzes op vlak van wonen en staat ons transportsysteem onder
druk. Het is dus op het niveau van deze ‘meerdere’ systemen dat oplossingen dienen gezocht te
worden.
Transitieprocessen vragen netwerken waarin vooruitdenkende spelers uit de overheid, het
bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en de wetenschap betrokken zijn. Van de overheid
wordt leiderschap verwacht, onder andere door doelgericht en op grotere schaal dan vandaag
beleidsintegratie te stimuleren, experimenteerruimtes te creëren, innovatie te stimuleren en te
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investeren in netwerken. Zulke transities zijn een doorlopend proces van maatschappelijke
verandering en moeten nu ingezet worden. Aandacht voor de economische en sociale aspecten,
binnen het breder kader van duurzame ontwikkeling, mogen daarbij niet uit het oog verloren worden.
Driestappenstrategie

Om te evolueren naar klimaatneutraliteit wordt gewerkt volgens de driestappenstrategie (Trias
Energetica), die een voorkeursvolgorde voor acties vastlegt.
1. Maximaal inzetten op reductie: verminderen van de energievraag
2. Gebruiken van zoveel mogelijk duurzame energie (uit bodem, zon, wind, bio-energie of
reststromen) voor de overblijvende vraag
3. Vermijden van eindige fossiele energiebronnen en indien toch onvermijdelijk, zo efficiënt mogelijk
gebruiken en compenseren
Dit komt ook overeen met de aanbevelingen uit de klimaatstudie, waarbij het reductie-scenario ook als
meest kosten-effectieve naar voor wordt geschoven, gevolgd door het hernieuwbare energie-scenario.
3.4. Provinciale aanpak
3 klimaattrajecten
Om de klimaatambities te realiseren startte de provincie in 2013 3 trajecten op:
1) Coördinatie van het Burgemeestersconvenant
- De provincie coördineert, stimuleert en ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van de
gemeentelijke klimaatactieplannen.
- Doelstelling: minstens 20 % reductie van de broeikasgassen tegen 2020, als eerste stap naar
klimaatneutraliteit.
2) Provincie klimaatneutraal als grondgebied
- De provincie stelt een klimaatplan op voor het grondgebied van de provincie om samen met
gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven, middenveld en burgers naar klimaatneutraliteit te streven
- Doelstelling: klimaatneutraal als grondgebied
3) Provinciebestuur klimaatneutraal als organisatie (provincie als voorbeeld)
- De provincie geeft zelf het goede voorbeeld
- Doelstelling: klimaatneutraal als organisatie tegen een nog te bepalen streefdatum.
Dit klimaatplan geeft uitvoering aan traject 2, waar de overige twee trajecten (1 en 3) deel van
uitmaken.
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De rol van de provincie
Vanuit haar grondgebonden, bovenlokale bevoegdheden en haar traditionele rol om steden en
gemeenten te ondersteunen speelt de provincie een belangrijke rol om het klimaatbeleid om te zetten
in concrete lokale actie.
De provincie Vlaams-Brabant is samen met Interleuven door de Europese Commissie erkend als
territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant. Onder impuls van de provincie
ondertekenden al 60 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten het convenant. Hiermee engageren
deze gemeenten zich een eigen klimaatactieplan op te stellen om de 20% CO2 -reductiedoelstelling
van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en liefst te overtreffen. De rol van gemeenten is
immers groot, zeker wanneer ze in netwerkverband met elkaar en met lokale actoren en partners
samenwerken. De provincie speelt hier als tussenliggend beleidsnveau een belangrijke stimulerende
en ondersteunende rol. Veel kleinere gemeenten hebben immers niet de administratieve
capaciteiten om zelf een ambitieus klimaatbeleid te voeren.
Naast gemeenten zijn ook bedrijven, kennisinstellingen, scholen, middenveld en burgers essentieel
om de klimaatambities waar te maken. Ook hier is de provincie als intermediair bestuursniveau
uitermate geschikt om samenwerking tussen actoren (bv. via netwerken, binnen processen, concrete
projecten…) mogelijk te maken en te faciliteren. De provincie speelt daarbij de rol van regisseur en
zet verschillende instrumenten in om klimaatacties te initiëren, te ondersteunen of te faciliteren en
zo een lokale dynamiek op gang brengen.
Om de oproep tot mobilisatie kracht bij te zetten en geloofwaardig te maken is het belangrijk dat de
provincie ook zelf het goede voorbeeld geeft en naar klimaatneutraliteit streeft voor haar eigen
werking. Door zelf voorloper te zijn en voorlopers te stimuleren ondersteunt de provincie ook innovatie.
Heel wat bevoegdheden die relevant zijn voor het klimaatbeleid liggen niet bij de provincie of
gemeenten, maar bij de Vlaamse of federale overheid, zoals bijvoorbeeld de groene tax schift, een
transitie in het Vlaamse ruimtelijk beleid of de reglementering rond de energieprestaties van woningen.
Dat betekent niet dat de provincie voor deze belangrijke hervormingen geen rol kan spelen. Als
aanjager zij samen en in overleg met de gemeenten druk uitoefenen op de hogere overheden en zo
bijdragen tot een versnelling van de transitie. Uit het participatietraject naar aanleiding van de
klimaatstudie komt naar voor dat men van de provincie duidelijke stellingnames naar het Vlaamse
niveau verwacht.
Deze verschillende rollen van de provincie in het klimaatbeleid worden verder in het klimaatplan als
transversale doelstellingen verder uitgewerkt.
Geïntegreerde aanpak
Een sterk klimaatbeleid krijgt een plaats in alle beleidsdomeinen. Klimaatneutraliteit werd dan ook als
beleidsoverschrijdend ‘transversaal’ thema opgenomen in de beleids- en beheerscyclus.
Geïntegreerd en horizontaal samenwerken tussen alle diensten is essentieel, zowel wat betreft de
voorbeeldfunctie als het werken naar doelgroepen en het uitdragen van de boodschap. Samenwerking
kan projectmatig en/of gebiedsgericht.
Participatieve aanpak: intern + extern
Het klimaatplan kwam tot stand via een sterk participatief proces.
Externe participatie werd georganiseerd via het participatietraject gekoppeld aan de klimaatstudie
(via individuele interviews met stakeholders en experten, het provinciaal netwerk duurzaam wonen en
bouwen, milieuambtenarenoverleg en focusgroepen rond ‘ruimte en mobiliteit’, ‘consumptie en
adaptatie’).
Op 27 en 28 november vond de Klimaattop van de provincie plaats. Gedurende twee dagen kwamen
250 professionelen van wetenschappelijke instellingen, bedrijven, gemeenten en organisaties uit het
middenveld samen, naast 250 burgers en 25 scholen. Ze schreven samen een klimaatmanifest en
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kregen daarbij een voorzet van 15 klimaatpioniers, gewone Vlaams-Brabanders met een sterk
klimaatidee. De aanbevelingen van de klimaattop zijn zoveel mogelijk verwerkt in het provinciaal
klimaatbeleids- of actieplan.
Daarnaast werd door de provincie ook een brede interne participatie opgezet. Er werd onder
coördinatie van de dienst leefmilieu een provinciale klimaatstuurgroep opgericht voor de opvolging van
de klimaatstudie en daarna de gezamenlijke uitwerking van het klimaatplan. In de stuurgroep zijn de
meest essentiële diensten in het kader van de klimaatwerking vertegenwoordigd: ruimtelijke ordening,
mobiliteit, wonen, leefmilieu, waterlopen, economie (+POM) en landbouw. Daarnaast vond ook tal van
extra overleg plaats. Op deze manier werkt elke dienst op een geïntegreerde manier mee aan dit
breed klimaatverhaal.
Ook bij de uitvoering en de opvolging van het klimaatplan blijft interne en externe participatie
essentieel.
Afstemming met andere processen
Bij de opmaak van het klimaatplan werd rekening gehouden met andere processen zoals de
Energiekansenkaarten en –atlas maar ook de opmaak van de Visienota ruimte.
Ook de gemeentelijke klimaatactieplannen die al zijn ingediend of goedgekeurd door de Europese
commissie werden gescreend met het oog op afstemming met het provinciaal klimaatplan.
In te zetten instrumenten
• Planning, rapportering, beleidsondersteuning, studies
• Eigen investeringen
• Juridische instrumenten
• Economische instrumenten
• Sociaal-communicatieve instrumenten
• Netwerking, arena’s, niches en experimenten

4. Provinciale klimaatdoelstellingen: opbouw
4.1. Strategische en operationele klimaatdoelstellingen
Dit klimaatbeleidsplan bevat de strategische en operationele doelstellingen tegen 2040.
Zij vormen de leidraad voor de provincie om te evolueren naar een klimaatneutraal en
klimaatbestendige provincie. Er zijn zowel thematische als transversale doelstellingen geformuleerd.
Bij het formuleren van de doelstellingen wordt verder gebouwd op lopend beleid, waarbij extra
klimaataccenten gelegd worden of extra beleid ontwikkeld wordt waar nodig.
Op basis van de klimaatstudie worden de doelstellingen waar mogelijk ook gekwantificeerd.
Klimaatbeleid is dynamisch beleid. Op basis van monitoring en evaluatie, nieuwe inzichten of
onderzoek is op elk moment bijsturing van de doelstellingen mogelijk.
4.2. Vertaling in concrete klimaatacties
De strategische en operationele doelstellingen worden verder geconcretiseerd in concrete acties.
De acties worden verder uitgewerkt in een apart klimaatactieprogramma 2016-2019, waarin de
concrete acties (en subacties) voor de resterende beleidsperiode zijn opgenomen. De acties zijn
uitgeschreven in actiefiches, met telkens een inhoudelijke omschrijving en aanduiding van de
trekker(s), partners, doelgroepen, timing en indicator(en).
De acties zijn gekoppeld aan de meerjarenplanning en -budgetten.
Het klimaatactieprogramma wordt jaarlijks op een tijdsefficiënte manier gemonitord, geëvalueerd,
bijgestuurd of aangevuld.
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5. Thematische klimaatdoelstellingen
5.1.. Overzicht thema’s
Voor het formuleren van de doelstellingen werden volgende thema’s naar voor geschoven:
• Ruimtelijke ordening als sleutelelement
• Hernieuwbare energieproductie
• Slimme en duurzame mobiliteit
• Duurzaam en energiezuinig wonen en bouwen
• Koolstofarme en circulaire economie
• Duurzame en lokale landbouw
• Duurzame en gedeelde consumptie
• Naar een klimaatbestendige provincie (adaptatie)
Tussen de verschillende thema’s zijn er uiteraard overlappingen of linken. Zo hebben de meeste
thema’s een belangrijke ruimtelijke component. Een goede ruimtelijke ordening is cruciaal en vormt
een belangrijk sleutelelement voor het halen van de overige klimaatdoelstellingen.
5.2. CO2-reductiedoelstellingen per thema + doelstellingen hernieuwbare energieproductie
Overzicht CO2- reductiedoelstellingen per thema (voor het grondgebied)

Doelstellingen CO2-reductie
Klimaatbeleidsplan Vlaams-Brabant
7.000
kton CO2

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

0

-1.000
-2.000

Nulmeting 2011

Doelstelling 2040
% reductie

HE

Mobiliteit

-1.524

449

16

2.744

83,6%

Wonen en
bouwen

Industrie

44,6%

19,4%

2.807

1.554

15

417

336

Landbouw
en Natuur
265
241

9,1%

TOTAAL
6.249

1.056

82,8%

Een meer gedetailleerd overzicht met de reductiedoelstellingen gespecifieerd tot op het niveau van de
strategische en de operationele doelstellingen is opgenomen in bijlage 1.
Hieraan zijn ook telkens de berekende maatregelen van het KMI (Klimaatmaatregeleninstrument)uit
de klimaatstudie gekoppeld. Deze lijst omvat ook maatregelen die enkel op hogere beleidsniveau’s
kunnen genomen worden (bv. emissiefactoren personenwagens)
Voor de thema’s landbouw en natuur is één gezamenlijke reductiedoelstelling vooropgesteld, die niet
verder wordt gespecifieerd. Naast Co2-reductie kan hier ook aan een verhoging van de CO2-opname
gewerkt worden.
Detail doelstellingen hernieuwbare energie versus potentieel
Hernieuwbare energie

Streefdoel (Klimaatstudie)

Potentieel (HE-kansenkaarten)

(GWh ) productie

(kton) CO2reductie

(GWh) productie

(kton) CO2 reductie

1.653

334

4.393

888

350

73

640

134

13

3

5.046

1.025

Elektriciteit
Zonne-energie
Windenergie
Bio-energie
Subtotaal

2.003

408

Zonne-energie

1.535

343

Geothermie (ondiepe)

4.726

764

5.934

959

50

10

147

30

332

43

Warmte

Bio-energie
Restwarmte
Riothermie

23

6.311

1.117

6.588

1.055

TOTAAL

8.314

1.524

11.634

2.080

Geproduceerde energie (GWh)

175

Subtotaal

6.000

Hernieuwbare energie
Doelstelling versus potentieel voor elektriciteit

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Klimaatstudie

0

HE-kansenkaarten

Zonne-energie
1.653
4.393

Windenergie
350
640

16

Bio-energie
13

Subtotaal
2.003
5.046

7.000

Hernieuwbare energie
Doelstelling versus potentieel voor warmte

Geproduceerde energie (GWh)

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Klimaatstudie

0

HE-kansenkaarten

Zonneenergie
1.535

Geothermie
Bio-energie Restwarmte Riothermie
(ondiepe)
4.726

50

5.934

147

332

175

Subtotaal
6.311
6.588

5.3. Ruimtelijke ordening als sleutelelement
Strategische doelstelling tegen 2040:
Transitie naar een ruimtelijke
klimaatbestendige toekomst

ordening

gericht

op

een

klimaatneutrale

en

Operationele doelstellingen
OD_RO_1: Stimuleren van kernversterking en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en
knooppunten
OD_RO_2: Optimalisatie en intensifiëring van de bestaande bebouwde ruimte
OD_RO_3: De onbebouwde ruimte als productie landschap vrijwaren voor zijn essentiële functies
OD_RO_4: Ontwikkelen van ruimte voor hernieuwbare energie

5.4. Hernieuwbare energie
Strategische doelstelling tegen 2040:
Transitie naar een maximaal zelfvoorzienend
hernieuwbare energie en restwarmte

energiesysteem

op

Operationele doelstellingen
OD_HE_1: Stimuleren van de evolutie naar een optimale hernieuwbare energiemix
OD_HE_2: Stimuleren van toepassing van zonne-energie
OD_HE_3: Stimuleren van toepassing van windenergie
OD_HE_4: Stimuleren van toepassing van bio-energie
OD_HE_5: Stimuleren van toepassing van geothermie
OD_HE_6: Ondersteunen en bevorderen van warmtenetten
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basis

van

5.5. Duurzaam en energiezuinig wonen en bouwen
Strategische doelstelling tegen 2040:
Daling van de CO2-uitstoot van gebouwen door een transitie naar duurzaam en
energiezuinig wonen en bouwen
Operationele doelstellingen:
OD_DUWOBO_1:Stimuleren van kleiner en compacter wonen en van nieuwe woonvormen door
optimalisatie van de bestaande bebouwde ruimte
OD_DUWOBO_2:Verhogen van de energieprestaties van woningen via individuele en collectieve
aanpak
OD_DUWOBO_3:Verhogen van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen
OD_DUWOBO_4:Stimuleren van duurzame en klimaatneutrale wijkontwikkeling

5.6. Slimme en duurzame mobiliteit
Strategische doelstelling tegen 2040:
Daling van de CO2-uitstoot van transport door een transitie naar slimme en duurzame
mobiliteit
Operationele doelstellingen:
OD_MOB_1: Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het
investeren in bijkomende fietsinfrastructuur en een toekomstgericht fietsbeleid
OD_MOB_2: Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het
uitwerken van een tragewegenbeleid
OD_MOB_3: Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het
ontwikkelen van een streekgerichte visie
OD_MOB_4: Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het
ondersteunen van scholen, bedrijven en gemeenten bij mobiliteitsvraagstukken
OD_MOB_5: Stimuleren van minder vrachtvervoer door slimme logistiek en overschakeling naar
vervoer via spoor of water
OD_MOB_6: Versnellen van de technologische shift naar schonere brandstoffen en elektrisch vervoer
(als aanvulling op de modal shift)
5.7. Koolstofarme en circulaire economie
Strategische doelstelling tegen 2040:
Daling van de CO2-uitstoot door bedrijven en industrie door een transitie naar een
koolstofarme en circulaire economie
Operationele doelstellingen:
OD_ECON_1: Stimuleren van energie-optimalisatie en energie-efficiëntie bij bedrijven
OD_ECON_2: Stimuleren van duurzame en klimaatneutrale bedrijventerreinen
OD_ECON_3: Stimuleren van klimaatgerichte innovatie op vlak van energie en materialen (Cleantech)
OD_ECON_4: Stimuleren van duurzaam ondernemen en tewerkstellen
OD_ECON_5: Stimuleren van duurzame versterking van handelskernen
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5.8. Duurzame en lokale landbouw
Strategische doelstelling tegen 2040:
Daling van de netto-broeikasgasuitstoot in de landbouwsector door het ondersteunen
van duurzame en lokale landbouw
Operationele doelstellingen:
OD_LB_1:Verlagen van de energetische landbouwemissies
OD_LB_2:Verlagen van de niet-energetische landbouwemissies (lachgas, methaan) en verhoging van
OD_LB_3:de koolstofvastlegging in de bodem
OD_LB_4:Beperken van de voedselkilometers door het stimuleren van korte-keten-landbouw
OD_LB_5:Stimuleren van duurzame en innovatieve leelten en tecnieken

5.9. Duurzame consumptie
Strategische doelstelling tegen 2040:
Daling van de broeikasgasuitstoot door duurzame en gedeelde consumptie
Operationele doelstellingen:
OD_LB_1: Stimuleren van duurzame consumptie van voeding
OD_LB_2: Stimuleren van duurzame en gedeelde consumptie
5.10. Koolstofopname door natuur
Strategische doelstelling tegen 2040:
Verhoging van de koolstofopname door natuur
Operationele doelstellingen:
OD_NAT_1:Stimuleren van verhoging van CO2-captatie door uitbreiding, aangepaste inrichting en
beheer van natuurlijke ecosystemen
OD_NAT_2:Stimuleren van verhoging van CO2-captatie door aanplant van hagen, houtkanten,
bomenrijen en solitaire bomen
5.11. Naar een klimaatbestendige provincie (adaptatie)
Strategische doelstelling tegen 2040:
Transitie naar een klimaatbestendige provincie door het landschap weerbaar te maken voor de
klimaatverandering, zowel in de open ruimte als de bebouwde ruimte
OD_ADAP_1: Realiseren van een klimaatbestendig landschap via versterking van robuuste groenblauwe netwerken in de open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot in de meer intensief
gebruikte ruimte
OD_ADAP_2: Realiseren van een veerkrachtig watersysteem
OD_ADAP_3: Stimuleren en faciliteren van klimaatadaptatiemaatregelen bij verschillende
doelgroepen
OD_ADAP_4: Verhogen van de kennis rond klimaatadaptatie.
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6.Transversale doelstellingen
Naast de thematische doelstellingen zijn er ook een transversale doelstellingen geformuleerd. Deze
doelstellingen focussen op het belang van een geïntegreerde aanpak en de rol van de provincie over
de beleidsdomeinen heen.
6.1. Naar een geïntegreerd klimaatbeleid
Strategische doelstelling:
Horizontale integratie van het klimaatthema in het gehele provinciale beleid
Operationele doelstellingen
• OD_TSV_1.1.:Verdere integratie van het klimaatthema binnen alle beleidsdomeinen op basis
van screening, evaluatie en overleg
•

OD_TSV_1.2.:Bijsturing waar mogelijk van provinciale processen, instrumenten en
beslissingen in functie van de klimaatdoelstellingen

6.2. Provincie als aanjager van hogere overheden
Strategische doelstelling:
Aanzetten van hogere overheden tot een ambitieus klimaatbeleid en het oplossen van
knelpunten en barrières
Operationele doelstellingen
•

OD_TSV_2.1.:Communiceren van het lokaal klimaatbeleid, inclusief knelpunten, barrières en
verwachtingen ten aanzien van de hogere overheid, zowel op beleidsvlak als financieel in de
vorm van ondersteuningsmechanismen

•

OD_TSV_2.2.:Stimuleren van samenwerking tussen lokale en hogere overheden (en partners
op terrein)

6.3. Provincie als coach van de gemeenten
Strategische doelstelling:
Stimuleren en ondersteunen van de gemeenten bij de uitwerking van een geïntegreerd
gemeentelijk klimaatbeleid
Operationele doelstellingen
•

OD_TSV_3.1.:Ondersteunen van de gemeenten bij de uitwerking en de actualisering van het
gemeentelijk klimaatbeleid

•

OD_TSV_3.2.:Ondersteunen van de gemeenten bij het uitvoeren van hun lokaal klimaatbeleid

6.4. Provincie als facilitator
Strategische doelstelling:
Stimuleren en ondersteunen van actoren op het terrein bij het opzetten, uitvoeren en
communiceren van klimaatacties

20

Operationele doelstellingen
• OD_TSV_4.1.:Organiseren en faciliteren van netwerking en participatie rond klimaatwerking
• OD_TSV_4.2.:Ondersteunen van actoren bij het informeren, sensibiliseren en bereiken van
verschillende doelgroepen rond het klimaathema
• OD_TSV_4.3.:Financieel ondersteunen en zoeken naar bijkomende financiële middelen voor het
uitvoeren van klimaatacties
6.5. Provincie als voorbeeld
Strategische doelstelling:
Zelf het goede voorbeeld geven en als provinciebestuur klimaatneutraal worden
Operationele doelstellingen
• OD_TSV_5.1.:Uitwerken intern traject en actieplan om klimaatneutraal te worden als organisatie
•
• OD_TSV_5.2.:Uitvoering en communicatie van interne maatregelen in het kader van
klimaatneutraliteit

5. Prioriteiten

5.1. Vastleggen prioriteiten
Naast het inzetten van de driestappenstrategie wordt bij het vastleggen van de prioriteiten een
afweging gemaakt op basis van volgende factoren:
1) Impact op de CO2 reductie
2) Kosteneffectiviteit
3) Haalbaarheid en beschikbaar budget
4) Bevoegdheid en invloed provinciebestuur
Er wordt zowel ingezet op acties die onmiddellijk uitvoerbaar zijn (quickwins zoals bv.
samenaankopen) als op langetermijn acties die nu al gepland moeten worden (bv. op vlak van
ruimtelijke ordening, openbaar vervoer).
5.2. Prioritaire thema’s en doelstellingen
Mitigatie
1) Ruimtelijke ordening als sleutelelement
Onze ruimtelijke ordening moet de juiste condities scheppen om de klimaatdoelstellingen te halen.
Een omslag van het huidige ruimtelijk beleid is essentieel om de nodige systeemveranderingen op
vlak van mobiliteit, wonen en energie te realiseren. De provincie zet maximaal in op kernversterking,
slim verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten. Ook moet de
ruimte klimaatbestendig ingericht worden (zie adaptatie). Deze principes worden meegenomen in de
nieuwe visienota ruimte.
2) Mobiliteit
Het versnellen van de modal shift van personenwagens van 75% naar 50% ten voordele van andere
vervoersmodi (stappen, fiets en openbaar vervoer) is voor de provincie absolute prioriteit voor het
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halen van de klimaatdoelstellingen. Hiermee wordt het grootste aandeel van de beoogde CO2
reductie gehaald (13,40 %).
3) Hernieuwbare energie
Er moet een ambitieuze uitbreiding komen van de hernieuwbare energieproductie. Op basis van de
energiekansenkaarten streeft de provincie naar een optimale hernieuwbare energiemix. Zonneenergie en ondiepe geothermie (warmtepompen) bieden hier de grootste potenties, gevolgd door
windenergie en biomassa.
4) Duurzaam en energiezuinig bouwen
Daarnaast biedt het verhogen van de energieprestaties van woningen en gebouwen nog een hoog
reductiepotentieel. De renovatiegraad moet sterk verhoogd worden via het stimuleren van individuele
en collectieve wijkrenovaties
Adaptatie
In het kader van adaptatie is de verdere realisatie van groen-blauwe netwerken, een groen-blauwe
dooradering en een veerkrachtig watersysteem prioritair. Daarnaast worden verschillende doelgroepen
gestimuleerd tot het nemen van adaptatiemaatregelen en wordt de kennis verder uitgebouwd.

6. Financiering
6.1. Financiering klimaatdoelstellingen 2040
Uiteraard is het niet de bedoeling dat het provinciebestuur de volledige CO2-reductie zelf financiert.
Om te evolueren naar een klimaatneutrale provincie worden belangrijke investeringen gevraagd van
de ganse Vlaams-Brabantse gemeenschap in de periode van 2011 tot 2040. Een eerste raming in de
klimaatstudie door Futureproofed levert een bedrag op van 25 miljard euro of gespreid over 25 jaar
1 miljard euro per jaar. De grootste uitdaging is volgens Futureproofed de beschikbare geldstromen,
die wel degelijk voorhanden zijn, om te buigen en te investeren in klimaatmaatregelen die ook
opportuniteiten bieden voor de samenleving in de provincie. Er wordt immers meerwaarde gecreëerd
door minder afhankelijk te zijn van steeds duurdere fossiele energievormen en door een betere en
gezondere leefomgeving, o.a. op vlak van mobiliteit en wonen.
Financiering van het lokaal klimaatbeleid is niet eenvoudig en wordt vaak als struikelblok gezien, ook
al zijn de middelen aanwezig. Een klimaatplan omvat maatregelen die heel verschillend van aard
kunnen zijn. Ook vanuit financieringsoogpunt kunnen deze sterk verschillen wat de complexiteit van
de financiering verhoogt. Bovendien zijn er vaak vele actoren betrokken.
Er zijn dus een aantal knelpunten waardoor acties of projecten niet uitgevoerd worden of waardoor
vraag (te realiseren projecten) en aanbod (financiële middelen) elkaar niet vinden.
Daarom moet een optimaal financieel instrumentarium ontwikkeld worden dat aan deze
financieringsnood en -drempels een oplossing kan geven.
De provincie wil een faciliterende rol opnemen bij de mobilisatie van de nodige financiële middelen.
Zo participeert zij aan het pilootproject ‘Financiering lokale klimaatplannen’ FLK, waarbij door
Technum en SuMa Consulting een financieringsmodel ontwikkeld wordt dat er van uitgaat dat het gros
van de middelen vanuit de private sector kan worden aangeleverd. In plaats van individuele projectper-project financiering waarbij enkel de meest rendabele projecten gefinancierd geraken wil het FLKmodel een financieringsoplossing bieden voor een meer globaal pakket van klimaatmaatregelen- en
projecten. Hierbij ondersteunen de meeste rendabele projecten de minder rendabele projecten die
essentieel zijn voor het halen van de doelstellingen.
Daarnaast wil zij actoren ook actief begeleiden bij hun zoektocht naar financiering.
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Er zal een financieel actieplan opgemaakt worden waarin de prioritaire stappen en de fasering voor de
financiering van de klimaatdoelstellingen meer gedetailleerd zullen toegelicht worden.
6.2. Financiering klimaatacties 2016-2019
Voor de uitvoering van het eigen provinciaal klimaatactieprogramma 2016-2019 zijn de nodige
budgetten voorzien in de meerjarenbegroting. Nieuwe acties die binnen deze beleidsperiode worden
opgezet dienen gerealiseerd te worden via verschuiving van de huidige budgetten of via het zoeken
naar extra financiering (bv. Europese subsidies).

7. Monitoring
7.1. Monitoring op doelstellingenniveau (CO2-uitstoot voor het grondgebied van de provincie)
Voor de opvolging van de klimaatdoelstellingen is monitoring noodzakelijk.
Aangezien het provinciaal klimaatbeleidsplan een (middel)lange termijn horizon heeft, is het immers
niet denkbeeldig dat prognoses die vandaag gemaakt worden in de toekomst bijgesteld moeten
worden (bv. door wijziging van omgevingsfactoren, wetgevend kader, technische vooruitgang …).
Dit kan leiden tot het bijstellen van doelstellingen in functie van haalbaarheid, wijziging van prioriteit of
extra beleid.
Op basis van de klimaatstudie werden aan de strategische en de operationele doelstellingen waar
mogelijk CO2-reductiedoelstellingen gekoppeld (voor het grondgebied van de provincie).
De reductie van de CO2-uitstoot (in ton) zal jaarlijks gemonitord worden aan de hand van de
cijfergegevens die door VITO geleverd worden. Op deze manier kunnende evolutie van de uitstoot
van CO2 t.o.v. de nulmeting en de vooruitgang van de doelstellingen in beeld gebracht worden.
Daarnaast zal ook de evolutie van de geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie gemonitord
worden. Hiervoor zullen de updates van de Vlaams-Brabantse energiekansenkaarten-en atlas
gebruikt worden.

7.2. Monitoring op actieniveau (impact acties provinciaal klimaatactieprogramma)
In het klimaatactieprogramma 2016-2019 wordt bij elke actie een opvolgingsindicator gedefinieerd.
2

Waar mogelijk zijn dit kwantitatieve indicatoren (bv. aantal km gerealiseerde fietssnelwegen, m
dakisolatie via premies of samenaankopen…). Waar mogelijk wordt de hieraan gekoppelde CO2reductie berekend of ingeschat. Voor sommige indicatoren zijn streefdoelen vastgelegd, zoals die ook
in het kader van de Beleids-en Beheerscyclus zijn opgenomen. Voor andere acties gebeurt de
evaluatie eerder kwalitatief of beschrijvend.
De indicatoren zullen jaarlijks, naar aanleiding van de evaluatie van het klimaatactieprogramma en
gelijklopend met de jaarlijkse beleidsevaluatie, op een tijdsefficiënte manier opgevolgd.
Deze monitoring maakt het mogelijk om de bijdrage van de acties van het provinciaal
klimaatactieprogramma aan de doelstellingen voor het grondgebied zichtbaar te maken.

8. Communicatie
Over de vooruitgang van de klimaatdoelstellingen en de behaalde resultaten zal op een brede en
transparante manier gecommuniceerd worden (o.a. evolutie CO2-reductie voor het grondgebied,
gerealiseerde reducties via acties, evolutie productie hernieuwbare energieproductie, aantal km
fietssnelwegen enz.). Hiervoor worden de nodige communicatietools ingezet of ontwikkeld.
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Versnellen van de evolutie naar een optimale hernieuwbare energiemix
Stimuleren van de toepassing van zonne-energie

Stimuleren van toepassing windenergie

Stimuleren van toepassing van bio-energie

Stimuleren van toepassing van geothermie

Ondersteunen en bevorderen van warmtenetten

OD_HE_1
OD_HE_2

OD_HE_3

OD_HE_4

OD_HE_5

OD_HE_6

NR
MH.03
MT.14
ME.01
ME.02
ME.04
MH.04
MT.03
ME.06
ME.05

Jaarlijkse CO2reductie
kTon
711,00
270,00
255,00
79,00
73,00
73,00
53,00
6,00
4,00

- vermindering CO2-uitstoot met 764 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 12,22% (t.o.v. 2011)

- vermindering CO2-uitstoot met 10 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 0,16% (t.o.v. 2011)

- vermindering CO2-uitstoot met 73 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 1,17% (t.o.v. 2011)

- vermindering CO2-uitstoot met 677 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 10,85% (t.o.v. 2011)

Aandeel reductie 2040 t.o.v.2011
%
11,38
4,33
4,09
1,26
1,17
1,17
0,84
0,09
0,07

Reductiedoelstelling 2040
vermindering CO2-uitstoot met 1.524 kton
vermindering CO2-uitstoot met 24,4% (t.o.v. 2011)

Hernieuwbare energie
Maatregel
Plaatsen van een warmtepomp bij huishoudens (45% van de huishoudens)
Zonneboilers Handel en Diensten (30% opp. van de sector)
PV-cellen bij particulieren (60% van de huishoudens)
PV-cellen gebouwen Handel en Diensten (30% opp. van de sector)
Bouw windturbines (50 stuks van 3MWe)
Zonneboiler huishoudens (40% van de huishoudens)
Plaatsen van een warmtepomp bij renovatie gebouwen Handel en Diensten (15% van de sector)
Anaërobe vergisting en WKK bij één industriële actor (10 stuks)
Biomassaketel van 1MW voor telkens 220 woningen wijken met collectief warmtenet (10 stiuks)

Gerelateerde KMI-maatregelen

Transitie naar een maximaal zelfvoorzienend energiesysteem op basis
van hernieuwbare energie

SD_HE

Strategische en operationele doelstellingen

Reductiedoelstellingen

Hernieuwbare energie

Bijlage 1: gekwantificeerde doelstellingen en gerelateerde maatregelen van het klimaatmaatregeleninstrument (KMI) per thema
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Strategische en operationele doelstellingen

Daling van de CO2-uitstoot van gebouwen door een transitie naar duurzaam wonen en bouwen

Reductiedoelstelling 2040

Woningen
Maatregel
Verlaging elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting naar 2.000 kWh/woning (100% van de huishoudens)

Muurisolatie, aanpassen van de isolatienormen (40% van de huishoudens)
Installatie van efficiëntere ketels (45%van de huishoudens)
Plaatsen van dakisolatie, aanpassen van de isolatienormen (24 % van de huishoudens)
Plaatsen van betere beglazing huishoudens (15% van de huishoudens)
Collectieve wijkrenovatie naar zeer lage energie-standaard (30kWh/m2) - 45 X 250 woningen
Collectieve wijkrenovatie naar energiestandaard 2014 (70kWh/m2) - 45 x 250 woningen
Ambitieuze energiescans bij huishoudens (6000/jaar)
Gedragsinterventies (100% van de huishoudens)
Optimale oriëntatie woningen voor benutten van passieve/actieve zonnewinsten (100% van de nieuwe woningen)
Dakisolatie verplicht voor huurwoningen: handhaving + informeren

MH.02
MH.13
MH.01
MH.05
MH.06
MH.07
MH.10
MH.12
MH.09
MH.11

206
146
117
49
40
31
12
7
0
0

Jaarlijkse CO2reductie
kTon
227

3,30
2,34
1,88
0,79
0,65
0,49
0,19
0,11
0,00
0,00

Aandeel reductie t.o.v.2011
%
3,63

- vermindering CO2-uitstoot met 418 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 6,70% (t.o.v. 2011)
- vermindering CO2-uitstoot van de sector met 46,16%

- vermindering CO2-uitstoot met 835 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 13,38% (t.o.v. 2011
- vermindering CO2-uitstoot van de sector met 43,91%

vermindering CO2-uitstoot met 1.253 kton
vermindering CO2-uitstoot met 20,08% (t.o.v. 2011)
vermindering CO2-uitstoot van de sector met 44,6%

NR
MH.08

Gerelateerde KMI Maatregelen

OD_DUWOBO_4 Stimuleren van duurzame en klimaatneutrale wijkontwikkeling

OD_DUWOBO_3 Verhogen van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen

OD_DUWOBO_1 Stimuleren van kleiner en compacter wonen en van nieuwe woonvormen
OD_DUWOBO_2 Verhogen van de energieprestaties van woningen via individuele en collectieve aanpak

SD_DUWOBO

Reductiedoelstellingen

Duurzaam en energiezuinig wonen en bouwen
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NR
MT.10
MT.02
MT.08
MT.07
MT.09
MT.06
MT.13
MT.12
MT.11

Niet-residentiële gebouwen (tertiaire sector)
Maatregel
Monitoring en visualisatie energieverbruik Handel en Diensten (80% van de sector)
Renovatie bestaande gebouwen: reductie verbruik HVAC en verlichting (30% van de sector)
Bijkomende Isolatie gedeeltelijk geïsoleerde daken sector handel en diensten (75% van de sector)
Reduceren verbruik verlichting van 52W/m2 naar 20W/m2
Vervanging enkel glas door dubbel glas (15% van de sector)
Combinatie balansventilatie en schuifdeuren bij handelszaken (20% van de handelaars)
Renovatie van voorbeeldgebouwen (gemeente, school, bedrijf) naar LE-standaard (30kh/m2) (30 gebouwen)
Vervanging van schoolgebouwen (5000m2) door passiefscholen (15 scholen)
Stimuleren klimaatvriendelijke technische maatregelen in verschillende sectoren
Jaarlijkse CO2reductie
kTon
162
75
50
47
41
33
4
2
40

Aandeel reductie t.o.v.2011
%
2,59
1,20
0,80
0,76
0,65
0,53
0,07
0,03
0,07
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Strategische en operationele doelstellingen
Daling van de CO2-uitstoot van transport door een transtie naar slimme en duurzame mobiliteit

NR
MM.02
MM.09
MM.10
MM.17
MM.16
MM.04
MM.05
MM.18
MM.08
MM.13
MM.06
MM.07
MM.14
MM.15
MM.12
MM.11

Mobiliteit
Maatregel
Modal shift van personenwagens naar fiets en openbaar vervoer
Stijging lokaal verkeer personenwagens + effect lagere emissiefactoren
Stijging doorgaand verkeer personenwagens + effect lagere emissiefactoren
Efficiëntere vrachtwagens
Goederenvervoer groeperen en samen laten transporteren (25% van de vrachtkilomters)
Uitwisselingsplatform van locatiegebonden diensten
Extra kilometers vermijden door opvang gebrek aan diensten in onmiddellijke omgeving
Stijging efficiëntie bussen
Autovrije zone in de steden en gemeenten (3 stadskernen)
Vrijwillig charter voor bedrijven om gemiddelde emissies wagenpark te beperken
Afbouw of consolidatie parkeeraanbod
Publiek fietsdeelsystemen voor bewoners en bezoekers steden en gemeenten
Parkeer- en laadvoorzieningen voor elektrische wagens
Mobiliteitsbudget voor werknemers in plaats van duurdere bedrijfswagen
Stijging doorgaand verkeer vrachtwagens + effect lagere emissiefactoren
Stijging lokaal verkeer vrachtwagens + effect lagere emissiefactoren

Gerelateerde KMI-maatregelen
Aandeel reductie t.o.v.2011
%
13,40
8,46
5,82
4,79
1,13
0,93
0,93
0,87
0,39
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,04
-0,13

- vermindering CO2-uitstoot met 70 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 1,13% (t.o.v. 2011)

- vermindering CO2-uitstoot met 837 kton
- vermindering CO2-uitstoot met 13,40% (t.o.v. 2011)

Reductiedoelstelling 2040
vermindering CO2-uitstoot met 2295 kton
vermindering CO2-uitstoot met 36,72% (t.o.v. 2011)
vermindering CO2-uitstoot van de sector met 83,62%

Jaarlijkse CO2reductie
kTon
837
529
364
300
70
58
58
54
24
10
0
0
0
0
-2
-8

OD_MOB_5 Versnellen van de technologische shift naar schonere brandstoffen en elektrisch vevoer (als aanvulling op de modal shift)

OD_MOB_3 Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het ontwikkelen van een
streekgerichte visie en het ondersteunen van scholen, bedrijven en gemeenten bij mobiliteitsvraagstukken
OD_MOB_4 Stimuleren van minder vrachtvervoer door slimme logistiek en overschakeling naar vervoer via spoor of water

OD_MOB_2 Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het uitwerken van een
tragewegenbeleid

OD_MOB_1 Versnellen van de modal shift van personenwagens naar andere vervoersmodi door het investeren in bijkomende
fietsinfrastructuur en een toekomstgericht fietsbeleid

SD_MOB

Reductiedoelstellingen

Duurzame en slimme mobiliteit
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Realiseren van duurzame en CO2-neutrale bedrijventerreinen
Stimuleren van klimaatgerichte innovatie op vlak van energie en materialen
Stimuleren van duurzaam ondernemen en tewerkstellen
Stimuleren van duurzame versterking van handelskernen

OD_ECON_2
OD_ECON_3
OD_ECON_4
OD_ECON_5

NR
MI.01
MI.04
MI.02
MI.03
MI.08

Maatregel
Sensibilisering bedrijven (100% van de sector)
Monitoring en optimalisatie sector 'Rest van de industrie' (100% van de sector)
Monitoring en optimalisatie sector 'Voeding, dranken en tabak'(100% van de sector)
Monitoring en optimalisatie sector 'Metaalverwerkende nijverheid'(100% van de sector)
Monitoring en optimalisatie sector 'Papier en uitgeverijen'(100% van de sector)

Industrie/bedrijven
kTon
47
0
3
2
0

%
0,76
0,01
0,05
0,04
0,01

Aandeel reductie t.o.v.2011

Reductiedoelstelling 2040
vermindering CO2-uitstoot met 81 kton
vermindering CO2-uitstoot met 1,3% (t.o.v. 2011)
vermindering CO2-uitstoot van de sector met 19,44%

Jaarlijkse CO2reductie

Stimuleren van energie-optimalisatie en verhogen van de energie-efficiëntie bij bedrijven

OD_ECON_1

Gerelateerde KMI-maatregelen

Strategische en operationele doelstellingen
Daling van de CO2-uitstoot door bedrijven en industrie door een transitie naar een koolstofarme en circulaire economie

SD_ECON

Reductiedoelstellingen

Koolstofarme en circulaire economie

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst leefmilieu
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
016-26 72 78
klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke
gedeputeerde Tie Roefs
016-26 70 52
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