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Woord vooraf 

De wereldwijde gevolgen van de opwarming van de aarde zijn vandaag tastbaar. Zo veroorzaakt 

extreem weer schade, prijsverhoging voor voedsel en waterschaarste1. Tegen 2030 zou er 50% 

meer voedsel moeten geproduceerd worden terwijl de oogsten zouden afnemen met 25%. 

Hetzelfde geldt voor water, het verbruik zal in 2030 40% meer bedragen dan onze voorraden 

toelaten. Dat zal resulteren in een explosie van onaangename gevolgen die intercontinentaal 

verbonden zijn met mekaar, inclusief grootschalige, onvrijwillige migratie. 

Niettegenstaande de grote bezorgdheid over de opwarming van de aarde en belangrijke stappen 

die reeds werden genomen blijft een internationaal2 bindend akkoord uit. Ook op Europees niveau 

is de doelstelling voor 20303 onvoldoende en is er nog geen bindend akkoord voor de lange 

termijn (2040-2050)4. België en zijn regio’s hinken achterop met hun klimaatplannen5, zowel voor 

de doelstelling 2020 als voor de plannen erna6. Het is dan ook niet verwonderlijk dat door een 

falend internationaal en nationaal klimaatbeleid, regio’s, steden en gemeenten zelf initiatieven 

nemen zoals het Burgemeestersconvenant om tegen 2020 een emissiereductie van 20% te 

realiseren. 

Zo kunnen we alleen maar toejuichen dat, mede op initiatief van de provincie, er in Vlaams-

Brabant reeds 58 gemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekenden. Het provinciebestuur 

stelt zelfs in zijn beleidsverklaring van 2013 dat het de provincie klimaatneutraal wil maken. Om 

deze lange termijn doelstelling te kaderen en te concretiseren werd een opdracht toegekend aan 

Futureproofed, Hiva-KU Leuven en Point Consulting. Dit rapport geeft een neerslag van het 

gerealiseerde werk en een overzicht van wat er zal moeten gebeuren om die klimaatneutraliteit te 

bereiken: concrete maatregelen en beleidsaanbevelingen. Deze opdracht is meer geweest dan 

reken -en studiewerk. Er is een breed participatietraject opgestart met de bedoeling om die 

klimaatneutrale doelstelling mee te helpen realiseren in de provincie. 

Vandaag neemt de provincie al heel wat initiatieven die gesmaakt worden door gemeenten, 

                                           

 

1 World Economic Forum, Global Risk Report 2015, Environment—High concern, little progress. 

http://reports.weforum.org/global-risks-2015/part-1-global-risks-2015/environment-high-concern-little-progress/ 

2 United Nations and Climate Change http://www.un.org/climatechange/towards-a-climate-agreement/, overzicht van de 

doelstellingen en tijdslijn van de belangrijkste conferenties. 

3 UNEP United Nations Environment Programme publiceert in zijn rapport ‘Emission gap report 2014’   

4 Europese Commissie ‘EU action on climate change’, key targets, http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/ 

5 Nationaal klimaatplan België http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgisch-klimaatbeleid/nationaal-beleid, Federaal 

klimaatplan: http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatbeleid/belgisch-klimaatbeleid/federaal-klimaatbeleid 

6 European Environment Agency (EEA), Trends and projections in Europe 2014 EEA report 6/2014 



   

6 

bedrijven, middenveld organisaties en dienstverleners. De geformuleerde maatregelen uit dit 

rapport tonen aan dat er nog veel verder zal moeten gegaan worden met die initiatieven. Uit de 

beleidsaanbevelingen komen we te weten dat de provincie dit niet alleen kan. Samenwerking met 

de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen en België zal cruciaal zijn om de klimaatneutrale 

doelstelling te bereiken. 

Nog belangrijker is dat het bewustzijn groeit dat klimaatneutraliteit meer betekent dan 10 keer 

minder CO2 uitstoten. Klimaatneutraliteit betekent in eerste instantie het bestendigen van de 

welvaart voor de provincie en daarbuiten. Een samenleving die radicaal efficiënter omgaat met zijn 

energie, en die energie zelf op hernieuwbare wijze gaat produceren, creëert lokaal waarde en een 

overschot aan middelen die vandaag met weinig meerwaarde naar het buitenland vloeien. Het 

betekent ook een samenleving die zich zelf heruitvindt door collectief de klimaatneutrale 

uitdaging aan te gaan en tegelijk de sociale cohesie versterkt. 

Dit project, met onder andere dit rapport als resultaat, ondersteunt en versterkt het initiatief en de 

visie van de provincie om de grote maatschappelijke opportuniteiten van een klimaatneutraal 

Vlaams-Brabant uit te bouwen voor de huidige én toekomstige generatie.  
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Samenvatting 

De belangrijkste resultaten van deze klimaatstudie en het proces daarvan worden hieronder 

genummerd samengevat. Deze samenvatting combineert de chronologische opbouw van de 

hoofdstukken uit deze studie met de belangrijkste (genummerde) resultaten. Dit laat toe om op 

gestructureerde wijze meer detail op te zoeken in de betreffende hoofdstukken. 

 

Hoofdstuk 1: Definities en doelstellingen 

De doelstelling van deze klimaatstudie is om voor de provincie een realistische set maatregelen 

met bijhorend beleidsadvies voor te stellen om als grondgebied klimaatneutraal te worden tegen 

een haalbare streefdatum. Dit hoofdstuk licht toe waarom de provincie klimaatneutraal wil worden 

en wat de voorwaarden zijn voor klimaatneutraliteit. 

 

Hoofdstuk 2: Methodiek   

Voor deze klimaatstudie werd een proces gevolgd dat de volgende delen omvat: 

• Een kwantitatieve analyse (hoofdstukken 3 tot en met 5) 

• Een participatietraject (hoofdstuk 6) 

• Een beleidsanalyse (hoofdstuk 7) 

De methodiek en het proces van deze studie wordt toegelicht in dit hoofdstuk. 

 

Hoofdstuk 3: Nulmeting 

Indien de provincie een doelstelling vooropstelt om klimaatneutraal te worden tegen een 

bepaalde datum dan is er nood aan een referentiepunt. Dat noemen we de nulmeting. De 

nulmeting is de som van alle broeikasgasemissies die ontstaan op het grondgebied Vlaams-

Brabant.  

Mobiliteit (hoofdzakelijke personenwagens) en huishoudens (hoofdzakelijk verwarming van 

gebouwen) zijn de sectoren met de grootste broeikasgasemissies gevolgd door handel en 

diensten, industrie en landbouw en natuur.  
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Figuur 1: Relatieve emissies per sector in de CO2e nulmeting 2011 van de provincie Vlaams-Brabant 

Verbranding van diesel, hoofdzakelijk door personenwagens, is de belangrijkste oorzaak van 

broeikasgasemissies (36%). Aardgas, hoofdzakelijk voor verwarming, is de tweede belangrijkste 

oorzaak van broeikasgasemissies (22%). Vervolgens elektriciteit (16%) en stookolie (15%). Samen 

stoten ze 89% uit van de totale broeikasgasemissies in de provincie voor het jaar 2011. 

 

Hoofdstuk 4: Scenario Analyse  

Vertrekkend van de nulmeting stellen we ons de vraag welke klimaatmaatregelen er genomen 

kunnen worden om de provincie klimaatneutraal te maken. Vooraleer maatregelen te kunnen 

bepalen wordt een kwantitatieve analyse gemaakt van wat we reeds mogen verwachten van 

lopend beleid en bovenlokaal beleid dat nog op de plank ligt voor de toekomst. Deze analyse 

gebeurt aan de hand van visiescenario’s. Vervolgens gaan we de vraag beantwoorden op welk 

type maatregelen de provincie het best inzet om te evolueren naar klimaatneutraliteit. Dit gebeurt 

met behulp van de  toekomstscenario’s.  
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1. In deze studie wordt een analyse gemaakt voor de provincie van de bestaande 

ambitieniveaus voor Vlaanderen, België en Europa om de broeikasgasemissies te 

reduceren  tegen 2030 en 2050. Dit noemen we de visiescenario’s. Op basis van deze 

visiescenario’s kunnen we concluderen dat de provincie zal moeten inzetten op 7 

noodzakelijke focuspunten om te evolueren naar klimaatneutraliteit. Deze focuspunten 

vertalen de noodzakelijke structurele ingrepen voor klimaatneutraliteit: 

 

Figuur 2 : 7 Noodzakelijke focuspunten om naar klimaatneutraliteit te evolueren volgens de visiescenario’s 

 

2. Wetende dat er structurele ingrepen nodig zijn om te evolueren naar klimaatneutraliteit is 

er in deze studie onderzocht op welk type maatregelen de provincie het best op inzet. Dit 

noemen we de toekomstscenario’s. De toekomstscenario’s onderzoeken het potentieel 

aan CO2-reductie en financiële opbrengsten van de maatregelen die geformuleerd werden. 

De toekomstscenario’s leren ons dat de provincie het best kan inzetten op het reductie 

toekomstscenario waarbij maximaal ingezet wordt op maatregelen die de vraag naar 

energie doen dalen. Een voorbeeld daarvan is de isolatie van woningen. 

Tegelijkertijd kan er ingezet worden op het hernieuwbaar toekomstscenario waarbij 

maximaal ingezet wordt maatregelen die lokale duurzame energieproductie doen stijgen. 

Voorbeelden daarvan zijn de windmolenparken of biomassa centrales. 

Op het substitutie toekomstscenario dient niet maximaal ingezet te worden omdat dit de 

duurste en ook niet meteen de meest sociale maatregelen omvat. Voorbeeld daarvan is 

het plaatsen van warmtepompen. 
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Hoofdstuk 5 : Finaal Toekomstscenario  

Nu we de focuspunten en het type maatregelen kennen waarop de provincie moet inzetten 

worden er 58 maatregelen geformuleerd en in detail uitgewerkt voor de 6 sectoren. Zo komen we 

tot een maatregelenmix per sector. De terugkoppeling uit het participatietraject (Hoofdstuk 6) is 

opgenomen in de bespreking van de maatregelen. De maatregelen worden berekend in het 

‘Klimaat Maatregelen Instrument’ (KMI)7. Dit is een uitvoerig Excel bestand waarin de berekeningen 

en aannames voor elke maatregel terug te vinden zijn. Dit KMI kan een werkinstrument zijn voor 

de provincie waarin nieuwe aannames en berekeningen kunnen gemaakt worden voor de 

komende jaren. Een berekening en modellering is immers geen statisch gebeuren. 

1. De provincie kan klimaatneutraal worden tegen 2040. Tegen 2040 kan 83% van de totale 

broeikasgasemissies gereduceerd worden in vergelijking tot de nulmeting in 2011 

(6.249kTonCO2e). De einddatum 2040 is tot stand gekomen na een iteratief proces waarbij 

met verschillende factoren rekening werd gehouden om een zo realistisch en tegelijk 

ambitieuze einddatum voorop te stellen.    

2. 58 maatregelen worden geformuleerd voor 6 sectoren om de provincie klimaatneutraal 

te maken tegen 2040. Voor bijna alle sectoren is de maatregelenmix per sector 

winstgevend. Niettemin zijn er individuele maatregelen die resulteren in een netto kost.  

 

  2011 2040 

Sector 
 

Resultaat 

met 

actieplan 

CO2-

reductie 

Reductie 

2011 

opbrengst / 

jaar 

  kTon CO2e kTon CO2e kTon CO2e % mio €/jaar 

Huishoudens 1.901 282 1619 -85% 193 

Handel en diensten 890 149 742 -83% 125 

Industrie (niet-ETS) 417 336 81 -19% 16 

Landbouw & Natuur 265 241 24 -9% -136 

Mobiliteit 2.744 450 2.295 -84% 90 

Lokale energieproductie 

(niet-ETS) 
16 -401 418 -2.533% 256 

Jaartotalen 6.249 1.064  5.185    544 

Resultaat t.o.v. 2011 met 

geselecteerde maatregelen 
  -83%       

Tabel 1: Resultaat van 58 maatregelen uit het KMI verdeeld over 6 sectoren : 83% CO2-reductie tegen 2040 t.o.v.2011 

                                           

 

7 Het KMI is opvraagbaar bij de provincie.  
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2011  

 

Er worden belangrijke investeringen gevraagd in de periode van 2011-2040. Een eerste raming 

levert een bedrag op van ongeveer 25 miljard, of gespreid over 25 jaar 1 miljard per jaar. Dat is 

veel geld. We merken daarbij op dat de spaarboekjes van alle inwoners van Vlaams-Brabant 

samen zo’n 25,8 miljard8 zouden vertegenwoordigen. Een tweede bedenking om die 1 miljard in 

perspectief te plaatsen is het feit dat alle autogebruikers in Vlaams-Brabant elk jaar de bereidheid 

hebben om samen ongeveer 4,5 miljard per jaar te besteden aan autorijden; daarmee is het ook 

het duurste beschikbare transportmiddel. 

Conclusie is dus dat er wel degelijk geld van die grootteorde beschikbaar zou kunnen gemaakt 

worden. Geld dat, indien het gemobiliseerd zou worden, jaarlijks meer dan 4% 9  zou kunnen 

opbrengen op de lange termijn. Tegelijk wordt meerwaarde voor de provincie gecreëerd door 

minder afhankelijk te zijn van steeds duurdere fossiele energievormen en een betere 

leefomgeving onder andere op vlak van mobiliteit en wonen. 

De grootste uitdaging zal zijn om die geldstromen om te buigen en te investeren in deze 

klimaatmaatregelen die opportuniteiten zijn voor de samenleving in de provincie. Dat vergt niet 

enkel een financieel-technische oefening, maar ook veel ‘psychologisch masseerwerk’ waarvoor de 

aanzet is gegeven in het participatietraject. De maatregelen en de feedback uit het 

participatietraject geven ook aan dat we in de toekomst steeds meer vanuit het collectief naar 

oplossingen zullen moeten zoeken om de transitie naar klimaatneutraliteit te kunnen waarmaken 

in de provincie. 

 

Hoofdstuk 6 : Participatietraject 

Overheid, bedrijven, burgers en maatschappelijke actoren kunnen niet langer blijven werken in 

‘gescheiden werelden’. Deze klimaatstudie omvat, naast het kwantitatieve rekenwerk, een 

participatietraject. Dit participatietraject heeft als doel burgers, experts, beleidsmakers, bedrijven, 

scholen, milieuorganisaties, vervoersmaatschappijen, belangenorganisaties... vanaf het begin te 

betrekken bij het project ‘Provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal’. Het participatietraject is ook 

zeer nuttig gebleken om de maatregelen uit het kwantitatieve model (KMI) af te toetsen : wat zijn 

de obstakels en wat zijn mogelijke oplossingen? Dit participatietraject maakt integraal deel uit van 

deze klimaatstudie om de provincie voor te bereiden op een goed geïnformeerd en afgetoetst 

klimaatbeleid. Dit participatietraject is begonnen met een stakeholdermapping om vervolgens over 

                                           

 

8 Cijfers Nationale Bank 5/03/2015: 259,5 miljard op Belgische spaarboekjes en Vlaams-Brabant heeft bijna 10% van de 

inwoners van België. 

9 Het KMI model werkt met een verdiscontering van 4%/jaar.  
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te gaan tot : 

• 25 individuele interviews om de toekomstscenario’s af te toetsen;  

• Werksessies met bestaande netwerken en overlegfora met de milieuambtenaren van de 

provincie en het Netwerk Duurzaam Bouwen Vlaams-Brabant;  

• Themagerichte focusgroepen over ruimte en mobiliteit, consumptie en adaptatie. 

 

1. Deelnemers van het participatietraject zien de relevantie van provinciaal klimaatbeleid 

en de rol die de provincie daarin opneemt. De deelnemers geven het volgende aan: 

o Appreciatie en positieve reacties voor het initiatief van de provincie. Het 

klimaatproject van de provincie heeft zeker een dynamiek op gang gebracht. 

o De realistische mogelijkheden en limieten van het provinciale bestuursniveau. 

Hoewel veel van de wetgeving zich op Europees en Federaal of Vlaams niveau 

bevindt, zijn er toch eigen klemtonen die de provincie kan leggen in de eigen 

bevoegdheden en toepassingen van reglementering. Naar het Vlaamse niveau 

verwacht men duidelijke stellingnames en het gebruik van politieke steun of 

signalen. 

o Eigen voorbeeldgedrag door de provincie wordt als belangrijk gezien naar de 

burgers en bedrijven toe. 

o De verwachting van goede up-to-date communicatie en informatieverstrekking 

zoals de verspreiding van belangrijke inzichten uit kennisinstellingen, alsook het 

uitvoeren van eigen studieopdrachten en onderzoekswerk om gebiedsgebonden of 

thematische kennisleemtes in te vullen en gericht regie te kunnen voeren. 

o Last but not least zien men voor de provincie een zeer belangrijke rol weggelegd 

in de ondersteuning van de gemeentes door tussen hen in te staan en samen 

met hen concrete acties te ondernemen. Samenwerking met de intercommunales 

en andere bovenlokale actoren of sector-organisaties wordt daarbij als bijkomende 

troef gezien. 

2. Belangrijk is ook het interne draagvlak binnen het provinciebestuur. De eigen evaluatie en 

het doorpraten van de inzichten, mogelijkheden en beperkingen uit de studie met de 

verschillende beleidsdomeinen van de eigen administratie is in de komende fase cruciaal. 

Daarbij hoort ook een open dialoog met de politiek eindverantwoordelijken die de 

uiteindelijke intenties, plannen en engagementen van de provincie moeten bekrachtigen 

en mee uitdragen.  

3. Ten aanzien van de maatregelen wijst men vanuit het participatietraject op de 

toegevoegde waarde om het debat aan te gaan op basis van concrete cijfers en 

oplossingsmogelijkheden. Tegelijk geeft men aan dat de maatregelen niet louter vanuit de 
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theorie of in hun algemeenheid mogen voorgesteld en voorgerekend worden, maar dat 

men rekening moet houden met de situationele toepasbaarheid. Deelnemers geven het 

volgende aan:  

o Maatregelen dienen op maat te worden uitgewerkt.  

o Qua output inzake de aftoetsing van het draagvlak voor de verschillende 

maatregelen, krijgen we een combinatie van zowel eerder afwijzende als meer 

enthousiaste reacties. Naargelang de betrokkene waarmee men spreekt hoort 

men eerder een behoudsgezinde tendens dan wel vernieuwende ideeën. Dit hangt 

mede af van de specifieke sector waarmee men vertrouwd is, de daarbij horende 

technische kennis waarover men beschikt of de specifieke belangen die men 

eventueel nastreeft. 

o Technisch-inhoudelijke suggesties waarmee de formulering van de maatregelen en 

de berekeningen om klimaatneutraal te worden konden worden aangepast en 

verbeterd. 

 

Hoofdstuk 7 : Beleidsanalyse  

De beleidsaanbevelingen hebben vorm gekregen op basis van de maatregelen uit het KMI, een 

documentenanalyse, het participatietraject en overleg met de provinciale diensten.  

De aanbevelingen worden vervolgens geformuleerd op drie niveaus. Ten eerste formuleren we vijf 

zogenaamde rode draad-aanbevelingen. Ten tweede formuleren we hoofdaanbevelingen per 

thema, en ten slotte hebben we concrete aanbevelingen per thema. 

De vijf rode draad-aanbevelingen   

1. Duurzaamheidstransitie en systeeminnovatie 

Het ambitieniveau van de doelstelling om 83% CO2-uitstoot te besparen is dermate hoog dat 

incrementele wijzigingen niet voldoende zullen zijn. Er zijn veranderingen op systeemniveau 

nodig, om zo een ‘duurzaamheidstransitie’ te realiseren. Met name onze systemen van 

bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit moeten structureel worden hervormd 

om de langetermijnambitie te realiseren. 

Concreet kan de provincie de visievorming die al is opgestart, o.a. met de projecten 

‘Ruimtelijke ontwikkeling Regionet Leuven’ en ‘Kernversterking als recept voor een 

klimaatneutraal Vlaams-Brabant’ gaan mainstreamen door het principe van ‘kernversterking’ 

structureel in te bouwen in de visie en het beleid inzake ruimtelijke planning, wonen en 

mobiliteit. 
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2. Groene tax shift 

Een groene tax shift, waarbij milieugerelateerde belastingen toenemen en lasten op arbeid 

afnemen, is onontbeerlijk om de klimaatneutrale ambitie te realiseren. De provincie kan 

(samen met andere provincies?) de invoering ervan bepleiten bij de Vlaamse en federale 

regering, en het goede voorbeeld geven door in haar eigen fiscaal beleid een vergroening te 

verkennen. 

3. De provincie als aanjager van hogere overheden 

Ook rond andere thema’s kan de provincie zich inzetten om de druk op de hogere overheden 

te vergroten. Dit kan ook op een positieve manier, door voorbeeldprojecten te ondersteunen, 

en door aan Vlaanderen voor te stellen om met alle gemeenten en provincies een klimaatpact 

af te sluiten, wat een erkenning zou zijn dat de lokale besturen Vlaanderen helpen om zijn 

internationale klimaatdoelstellingen te realiseren. 

4. De provincie als coach van de gemeenten 

Het belang van de rol van de provincie als begeleider van de gemeenten, bv. in het kader van 

het Burgemeestersconvenant, wordt door alle stakeholders benadrukt. Aangezien het 

realiseren van een gemeentelijk SEAP10nog veel moeilijker is dan het schrijven ervan, is een 

versterking van deze ondersteuning in de toekomst aan te raden. 

5. De provincie als voorbeeld 

De provincie heeft als bestuur een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze kan concreet een 

verduurzaming nastreven van de eigen gebouwen, het mobiliteitspark, de catering, de 

inrichting en het onderhoud van de provinciale domeinen, het meubilair, het kantoormateriaal 

en het keukenmateriaal. 

Daarnaast zou de provincie op beleidsniveau een uniek pilootproject kunnen uitvoeren rond 

een horizontaal begrotingsprogramma. 
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Aanbevelingen per thema 

 

Ruimtelijke ordening 

1. Van visie naar beleid: kernversterking als centraal element. 

Wonen en mobiliteit zullen – veel meer dan vandaag – worden geconcentreerd in kernen en 

langs de grote assen tussen deze kernen. Deze transitie vergt een omslag in het Vlaamse 

ruimtelijkeordeningsbeleid, waarvoor de provincie kan pleiten. 

2. Klimaat als rode draad van het ruimtelijk beleid 

De in ontwikkeling zijnde nieuwe provinciale ‘Visienota ruimte’ steunt het principe van 

kernversterking. We bevelen aan om in de visienota en in het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaams-Brabant, en in de beleidsprocessen daarna, aan dit principe al een zo concreet 

mogelijk invulling te geven. Hierbij dient een langetermijnperspectief te worden gehanteerd, 

met het oog op 2050 of verder. 

 

Gebouwen en bebouwde omgeving 

1. Anders wonen: naar een beleid gebaseerd op kernversterking. 

Woningen zijn gemiddeld groter bij ons dan in onze buurlanden, en de bewoning is ook meer 

versnipperd. Het besef dat we kleiner en in kernen moeten gaan wonen groeit, maar er is nog 

geen sprake van een ‘cultuurshift’, noch bij het beleid, noch bij de publieke opinie. De 

provincie kan als langetermijndoelstelling inzetten op het (langzaamaan) ombuigen van deze 

cultuur. Dit kan door actieve sensibilisatie, waarbij men verder moet gaan dan enkel 

informeren en bewustmaken, maar ook moet motiveren en de ambitie moet hebben om 

mensen te mobiliseren en te activeren. 

Daarnaast kunnen ook slimme en gerichte subsidies een bijdrage leveren. 

2. Collectieve wijkrenovaties naar lage energie 

De provincies kan samen met gemeenten projecten opstarten, ofwel een eerder coördinerende 

rol spelen en gemeenten begeleiden bij dergelijke projecten. Hieraan gekoppeld kan de 

provincie een pilootproject organiseren rond een warmtenet op niveau van een wijk. 

3. Energieprestaties van woningen verbeteren 

Goed gecibleerde subsidies kunnen, net als voordelige leningen, samenaankoop en 

sensibilisatie, bijdragen aan de beoogde versnelling van het renovatietempo van gebouwen. 

Voor eigen gebouwen en scholen kan de provincie een aantal voorbeeldrenovaties realiseren. 

4. Energieprestaties van gebouwen van handel en diensten verbeteren 

Dit kan worden gerealiseerd via een combinatie van verplichtingen (gemeenten), sensibilisatie 

en ondersteuning (provincie), en een klein deel subsidie (Vlaams). 
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Energie 

1. Opmaken provinciale visie rond windturbines en andere vormen van hernieuwbare energie 

Na de publicatie van de studie over energiekansenkaarten (eind 2015), bevelen we aan om 

onmiddellijk een beleidsproces op te starten dat moet leiden tot een provinciale visie op 

windenergie, en – breder – hernieuwbare energie. Dit proces van visievorming verloopt best 

parallel met de ontwikkeling van het provinciaal klimaatplan. Nadien wordt de visie best zo 

snel mogelijk vertaald in concrete beleidsinstrumenten en –acties. 

2. Windenergie: van knelpunten naar oplossingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat er heel wat hinderpalen zijn voor een ambitieuze 

uitbreiding van het aantal windturbines in Vlaams-Brabant. De provincie zou een onderzoek 

kunnen doen naar de specifieke knelpunten (bv. nabijheid luchthavens, NIMBY) en meteen ook 

naar mogelijke manieren om  die knelpunten weg te werken (bv. nieuwe radarsystemen). 

Sensibilisatie van burgers en lokale besturen t.a.v. windturbines is ook aan te raden, bv. door 

financiële participatie door burgers mogelijk te maken. 

Mobiliteit 

1. Regionet: van visie naar beleid 

De eerder beschreven transitie in wonen en ruimtelijke ordening zal, via kernversterking en de 

ruimtelijke omslag naar grote openbaarvervoersassen, leiden tot een daling van het aantal 

gereden autokilometers. De visie rond de ruimtelijke omslag is al vrij goed ontwikkeld dankzij 

het project Regionet Leuven, dat momenteel wordt uitgebreid tot de ganse provincie. Centraal 

staat de doelstelling van kernversterking (waardoor de mobiliteitsvraag sowieso al afneemt), 

en daaraan gekoppeld een (vooral openbaar) vervoer dat geconcentreerd wordt op de grote 

verbindingsassen tussen de steden en de kernen. Concreet naar de provincie pleiten we voor 

een geïntegreerde aanpak,  waarbij deze Regionetvisie op mobiliteit wordt meegenomen in de 

beleidsprocessen rond ruimtelijke ordening, bv. in het nieuwe Provinciaal Structuurplan 

Vlaams-Brabant. 

2. Modal shift: bijdragen aan de trendbreuk 

Een tweede bepalende factor om de autokilometers naar beneden te krijgen, wordt de modal 

shift, waarbij we een shift ambiëren naar 50% auto, 25% openbaar vervoer en 25% stappen en 

trappen. De provincie levert nu al een belangrijke bijdrage door haar rol in de versterking van 

het bovenlokale fietspadennetwerk. Daarnaast zullen ook de slimme kilometerheffing voor 

personenwagens en het invoeren van het mobiliteitsbudget een belangrijke impact hebben. 

De filelijdende provincie Vlaams-Brabant is de belanghebbende partij bij uitstek om voor deze 

maatregelen te pleiten bij de Vlaamse en de federale regering. Verder kan de provincie ook 

een betere afstemming van het vervoersnetwerk met Brussel nastreven. Ten slotte bevelen we 

de provincie aan om haar gemeentelijke besturen te motiveren om een restrictief 

parkeerbeleid te voeren. 
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Bedrijven/industrie 

1. Stimuleren van energie-efficiëntie bij bedrijven en industrie, via sensibiliserend beleid  

2. Stimuleren ‘Monitoring en optimalisatie van energie’ bij bedrijven en industrie 

Een correcte afstelling van toestellen kan al een fikse energiewinst opleveren. Sectorspecifieke 

sensibilisatie en pilootprojecten kunnen hier een verschil maken. 

3. Gericht beleid rond duurzame bedrijventerreinen 

Het optimaliseren en moderniseren van bestaande bedrijventerreinen moet leiden tot een 

zuiniger en efficiënter ruimtegebruik. Via de PRUP’s kan aan de reconversie van bestaande en 

verouderde bedrijfsterreinen een nog duurzamere toets gegeven worden. 

4. Stimuleren van Clean Tech Werking  

 

Landbouw 

1. Stimuleren van goede praktijken in verband met duurzame landbouwproductie 

De provincie kan goede praktijken i.v.m. duurzame landbouwproductie ondersteunen in 

pilootfase en beschikbaar stellen aan de relevante stakeholders. 

2. Stimuleren van korte-keten-landbouw 

Dit kan bv. door inspanningen om lokale productie in de lokale winkel te krijgen, of door het 

ondersteunen van Community Supported Agriculture.  

3. Stimuleren van duurzame energieproductie in de landbouw 

Biomassa en warmtenetten zijn voorbeelden van duurzame energieproductie die in de 

landbouw mogelijk potentieel hebben. De provincie kan samen met andere partners enkele 

pilootprojecten in deze richting opstarten. 

Natuur 

1. Stimuleren van aanplant bossen en beperken areaalafname bos 

We bevelen de provincie aan om van de toename van het bosareaal een expliciete en 

gemonitorde doelstelling te maken, wat vandaag nog niet het geval is. 

2. Stimuleren van aanplant van bomen buiten bosgebied 

Bomen kunnen bijvoorbeeld worden geplaatst als afrastering van (landbouw)percelen, 

langsheen snelwegen, in recreatiezones, of als buffergebieden van bedrijventerreinen. 
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Klimaatadaptatie 

1. Toetreding tot ‘Mayors Adapt’ 

Het Burgemeestersconvenant heeft ertoe bijgedragen dat het bewustzijn en de actie m.b.t. 

klimaatmitigatie (CO2-besparing) bij de lokale besturen gevoelig is toegenomen. Een 

gelijkaardige doelstelling kan worden gerealiseerd door toetreding tot Mayors Adapt, waarbij 

de provincie ook weer vooral de rol van coördinator voor gemeentelijke actie op zich zou 

nemen. 

2. Oprichting van een provinciaal Adaptatieplatform 

Mede in het kader van Mayors Adapt kan de provincie een platform oprichten dat zorgt voor 

meer coördinatie en zichtbaarheid van bestaande en nieuwe initiatieven.. Via dit platform 

kunnen goede voorbeelden worden verspreid. Er kan ook een link worden gelegd met het 

toerisme, wat het draagvlak bij het brede publiek kan verhogen. 

3. Realisatie van natuur, natuurverbindingsgebieden en blauw-groene netwerken 

De provincie kan via haar eigen ruimtelijke ordeningsbeleid, maar ook via het coachen van 

gemeenten en het ijveren bij de Vlaamse overheid, een verdere doorbraak van blauw-groene 

netwerken realiseren. 

4. Realisatie van een veerkrachtig watersysteem, 

Een veerkrachtig watersysteem zorgt er voor dat water in nattere perioden wordt 

vastgehouden en als buffer kan dienen voor drogere perioden. 

 

Consumptie 

1. Verlaging van het elektriciteitsverbruik  

Via sensibilisatie en het subsidiëren van projecten kan de provincie bijdragen aan een grotere 

bewustwording m.b.t. bijvoorbeeld het energieverbruik van elektrische toestellen.  

2. Sensibilisatie duurzame consumptie 

De provincie kan via sensibilisatie de burger bewustmaken, uitdagen en activeren rond 

verschillende thema’s: energiegebruik, duurzame voeding, circulaire economie. Hierbij kunnen 

naast de milieueffecten ook andere voordelen in de verf worden gezet, zoals gezondheid. 
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Hoofdstuk 1: Definities en doelstellingen 

1 Waarom klimaatneutraal? 

Het IPCC11 concludeerde in 2007 definitief dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt 

door menselijke activiteiten. De gevolgen van die opwarming zullen desastreus zijn voor de mens 

indien we de emissies van broeikasgassen niet drastisch verminderen. Om de potentieel 

onomkeerbare opwarming van de aarde te vermijden moeten de broeikasgasemissies met 80 tot 

95% gereduceerd worden tegen 2050. Volgende broeikasgassen werden in rekening gebracht: 

CO2, CH4 en N2O. Dit zijn de broeikasgassen die het grootste aandeel hebben in het 

klimaatsverandering effect veroorzaakt door de mens. 

Niettegenstaande de internationale inspanningen om via internationale klimaatakkoorden 12  de 

broeikasgasemissies onder controle te houden blijven de emissies toenemen 13 . Hoewel een 

internationaal akkoord voorlopig uitblijft ontstaan er lokale en regionale klimaatactie-initiatieven 

o.a. onder impuls van het Europees Burgemeestersconvenant 14 . Klimaatactie gaat in eerste 

instantie over het afwenden van de desastreuze gevolgen van een potentieel onomkeerbare 

klimaatopwarming. Tegelijkertijd gaat het over het garanderen van onze welvaart. 

Klimaatactieplannen spelen ook in op sociale en economische voordelen. Dat gebeurt onder 

andere door innovatie en jobcreatie, het onafhankelijker worden van (fossiele) grondstoffen, het 

streven naar een circulaire economie en het creëren van een comfortabelere leefomgeving. 

In de beleidsverklaring van 2013 stelt het provinciebestuur dat ze de provincie Vlaams-Brabant 

klimaatneutraal wil maken. Samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en 

burgers wil het bestuur werk maken van een overkoepelend en provinciebreed klimaatproject en 

zo de transitie naar klimaatneutraliteit in Vlaams-Brabant versnellen. 

Als eerste stap stimuleert en overtuigt de provincie Vlaams-Brabant zoveel mogelijk gemeenten 

om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen (20% reductie tegen 2020) en in 2015 een 

klimaatactieplan in te dienen bij de Europese commissie. De provincie ondersteunt de gemeenten 

bij de opmaak van de gemeentelijke emissie-inventarissen (CO2nulmetingen) en bij de opmaak en 

                                           

 

11 Core Writing Team, Pachauri, R., Reisinger, A. (eds.) (2007), Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of 

Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.  

12 United Nations and Climate Change http://www.un.org/climatechange/towards-a-climate-agreement/, overzicht van de 

doelstellingen en tijdslijn van de belangrijkste conferenties.  

13 Volgens preliminaire data van het International Energy Agency (IEA) zouden de emisises voor het eerst sinds hun 

metingen (40 jaar geleden) gestabiliseerd zijn bij een wereldeconomische groei van 3%. Een definitief rapport met analyse 

volgt op 15 juni 2015. http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/march/global-energy-related-emissions-of-

carbon-dioxide-stalled-in-2014.html.  

14 Burgemeestersconvenant : Covenant of Mayors, http://www.burgemeestersconvenant.eu/index_nl.html 
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de uitvoering van de gemeentelijke klimaatactieplannen.  

De doelstelling om de provincie als grondgebied klimaatneutraal te maken is een traject op 

langere termijn. De provincie wil deze doelstelling verder kaderen en concretiseren op basis van 

een studie, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht.  

2 Wat is klimaatneutraal? 

Klimaatneutraliteit betekent volgens het IPCC dat we het klimaat op deze wereld niet meer 

verstoren door onze uitstoot van broeikasgassen. Mogen we dan geen broeikasgassen meer 

uitstoten om klimaatneutraal te worden? Toch wel. Omdat het mondiale ecosysteem 

broeikasgassen kan absorberen (bijvoorbeeld in bossen en oceanen) moet de uitstoot niet nul 

worden. Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling om wereldwijd te streven naar een 

broeikasgasemissie reductie van 80-95%15. 

En andere circulerende definitie voor klimaatneutraliteit is het bereiken van een evenwicht tussen 

wat uitgestoten en opgenomen wordt op een grondgebied. In een sterk verstedelijkte context, 

zoals dit het geval is in de provincie Vlaams-Brabant, is dit echter niet haalbaar omwille van de 

beperkte mogelijkheden naar uitbreiding van de CO2-opslag. 

3 Doelstelling en afbakening 

De doelstelling van deze klimaatstudie is voor de provincie een realistische set maatregelen met 

bijhorend beleidsadvies voor te stellen om als grondgebied klimaatneutraal te worden tegen een 

haalbare streefdatum. 

Naast aanbevelingen voor de reductie van broeikasgassen 16  (mitigatie) worden eveneens 

aanbevelingen gemaakt over het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatveranderingen 

(adaptatie). 

De beleidsaanbevelingen in deze klimaatstudie zijn tot stand gekomen op basis van visiescenario’s 

en toekomstscenario’s, kosten en baten berekeningen van CO2-reductiemaatregelen 17 , een 

participatietraject en een beleidsanalyse. Deze klimaatstudie is een eerste onderbouwde aanzet om 

aan te tonen wat de uitdagingen zijn van de klimaatneutrale doelstelling voor de provincie 

Vlaams-Brabant. 

De resultaten van deze studie moet de provincie in staat stellen een klimaatplan op te stellen, 

                                           

 

15 Volgens het ‘Intergovernemental Panel on Climate Change, IPCC, fourth assessment report.’ 

16 Broeikasgasemissie : Volgende broeikasgassen werden in rekening gebracht: CO2, CH4 en N2O. Dit zijn de broeikasgassen 

die het grootste aandeel hebben in het klimaatsverandering effect veroorzaakt door de mens. Ze worden omgerekend naar 

CO2-equivalenten (CO2e). In deze studie wordt dit verder aangeduid als CO2. 

17 Maatregel om CO2-emissies te reduceren 
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waarin specifieke doelstellingen met streefdatum worden vastgelegd. 

4 Opdracht van Futureproofed 

Deze opdracht werd gegund aan Futureproofed op 4 september 2014. Voor deze opdracht is 

Futureproofed een samenwerking in onderaanneming aangegaan met HIVA-KU Leuven en Point 

Consulting. Point consulting verzorgde vanuit zijn expertise het participatietraject. HIVA-KU Leuven 

verzorgde het deel rond de beleidsaanbevelingen. Futureproofed heeft de berekeningen gemaakt 

voor de toekomstscenario’s, de reductiemaatregelen (CO2-reductie en kosten-batenanalyse) en de 

algemene inhoudelijke coördinatie, begeleiding en rapportering. 
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Hoofdstuk 2: Methodiek 

Dit hoofdstuk vormt een beknopte omschrijving van de gevolgde methodiek en verschillende 

stappen die genomen zijn om tot de finale set maatregelen te komen. 

Onderstaande schema geeft de verschillende stappen weer. 

 

Figuur 3: Schematische voorstelling van de gehanteerde methode 

1 Nulmeting 

Wat? 

Deze studie vertrekt vanuit de nulmeting (hoofdstuk 3) van broeikasgassen op het grondgebied 

Vlaams-Brabant voor het referentiejaar 2011 (Greenhouse Gas Protocol18). 

Waarom? 

Indien de provincie een doelstelling vooropstelt om klimaatneutraal te worden tegen een 

bepaalde datum dan is er nood aan een referentiepunt. Dat noemen we de nulmeting. 

                                           

 

18  Voor de nulmeting, scope 1&2, wordt het Greenhouse Gas Protocol for Cities gebruikt als referentieprotocol. 

http://www.ghgprotocol.org  



   

23 

2 Visie scenario’s 

Wat? 

Visiescenario’s worden opgebouwd op basis van bestaande datasets en geven een evolutie weer 

van het energieverbruik per brandstofsoort en per sector die we in de toekomst mogen 

verwachten onder invloed van bestaand of gepland beleid. 

Vertrekkende van de nulmeting maken we een analyse aan de hand van een aantal te verwachten 

scenario’s (hoofdstuk 4). De achterliggende datasets zijn gebaseerd op de MIRA milieuverkenning 

203019 en aangevuld met 'Scenario’s for a Low Carbon Belgium by 2050'20. Deze visiescenario’s 

voor Vlaanderen en België zijn verschaald voor de provincie. 

Waarom? 

Aan de hand van deze scenario’s kunnen we beter begrijpen of het huidige beleid al bepaalde 

resultaten haalt op het vlak van CO2-reductie. Ook wordt duidelijk voor welke sectoren er nog 

bijkomende beleid ontbreekt. 

De conclusies van deze oefening leiden tot 7 noodzakelijke focuspunten waarrond 54 maatregelen 

geselecteerd en uitgerekend worden. 

3 Toekomstscenario’s 

Wat? 

Binnen de 54 maatregelen zijn er verschillende types: maatregelen rond reductie, substitutie en 

hernieuwbare energie. Door deze in 3 gelijknamige toekomstscenario’s te clusteren in een 

rekenmodel komen we meer te weten over het maximale potentieel aan CO2-reductie, de 

financiële opbrengst en de investeringskost per scenario. 

Waarom? 

De vraag stelt zich nu op welke van deze types de provincie zich moet focussen: 

1. Moeten we hoofdzakelijk klimaatmaatregelen implementeren die de vraag naar energie 

maximaal doen dalen (reductie toekomstscenario)? 

2. Of kunnen we hoofdzakelijk inzetten op klimaatmaatregelen die nieuwe efficiënte 

technologieën implementeren die ervoor zorgen dat Vlaams-Brabant klimaatneutraal 

wordt (substitutie toekomstscenario)? 

                                           

 

19  MIRA milieuverkenning 2011. Anders dan het MIRA indicatorenrapport wat een jaarlijkse stand van zaken is. 

http://www.milieurapport.be. 

20 "Scenario's voor een koolstofarm België tegen 2050" door Climact en VITO. 
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3. Of kunnen we klimaatneutraliteit bereiken door quasi verder te doen zoals we bezig zijn 

en hoofdzakelijk klimaatmaatregelen implementeren die gericht zijn op hernieuwbare 

energie (hernieuwbaar toekomstscenario)? 

Deze toekomstscenario’s worden eveneens gebruikt in het participatietraject (Hoofdstuk 6) om 

haalbaarheid en draagvlak van de maatregelen af te toetsen. 

4 Finaal scenario: Vlaams-Brabant klimaatneutraal 

In een laatste stap wordt alle info uit de scenario-oefeningen én de feedback uit het 

participatietraject samengevoegd. Met behulp van het rekenmodel worden de verschillende 

maatregelen verder bijgesteld en 4 bijkomende maatregelen (op basis van feedback uit het 

participatietraject) toegevoegd. Er wordt bovendien ook gerekend naar een realistische en 

ambitieuze streefdatum om als provincie klimaatneutraal te worden. 
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Hoofdstuk 3: Nulmeting 

1 Waarom een nulmeting? 

Indien de provincie een doelstelling vooropstelt om klimaatneutraal te worden tegen een 

bepaalde datum dan is er nood aan een referentiepunt. Dat noemen we de nulmeting. Deze 

studie vertrekt vanuit de nulmeting van broeikasgassen op het grondgebied Vlaams-Brabant voor 

het referentiejaar 2011 (Greenhouse Gas Protocol21). 

Deze klimaatstudie zal resulteren in een verzameling klimaatmaatregelen voor een klimaatneutrale 

provincie Vlaams-Brabant (hoofdstuk 5). 

Vertrekkende van de nulmeting en de visie- en toekomstscenario’s (hoofdstuk 4) formuleert 

Futureproofed een finaal scenario ‘Provincie Vlaams-Brabant Klimaatneutraal’ met maatregelen 

voor volgende sectoren: huishoudens, handel en diensten, mobiliteit, natuur en landbouw, lokale 

energieproductie. Al deze maatregelen en hun CO2-reducties zijn telkens berekend ten opzichte 

van de nulmeting. 

In dit hoofdstuk wordt de nulmeting van de provincie Vlaams-Brabant voor 2011 besproken zodat 

die kan worden gebruikt als basis voor deze verzameling van maatregelen. 

2 Methodiek 

Om de broeikasgasemissies van de provincie Vlaams-Brabant in kaart te brengen, werd in deze 

studie een internationaal erkende methodiek gehanteerd, gebaseerd op de principes van het 

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Dit GHG Protocol is de meest gebruikte internationale 

standaard die overheden, organisaties en bedrijven toelaat om broeikasgasemissies te 

kwantificeren en te beheren. Technisch gezien maakt dit protocol een onderscheid tussen Scope 1, 

Scope 2 en Scope 3 emissies.  

• Scope 1: Directe emissies 

Deze emissies komen vrij op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant zelf. Meestal 

gebeurt dit in de vorm van een verbrandingsproces. Een voorbeeld hiervan is aardgas dat wordt 

verbrand in een verwarmingsketel thuis of de brandstof in de motor van een wagen. 

• Scope 2: Indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde elektriciteit 

Dit zijn indirecte emissies die voortvloeien uit het gebruik van elektriciteit, warmte en stoom, door 

                                           

 

21  Voor de nulmeting, scope 1&2, wordt het Greenhouse Gas Protocol for Cities gebruikt als referentieprotocol. 

http://www.ghgprotocol.org. De nulmeting is ook gebasseerd op de baseline inventaris (BEI) van het SEAP uitgevoerd door 

VITO. Minimale vereisten voor de BEI zijn terug te vinden in het document “HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY 

ACTION PLAN (SEAP)” op http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html 
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derden buiten het grondgebied van de provincie gegenereerd maar binnen de geografische 

grenzen van het gebied geconsumeerd. Deze emissies komen vrij buiten de grenzen van de 

provincie Vlaams-Brabant maar vallen onder haar verantwoordelijkheid.  

• Scope 3: Indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde goederen en activiteiten 

Dit zijn indirecte emissies die het gevolg zijn van activiteiten op het grondgebied van de provincie 

maar waarvan de bronnen zich niet op het grondgebied bevinden. Inwoners, organisaties en 

bedrijven uit de provincie Vlaams-Brabant veroorzaken een groot aantal emissies die buiten de 

grenzen van de provincie plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn vliegreizen of emissies ten 

gevolge van het transport van voeding, kleding, elektrische apparatuur of bouwmaterialen naar de 

provincie Vlaams-Brabant. Scope 3 emissies zijn niet alleen veel moeilijker te meten, maar ook 

minder eenvoudig te reduceren door het Vlaams-Brabantse provinciebestuur. Scope 3 emissies 

werden niet meegenomen in deze nulmeting. Voor scope 3 wordt wel een kwalitatieve inschatting 

gemaakt.  

 

Figuur 4: Overzicht van de scope van deze klimaatstudie 

2.1 Afbakening systeemgrenzen 

Het geografische studiegebied omvat de provincie Vlaams-Brabant. 

Op vlak van emissies werden volgende broeikasgassen in rekening gebracht: koolstofdioxide (CO2), 

methaan (CH4) en lachgas (N2O). Dit zijn de broeikasgassen die het grootste aandeel hebben in de 

klimaatverandering veroorzaakt door de mens. 

Om het mogelijk te maken om het broeikaseffect van verschillende broeikasgassen bij elkaar op te 

tellen, wordt gebruik gemaakt van CO2-equivalenten. De twee andere broeikasgassen worden 

omgerekend naar CO2-equivalenten (CO2e) met de volgende omrekeningsfactoren: 

• 1 kg N2O = 310 kg CO2-equivalenten 

• 1 kg CH4 = 21 kg CO2-equivalenten 

• 1 kg CO2 = 1 kg CO2-equivalenten 
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2.2 Data bronnen en verwerkingsmethode 

De berekening22 van de CO2-nulmeting is gebaseerd op data van de LNE-tool23 en van extra 

informatie (koolstofopslag, spoor- en binnenvaartemissies…) die werd aangeleverd door VITO. De 

LNE-tool is in het kader van het Burgemeestersconvenant voor gemeenten opgesteld door VITO in 

opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. In een 

bijkomende opdracht van de provincies werd ook dergelijke tool voor de provincies opgesteld. 

Deze tool geeft de verbruiken en emissies van de provincie Vlaams-Brabant weer voor het 

basisjaar 2011. 

Meer informatie over de gehanteerde emissiefactoren en datakwaliteit kan teruggevonden worden 

op de site van de burgemeestersconvenant24 onder “gebruikersinfo”. 

2.3 Categorieën 

De emissies van de nulmeting zijn opgedeeld in volgende sectoren25 die ook door MIRA worden 

gehanteerd: huishoudens, handel en diensten, mobiliteit, industrie, lokale energieproductie en 

landbouw en natuur. 

3 Resultaten 

De totale CO2e emissies voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in 2011 bedragen 

6.249.166 ton CO2e. Ter vergelijking, de stad Leuven had volgens de nulmeting in het kader van 

het burgemeestersconvenant in 2011 een CO2e-uitstoot van 711.000 ton terwijl de landelijke 

gemeente Boortmeerbeek een CO2e-uitstoot had van 48.000 ton.  

In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van het relatieve aandeel per sector. De 

sector mobiliteit brengt op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant de grootste CO2e-

uitstoot met zich mee met een aandeel van 43,9%, gevolgd door de huishoudens met 30,4%. De 

sector handel en diensten staat op de derde plaats, met een aandeel van 14,5%. Beide sectoren 

vertegenwoordigen vooral de gebouwde omgeving die samen ook voor 45% van de emissies 

staat. De sector industrie neemt 6,7% van de totale uitstoot voor zijn rekening. De emissies van 

landbouw en natuur bedraagt 4,2% en lokale energieproductie 0,3%. 

                                           

 

22 De berekeningen zelf werden uitgebreid in het Klimaatmaatregelen Instrument ontwikkeld door Futureproofed. Dit is een 

uitvoerig excel bestand waarin de verschillende databronnen worden samengebracht. Hierin worden voor de maatregelen 

ook de berekeningen en aanames uitgewerkt. 

23 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/burgemeestersconvenant/burgemeestersconvenant.htm23 Departement Leefmilieu, Natuur 

en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) 

24 http://aps.vlaanderen.be/lokaal/burgemeestersconvenant/burgemeestersconvenant.htm 

25 Buiten anders aangegeven wordt de scope bepaald in het document “HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY 

ACTION PLAN (SEAP)”. Extra toelichting kan worden teruggevonden in de bijlage. 
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Figuur 5: Relatieve emissies per sector in de CO2e nulmeting 2011, de provincie Vlaams-Brabant 

De verdeling per sector kan ook gelinkt worden aan de verdeling per emissiebron. Zo vormt diesel 

de grootste emissiebron met 2.235.449 ton CO2e. Gevolgd door aardgas met 1.386.295 ton CO2e, 

elektriciteit met 1.006.201 ton CO2e en stookolie met 924.537 ton CO2e. De vier bronnen samen 

zorgen voor 89% van alle emissies. De overige emissie komen van benzine (493.224 ton), 

gecombineerde niet-energetische emissies (107.690 ton) en vloeibaar gas (89.438 ton). Steenkool 

is verwaarloosbaar met 6.333 ton CO2e-emissies. 

 

Figuur 6: Relatieve emissies per emissiebron in de CO2e nulmeting 2011, de provincie Vlaams-Brabant 
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3.1 Emissies per sector 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de absolute emissies per sector volgens deze 

nulmeting. Elke sector wordt hierna apart besproken. Voor elke sector worden de belangrijkste 

bevindingen en evoluties uit het de MIRA milieuverkenning 203026 toegelicht met de bedoeling 

om een beter inzicht te geven en de context te schetsen voor de cijfers van de CO2e nulmeting. 

 

Figuur 7: De totale 6.249.166 ton CO2e emissies van de nulmeting voor het grondgebied van de provincie Vlaams-

Brabant in 2011, onderverdeeld per sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

26 MIRA milieuverkenning 2011. Deze studie op Vlaams niveau geeft verschillende evoluties weer rond de verschillende 

sectoren. Anders dan het MIRA indicatorenrapport wat een jaarlijkse stand van zaken is. http://www.milieurapport.be.  
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3.2 Analyse van de sector mobiliteit  

De sector mobiliteit bevat het wegverkeer: personenverkeer, lichte vracht (<3,5 ton), vrachtverkeer 

(>3,5 ton) en openbaar vervoer (De Lijn27 ). Dit zowel op lokale wegen, gewestwegen als op 

snelwegen. De emissies van het spoor en de binnenvaart worden niet meegenomen in de 

nulmeting maar wel ter indicatie meegeven 28 . De emissies van de luchtvaart worden niet 

meegenomen. 

 

 

 

 

 Resultaten 

De emissies van de sector mobiliteit bedragen 2.744.356 ton CO2e of 

43,9% van de totale emissies. Om een beter inzicht te verkrijgen in de 

oorsprong van de CO2e-emissies in de sector mobiliteit, worden 

hieronder de relatieve CO2e-emissies van de verschillende 

brandstoftypes weergegeven. 

 

Figuur 8: Relatieve emissies (CO2e) van de sector mobiliteit per brandstoftype en elektriciteit (%) 

Het verbruik van diesel brengt de grootste CO2e-impact met zich mee (2.235.449 ton), gevolgd 

door benzine (493.224 ton). Dit is niet verwonderlijk gezien de grote verhouding dieselwagens ten 

                                           

 

27 Nu is dat enkel maar het busvervoer van de lijn. In de toekomst kan hier ook het tramverkeer bijkomen. 

28 Deze emissies worden niet meegenomen in de nulmeting omdat er geen maatregelen voor worden geformuleerd. Er 

werd echter wel meer data verzameld door de provincie en deze wordt dan ook ter indicatie meegegeven. 
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opzichte van benzinewagens op de Belgische wegen. Er is nog een heel klein deel vloeibaar gas29 

(15.554 ton). Aardgas30 en elektriciteit zijn verwaarloosbaar (respectievelijk 126 ton en 3 ton). 

De emissies van de sector mobiliteit worden vooral veroorzaakt door particulier en commercieel 

wegverkeer. Ook openbaar vervoer wordt in deze nulmeting meegenomen. Ze bedraagt echter 

slechts 2,3% van de totale emissies van de sector mobiliteit. 

De emissies van het wegverkeer worden veroorzaakt door 3 voertuigtypes: personenwagens, lichte 

vrachtwagens en zware vrachtwagens. Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de 

voertuigkilometers in functie van het voertuigtype en het wegtype. Deze grafiek maakt duidelijk 

dat het wegverkeer wordt gedomineerd door personenwagens. 

 

Figuur 9: Voertuigkilometers per voertuigtype & wegtype 

Op elk wegtype hebben de personenwagens duidelijk het grootste aandeel in de afgelegde 

kilometers. Het snelwegverkeer is goed voor ongeveer de helft (47%) van de totaal afgelegde 

kilometers.  

Diezelfde grafiek kan gemaakt worden voor de voertuigemissies in functie van het voertuigtype en 

het wegtype. Deze grafiek maakt duidelijk dat ook de emissies van het wegverkeer wordt 

gedomineerd door personenwagens. 

                                           

 

29Met vloeibaar gas wordt voor de sector mobiliteit hetzelfde als LPG (Liquified Natural Gas) bedoeld. 

30Met aardgas wordt voor de sector mobiliteit hetzelfde als CNG (compressed natural gas) bedoeld. 
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Figuur 10: indicatie van de voertuigemissies per voertuigtype & wegtype. 

 

Vlaanderen 

In het MIRA-indicatorenrapport31 van 2011 zijn de volgende gegevens terug te vinden: “Het laatste 

decennium was er een absolute ontkoppeling tussen de emissies van personenwagens en de 

personenkilometers. De dalende uitstoot van broeikasgassen was te danken aan het stijgende 

gebruik van energiezuinige wagens en van biobrandstoffen voor wegverkeer. Door de verplichte 

EU-normen voor de CO2e-emissie van nieuwe wagens brachten autoconstructeurs meer 

energiezuinige wagens op de markt. Federale fiscale stimuli bevorderden de aankoop van deze 

wagens. In 2010 daalde de gemiddelde CO2-emissie van nieuwe wagens in Vlaanderen op één jaar 

tijd van 147 g/km naar 138 g/km.” 

Begin 2012 werden de fiscale stimuli afgeschaft om budgettaire redenen. Ondertussen is er wel 

een fiscale aanpassing gebeurd voor de bedrijfswagens op basis van hun uitstoot. De impact van 

deze fiscale stimuli zal waarschijnlijk na 2011 een effect hebben op de globale CO2-uitstoot van de 

provincie Vlaams-Brabant. 

 

 

 

                                           

 

31 MIRA Indicatorrapport 2011. http://www.milieurapport.be. 
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poor en binnenvaart 

 

 

 

 

 

 

De emissies van de spoor- en binnenvaart bedragen 66.675 ton CO2e of 1,1% van de totale 

emissies van de nulmeting. Deze emissies zijn niet meegenomen in de nulmeting omdat er geen 

maatregelen rond geformuleerd worden. Ze worden louter ter indicatie meegegeven. Om een 

beter inzicht te verkrijgen in de verhouding van deze emissies ten opzichte van de nulmeting is 

deze nog eens      weergegeven per sector in onderstaande grafiek. 

 

Figuur 11: Totale emissies (CO2e) voor het spoor en binnenvaart (rood) in vergelijking (komt bovenop de nulmeting) 

met de andere sectoren voor de provincie Vlaams-Brabant in 2011. 
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3.3 Analyse van de sector huishoudens 

In de sector huishoudens worden de emissies van  verwarming en elektriciteit meegenomen. Voor 

verwarming wordt gekeken naar verschillende bronnen zoals aardgas, stookolie en vloeibaar gas. 

Ook het gebruik van biomassa (in pelletketels bijvoorbeeld) werd meegenomen. 

 Resultaten 

De emissies van de sector huishoudens bedragen 1.901.425 ton CO2e of 

30,4% van de totale emissies. Om een beter inzicht te verkrijgen in de 

oorsprong van de CO2e-emissies in de sector huishoudens, worden 

hieronder de relatieve CO2e-emissies van de verschillende 

brandstoftypes weergegeven. 

 

Figuur 12: Relatieve emissies (CO2e) in de sector huishoudens per brandstoftype en elektriciteit (%) 

Het verbruik van aardgas brengt veruit de grootste CO2e-impact met zich mee (792.302 ton), 

gevolgd door stookolie (665.743 ton), elektriciteit (383.889 ton) en vloeibaar gas (59.480 ton). 

De grafiek in Figuur 13 geeft de absolute energieverbruiken weer in MWh. Hierdoor zijn ook de 

verbruiken die geen CO2e-uitstoot hebben (overige biomassa, geothermische energie en zonne-

/thermische energie) zichtbaar. 

 

Figuur 13: Absoluut energieverbruik (MWh) in de sector huishoudens per brandstoftype en elektriciteit (%) 
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In 2011 verbruikten alle huishoudens 9.079.989 MWh aan energie. De provincie Vlaams-Brabant 

telde in 2011 447.238 huishoudens. Dat resulteert in een gemiddeld jaarverbruik van 20.302 kWh 

per gezin en een uitstoot van 4,3 ton CO2e per gezin. Op Vlaams niveau bedroeg het totale 

gemiddelde jaarlijkse energiegebruik van de huishoudens in 2011 204,6 PJ32 ofwel 21.428 kWh per 

gezin per jaar. 

Vlaanderen 

In het MIRA-indicatorenrapport van 2011 wordt het volgende vermeld: “Op Vlaams niveau heeft er 

in 2011 een duidelijke daling plaatsgevonden in de verwarmingsbehoefte. Tussen 2009 en 2010 

steeg de verwarmingsbehoefte met 46% als gevolg van een zeer strenge winter (2010) om in 2011 

te dalen met 33% ten gevolge van een milde winter.” Dit laatste is belangrijk om in rekening te 

brengen wanneer er in de toekomst een opvolging zal gebeuren van de CO2e-inventaris; 2011 

was een milde winter. Wanneer het de bedoeling wordt om uit dergelijke inventarissen evoluties 

op korte termijn te halen, is een graaddagcorrectie nodig. 

Het elektriciteitsgebruik nam tussen 2007 en 2011 toe met 2%. In 2011 had 24% van de woningen 

nog geen dak- of zolderisolatie, 8 % van de woningen beschikte alleen over enkel glas en 31 % 

van de aardgasketels en 69 % van de mazoutketels hadden een slecht rendement. Via 

maatregelen zoals de plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie en de vervanging van enkel glas en 

inefficiënte verwarmingsinstallaties, wil het Pact 2020 (Vlaanderen In Actie 33 ) een aanzienlijke 

daling in het energiegebruik van het gebouwenpark realiseren. Meer en meer gezinnen in 

Vlaanderen hebben wel een contract voor groene elektriciteit. In de VREG Marktmonitor 201134 is 

een stijging zichtbaar van 21% in 2009, 25% in 2010 en 32% in 2011.” 

  

                                           

 

32 MIRA Indicatorrapport 2011. http://www.milieurapport.be. PJ: petajoule of 1015 joule (eenheid van energie). 

33 Vlaanderen in Actie, afgekort ViA, is het toekomstproject voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering en alle belangrijke 

maatschappelijke partners hebben de doelstellingen vastgelegd in het Pact 2020. http://www.vlaandereninactie.be 

34 De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor de regulering, controle en bevordering van de 

transparantie van de energiemarkt in het Vlaamse Gewest. De VREG werd opgericht in december 2001 en behoort tot het 

beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. http://www.vreg.be/marktmonitor-2011 
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3.4 Analyse van de sector handel & diensten 

De sector handel en diensten omvat alle emissies gerelateerd aan de verwarming van en het 

elektriciteitsgebruik in de tertiaire gebouwen. Het gaat hier om volgende subgroepen: 

• Horeca (Hotels en restaurants); 

• Kantoren en administratie (ook het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting 

wordt hierin meegenomen, alsook de emissies van de provinciale administratie zoals 

het energieverbruik van gebouwen.); 

• Handel; 

• Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (UZ Gasthuisberg is omwille van 

zijn grootte hier niet opgenomen en valt onder ETS-bedrijven); 

• Onderwijs; 

• Andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening; 

• Rest tertiar. 

Beperkingen meetmethodiek: 

De onderverdeling in subsectoren is gebaseerd op NACE-codes die gebruikt zijn bij de registratie 

van de elektriciteits- en gasaansluitingen. Vaak wordt hierbij een nevenactiviteit i.p.v. de 

hoofdactiviteit van een organisatie gebruikt.  

Bij wijze van voorbeeld houdt dit in dat niet alle activiteiten van KU Leuven in de subgroep 

‘onderwijs’ zijn terug te vinden, maar tevens onder ‘hotels en restaurants’. 

Resultaten 

De emissies van de sector handel en diensten bedragen 905.525 ton CO2e 

of 14,5% van de totale emissies. Om een beter inzicht te verkrijgen in de 

oorsprong van de CO2e-emissies in de sector handel en diensten, worden 

hieronder de relatieve emissies in CO2e van de verschillende 

brandstoftypes weergegeven. 
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Figuur 14: Relatieve emissies (CO2e) in de sector handel en diensten per brandstoftype en elektriciteit (%) 

Het verbruik van elektriciteit brengt de grootste CO2e-impact met zich mee (427.763 ton), gevolgd 

door aardgas (365.905 ton), stookolie (99.671 ton) en vloeibaar gas (12.186 ton).  

Onderstaande grafiek geeft het absolute energieverbruik in MWh weer van de verschillende 

subsectoren binnen de sector handel en diensten, opgesplitst per brandstoftype. Hierdoor zijn ook 

de verbruiken die geen CO2e-uitstoot hebben (overige biomassa) zichtbaar. 

 

 

Figuur 15: Verdeling energieverbruik per brandstoftype en elektriciteit voor de subsectoren van de sector handel en 

diensten 
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De subsector ‘kantoren en administraties’ heeft het grootste energieverbruik en brengt 

desgevallend ook de grootste CO2e-impact met zich mee (33%), gevolgd door de subsector ‘rest’ 

(19%), ‘handel’ (19%) en ‘horeca’ (15%). 

Vlaanderen 

Het MIRA-indicatorenrapport van 2011 vermeldt dat op economisch vlak handel & diensten veruit 

de grootste sector is in Vlaanderen. Bovendien zorgt deze sector voor een groot deel van de 

werkgelegenheid. Op milieugebied is de impact van de sector handel & diensten niet gering, maar 

neemt wel af in de tijd. 

Naar analogie met de sector huishoudens dient hier ook de opmerking gemaakt te worden dat, 

bij een vergelijking van CO2e-emissie inventarissen van verschillende jaren, er best een 

graaddagcorrectie gebeurt. 

3.5 Analyse van de sector industrie 

De sector industrie omvat alle emissies gerelateerd aan het energieverbruik in de industriële 

gebouwen op het grondgebied van de provincie, exclusief de ETS-bedrijven en niet-energetische 

emissies. 

Resultaten 

De emissies van de sector industrie bedragen 416.631 ton CO2e of 

6,7% van de totale emissies. Om een beter inzicht te verkrijgen in de 

oorsprong van de CO2e-emissies in de sector industrie, worden 

hieronder de relatieve CO2e-emissies van de verschillende 

brandstoftypes weergegeven. 

 

Figuur 16: Relatieve emissies (CO2e) in de sector industrie per brandstoftype en elektriciteit (%) 
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Het verbruik van elektriciteit heeft de grootste CO2e-impact (182.072 ton), gevolgd door aardgas 

(155.072 ton) en stookolie (73.054 ton). Samen maken ze 99% uit van de totale emissies ten 

gevolge van de energievraag in de sector industrie. Steenkool (4.365 ton) en vloeibaar gas (2.069 

ton) zijn verwaarloosbaar. 

Analyse van de relatieve aandelen van de CO2e-emissies van de subsectoren 35 van de sector 

industrie heeft op basis van de cijfers uit de nulmeting weinig nut. Alle subsectoren worden 

overschaduwd door de subsectoren “Rest’ en ‘Andere’ industrie”. In deze restgroep zitten 

bedrijven waarvoor geen andere subsector kan worden toegekend. 

“Rest’ en ‘andere’ industrie staan immers samen in voor 81% van de CO2e-emissies in de sector 

industrie. Naast de subsector “voeding, dranken en tabak” met 10% van de CO2e-emissies heeft 

geen enkele andere subsector een aandeel van meer dan 3% van de CO2e-emissies in de sector 

industrie. 

Vlaanderen 

Het MIRA-indicatorenrapport van 2011 vermeldt het volgende over de sector industrie: “In 2009 

lag de emissie van CO2, veruit het voornaamste broeikasgas, voor het eerst onder het niveau van 

1990. Dit vooral als gevolg van de lagere industriële activiteit door de financieel-economische 

crisis. In 2010 en 2011 nam de economische activiteit licht toe met als gevolg ook een stijging van 

de totale (energetisch + niet-energetisch) CO2-emissie in vrijwel alle industriële deelsectoren. In 

2011 lag de CO2-emissie nog altijd ruim 5% boven het niveau van 1990. De deelsectoren chemie 

en metaal hadden met respectievelijk 48% en 29% het grootste aandeel in de industriële CO2-

emissie. De deelsector Chemie heeft echter de grootste activiteiten in de regio Antwerpen, terwijl 

dit voor de subsector Metaal eerder regio Gent is.” Het is duidelijk dat de industriële activiteiten 

sterk geografisch gecentraliseerd zijn waardoor deze, afhankelijk van de gekozen geografische 

afbakening, veel of weinig invloed kunnen hebben. 

  

                                           

 

35 Subsectoren voor de sector industrie : ijzer-en staalnijverheid, non-ferro, metaalverwerkende nijverheid, andere industrie, 

voeding-dranken-tabak, textiel-leder-kleding, minerale-en niet mineraalproducten, papier en uitgeverijen, chemie, REST-

industrie.  
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3.6 Analyse van de sector landbouw en natuur 

Voor de sector landbouw en natuur zijn er twee verschillende emissies: energetische emissies en 

niet-energetische emissies. 

De niet-energetische emissies36 worden veroorzaakt door: 

• Vertering (CH4), 

• Mestopslag (CH4 en N2O), 

• Landbouwemissies uit de bodem (N2O), 

• Koolstofopslag in productiebossen (= positieve emissies). 

De energetische emissies worden veroorzaakt door: 

• Verwarming en elektriciteitsverbruik van gebouwen en bedrijfsvoering. 

• De emissiebron stookolie wordt normaal toegeschreven aan verwarming van gebouwen 

maar bestaat in deze sector vooral uit dieselolie (91%37), die wordt verbruikt als brandstof 

op hoofdzakelijk niet-openbare wegen. 

 

Resultaten 

De totale emissies van de sector landbouw en natuur samen bedragen 

264.740 ton CO2e of 4,2% van de totale emissies. Om een beter inzicht 

te verkrijgen in de oorsprong van de CO2e-emissies in de sector 

landbouw en natuur, worden hieronder de relatieve CO2e-emissies van 

de verschillende brandstoftypes weergegeven. 

                                           

 

36 Deze vallen buiten de scope bepaald door de SEAP maar werden toegevoegd op aanvraag van de Provincie Vlaams-

Brabant 

37 LNE-tool, energiebalans Vlaanderen 

4,2%
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Figuur 17: Relatieve emissies (CO2e) in de sector landbouw en natuur per brandstoftype en elektriciteit (%). Niet-

energetische emissies zijn de combinatie van CH4-vertering, CH4-mestopslag, N2O-mestopslag, N2O-bodem en 

koolstofopslag. 

De energetische emissies bedragen 157.050 ton CO2e.  Wanneer de niet-energetische positieve 

emissies ook in rekening worden gebracht dan bedragen de totale positieve emissies 624.531 ton 

CO2e. Daarvan draagt de N2O-bodem het meest bij (43%) gevolgd door de energetische emissies 

(25%), CH4-vertering (22%), CH4-mestopslag (7%) en N2O-mestopslag (4%).   

De koolstofopslag in de biomassa neemt echter 359.791 ton CO2e (58%) van deze emissies weer 

op. Deze data zijn gebaseerd op de koolstofopslag van alle productiebossen in de provincie 

Vlaams-Brabant. Voor de eenvoud werden deze bij de sector landbouw en natuur gevoegd.  

Wanneer de niet-energetische positieve emissies en negatieve CO2-captatie dus in rekening 

worden gebracht dan bedragen de totale emissies 264.740 ton CO2e. Een overzicht is 

weergegeven in de grafiek hieronder. 

 

Figuur 18: Totaal lokale energieproductie voor de provincie Vlaams-Brabant in 2011 
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3.7 Analyse van de sector lokale energieproductie 

De sector lokale energieproductie bevat de lokaal opgewekte energie in installaties kleiner dan 20 

MW. Grotere installaties vallen onder ETS en zijn niet in de nulmeting opgenomen38. 

Resultaten 

De emissies van de sector lokale energieproductie bedragen 16.490 ton 

CO2e of 0,3% van de totale emissies. Om een beter inzicht te verkrijgen 

in de oorsprong van de CO2-emissies in de sector lokale 

energieproductie, worden hieronder de relatieve CO2e-emissies van de 

verschillende brandstoftypes weergegeven. 

 

 

Figuur 19: Relatieve emissies (CO2e) in de sector lokale energieproductie per brandstoftype en elektriciteit (%). 

Bovenstaande grafiek geeft aan dat de twee enige vormen van energieverbruik aardgas (96%) en 

stookolie (4%). 

 

                                           

 

38 De exacte afbakening van deze sector is beschreven in bijlage 
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Figuur 20: Overzicht van de emissies voor de sector lokale energieproductie voor de provincie Vlaams-Brabant in 

2011 

Bovenstaande grafiek geeft aan dat alle emissies van deze sector toe te schrijven zijn aan de 

subsector warmtekrachtkoppelingen. Bij deze energieproductie wordt, naast biogas, nog een deel 

fossiele brandstof gebruikt. 59% van de emissies wordt uitgestoten bij lokale warmteproductie 

terwijl 41% van de emissies wordt uitgestoten bij lokale elektriciteitsproductie. 

Hernieuwbare energie in de provincie 

De vermeden (negatieve) emissies verbonden aan lokale hernieuwbare energieproductie zijn 

meegenomen in de herberekening van de lokale emissiefactor voor elektriciteit. Immers, door de 

lokale opwekking van hernieuwbare energie, moet er minder fossiel opgewekte energie worden 

aangekocht waardoor de totale emissies voor het grondgebied dalen. 

Deze vermeden negatieve emissies zijn dus ook niet te zien in het overzicht van de emissies in 

Figuur 20. 

Onderstaande grafiek geeft de opgewekte energie in MWh weer per productietype. 
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Figuur 21: Totaal lokale energieproductie voor de provincie Vlaams-Brabant in 2011 

De grootste productie van lokale energie komt van fotovoltaïsche energie (43%) gevolgd door 

WKK warmteproductie (26%) en WKK elektriciteitsproductie (18%). Deze vormen samen 88% van 

de totale lokale energieproductie. 

Vlaanderen 

Een van de redenen om de lokale hernieuwbare energieproductie verder te ontwikkelen ligt in het 

feit dat meer en meer gezinnen in Vlaanderen een contract hebben voor groene elektriciteit. Hun 

aantal steeg van 21% in 2009 naar 25% in 2010 en 32% in 201139. Daarbij komt ook dat het 

financieel een interessante keuze is. 

In het MIRA-indicatorenrapport van 2011 wordt vermeld dat in 2011 de totale nettoproductie van 

groene stroom een kwart hoger lag dan in 2010 (+25,7%). Aangevuurd door een gunstig 

ondersteuningsmechanisme nam vooral de stroomproductie in PV-panelen sterk toe: +102% op 1 

jaar tijd (2010-2011). In 2013 was het aangroeipercentage voor PV-installaties circa 12%40. Ook 

windturbines op land ('on-shore') lieten met een productiestijging van 42% een belangrijke 

toename optekenen.  

  

                                           

 

39 http://www.vreg.be/marktmonitor-2011 

40 VEA, maart 2013  
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3.8 ETS (EU Emissions Trading System) 

De emissies van alle vestigingen op het grondgebied Vlaams-Brabant die vallen onder ETS41 zijn 

opgenomen in onderstaande tabel.  Deze emissies zijn niet meegenomen in de nulmeting omdat 

er geen maatregelen worden rond geformuleerd en worden enkel ter indicatie meegegeven. 

Het gaat hier in grote lijnen om drie type vestigingen: 

• Industrie 

• Gezondheidszorg 

• Energieproductie 

 

Bedrijfsvestiging Goedgekeurde CO2-emissies 2011 (ton) 

E.On Generation-Vilvoorde 875532 

Electrabel-Drogenbos 707802 

Tiense Suikerraffinaderij - Tienen 138432 

Citrique Belge 70195 

PB Gelatins Vilvoorde 35187 

Inbev Leuven 33550 

Tecoma 19500 

Brussels Airport Company 17081 

Cargill France SAS 16050 

Cytec Surface Specialties 15337 

Eternit 14140 

Fluxys compressiestation Winksele 12361 

UZ Gasthuisberg Leuven 10476 

Brouwerij Haacht 5829 

Vandersanden - Hekelgem 2641 

Fraxicor 21 

Tabel 2: ETS-bedrijven in Vlaams-Brabant 

  

                                           

 

41 Extra info http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm 
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3.9 Scope 3 

Een kwalitatieve inschatting. Alle cijfers die tot nu toe vermeld werden in deze tekst hadden 

betrekking op scope 1 en 2: de directe emissies op het grondgebied Vlaams-Brabant en de 

emissies geïmporteerd via elektriciteit. De derde groep emissies (scope 3) zijn het moeilijkst in 

kaart te brengen doch zeker niet onbelangrijk. Het zou immers niet correct zijn om een manier te 

vinden om de scope 1 emissies binnen Vlaams-Brabant af te bouwen, maar daardoor ergens ver 

weg, aan de andere kant van de wereld of dichter bij, broeikasgasemissies te gaan veroorzaken 

zonder die in rekening te brengen. 

De moeilijkheid van de meting ligt in het feit dat scope 3 gerelateerd is aan onze consumptie 

enerzijds, en ook aan de doorvoer en export van goederen anderzijds. Om dit alles nauwkeurig in 

kaart te brengen, zou je haast op alle invalswegen via een douanecontrole te werk moeten, om 

gedurende een jaar lang alles wat binnen en buiten gaat te registreren. 

Omdat dit praktisch niet haalbaar is, kunnen we in de plaats op basis van een economisch model 

een kwalitatieve inschatting maken op het niveau van Vlaanderen. Dit kan vervolgens 

geëxtrapoleerd worden naar de schaal van Vlaams-Brabant. Deze werkwijze geeft ons een goed 

gevoel van grootteorde van emissies, maar er blijft een aanzienlijke onnauwkeurigheid aanwezig. 

De volgende grafiek brengt scope 3 in beeld ten opzichte van de scope 1 en 2 die samen 6.249 

kTon CO2-equivalenten bedroegen. 

 

Figuur 22: Inschatting scope 3 emissies 

Een belangrijk brok van deze scope 3 emissies is te wijten aan voeding. De grafiek geeft aan dat 
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huishoudens. 

 

  

0

3.000

6.000

9.000

Nulmeting Scope 3

kT
on

 C
O

2-
eq

VoedingHuishoudens



   

47 

4 Conclusie 

De totale CO2e-emissies voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in 2011 bedragen 

6.249.166 ton CO2e. 

 Het grootste aandeel van de emissies komt uit de sector ‘mobiliteit’ en wordt veroorzaakt 

door het dieselverbruik en dit hoofdzakelijk door personenwagens. 

 Het tweede grootste aandeel wordt veroorzaakt door de sector ‘huishoudens’ waar de 

emissies hoofdzakelijk komen van verwarming van gebouwen met aardgas en stookolie. 

 Dan volgt de sector ‘handel en diensten’, maar de emissies vertegenwoordigen in verhouding 

slechts de helft van de emissies van de sector huishoudens. 

 De emissies uit de sectoren ‘industrie’ en ‘landbouw en natuur’ zijn beperkt. Bij de laatste 

vooral door de negatieve emissies (CO2-opslag) die bij deze sector werden bijgeteld. 

 De emissies tengevolge van ‘lokale energieproductie’ zijn verwaarloosbaar. Deze sector zal 

aan belang toenemen bij het formuleren van maatregelen in de volgende hoofdstukken. 

 

Figuur 23: De totale 6.249.166 ton CO2e emissies van de nulmeting voor het grondgebied van de provincie Vlaams-

Brabant in 2011, onderverdeeld per sector en per energiedrager volgens de nulmeting. 
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Verschillen met Vlaanderen 

De twee onderstaande grafieken geven de relatieve emissies weer voor Vlaams-Brabant en 

Vlaanderen. Telkens zonder de ETS-installaties, spoorverkeer, binnenvaart en luchtvaart. 

 

Figuur 24: Relatieve emissies per sector in 2011 voor provincie Vlaams-Brabant 

 

Figuur 25: Relatieve emissies per sector in 2011 voor het Vlaams gewest (conform de nulmeting voor Vlaams-

Brabant zijn ook hier ETS-installaties niet meegenomen). 

Enkele conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn: 

• Het aandeel van ‘lokale energieproductie’ en ‘landbouw & natuur’ in de CO2-emissies is 

beduidend kleiner in de provincie dan in de rest van Vlaanderen. 

• De sectoren ‘handel en diensten’ en ‘mobiliteit’ dragen meer bij aan de CO2-emissies in 

de provincie dan in de rest van Vlaanderen. 

Deze bevinding strookt met de verstedelijkte context in de provincie waarin ook de rand rond 

Brussel zich bevindt met de bijhorende verkeerscongestie. 
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Hoofdstuk 4: Scenario analyse 

1 Visiescenario’s 2030/2050 en toekomstscenario’s 

Om de ambitie ‘Vlaams-Brabant klimaatneutraal‘ waar te maken is een wetenschappelijke analyse 

nodig over hoe de emissies zullen evolueren in Vlaams-Brabant. Het uitgangspunt voor deze 

analyse is de MIRA milieuverkenning 203042 en de 'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050'43. 

Deze studies leggen op Vlaams en Belgisch niveau verschillende ambitieniveaus vast om emissies 

te reduceren in de toekomst. 

Het verschalen van deze studies voor de provincie resulteert in een aantal visiescenario‘s. De 

analyse van deze visiescenario’s maakt duidelijk welk focuspunten nodig zijn om klimaatneutraal 

te kunnen worden. 

 

Figuur 26: Overzicht van de methodiek 

Zoals aangegeven in Figuur 26 start deze analyse met de visiescenario’s 2030/2050 gebaseerd op 

MIRA milieuverkenning 2030 en aangevuld met 'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050'. Op 

basis van de noodzakelijke focuspunten selecteert en rekent Futureproofed 54 maatregelen door. 

                                           

 

42  MIRA milieuverkenning 2011. Anders dan het MIRA indicatorenrapport wat een jaarlijkse stand van zaken is. 

http://www.milieurapport.be. 

43 "Scenario's voor een koolstofarm België tegen 2050" door Climact en VITO. 
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Deze maatregelen worden nadien gebruikt in drie toekomstscenario’s: 

• het reductie toekomstscenario; 

• het substitutie toekomstscenario; 

• en het hernieuwbare toekomstscenario. 

Aan de hand van de rekenresultaten (CO2-reductie en financieel) van deze scenario’s kunnen we 

later conclusies trekken over het type maatregelen dat de voorkeur verdient. Daarnaast worden  

deze scenario’s ook gebruikt in het participatietraject om de maatregelen af te toetsen op hun 

haalbaarheid en draagvlak (zie Hoofdstuk 6). 

1.1 Visiescenario’s 2030/2050: MIRA 2030 en ‘Scenario’s for a low carbon Belgium 2050’ 

De analyse van de visiescenario’s voor de provincie is gebaseerd op: 

MIRA 2030 

De MIRA Milieuverkenning 2030 onderzoekt hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen 

enkel decennia. 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: 

• REF-scenario 2030: onderzoekt hoever het huidige milieubeleid reikt. 

• EUR-scenario 2030: onderzoekt wat nodig kan zijn om de Europese ambities op vlak van 

klimaatverandering, luchtkwaliteit en waterkwaliteit op middellange termijn te realiseren. 

• VISI-scenario 2030: onderzoekt hoe het milieu kan veiliggesteld worden voor huidige en 

toekomstige generaties. 

Voor de provincie worden deze scenario’s verschaald en geprojecteerd naar 2030 per sector en 

per emissiebron vertrekkende van de CO2e nulmeting 2011, beschreven in het vorige hoofdstuk. 

De berekeningen (verschaling en projectie) werden door Futureproofed uitgevoerd in aparte 

visiescenario spreadsheets (Excel) beschikbaar bij de provincie.  
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Figuur 27: Voorstelling van het REF-, het EUR- en het VISI-scenario voor Vlaanderen volgens de MIRA 

milieuverkenning 2030. Het REF-scenario is duidelijk minder ambitieus dan het EUR-scenario en het VISI-scenario dat 

de grootste reductie zou teweeg brengen. 

'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050'. 

Verschillende trajecten kunnen gevolgd worden om de uitstoot van broeikasgassen met 80%-95% 

te beperken op Belgisch grondgebied in 2050: verschillende technologische keuzes kunnen 

worden gemaakt, verschillende veranderingen in gedrag kunnen nodig zijn en er dient 

geanticipeerd te worden op verschillende contexten. In opdracht van de Federale overheid werd 

een studie 'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050' uitgevoerd om de verschillende 

mogelijke trajecten te analyseren en beter te begrijpen: 

• REF-scenario 2050: dit omvat het bestaand beleid en gaat ervan uit dat buiten bestaande 

doelen of incentives de parameters uit de studie blijven ontwikkelen in hetzelfde tempo. 

• CORE-scenario 2050: dit scenario is zo uitgewerkt dat het 80% broeikasgasreductie 

realiseert door het mobiliseren van alle hefbomen zonder ze tot het uiterste technische 

mogelijke te moeten brengen 

Voor de provincie worden deze scenario’s verschaald en geprojecteerd naar 2050 per sector 

vertrekkende van de CO2e nulmeting 2011, beschreven in het vorige hoofdstuk. 

1.2 Toekomstscenario’s : reductie, substitutie en hernieuwbaar 

De visiescenario’s geven het ambitieniveau aan en de noodzakelijke focuspunten om 

klimaatneutraliteit voor de provincie te bereiken. Op basis van die noodzakelijke focuspunten 

formuleert Futureproofed 54 maatregelen die gemodelleerd worden in de toekomstscenario’s. De 

vraag stelt zich hoe de provincie naar klimaatneutraliteit zou kunnen evolueren: 

1. Moeten we eerst onze vraag naar energie maximaal doen dalen (reductie 

toekomstscenario)? 

2. Of kunnen nieuwe efficiënte technologieën ervoor zorgen dat Vlaams-Brabant 
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klimaatneutraal wordt (substitutie toekomstscenario)?  

3. Of kunnen we klimaatneutraliteit bereiken door verder te doen zoals we bezig zijn en alles 

op hernieuwbare energie laten werken (hernieuwbaar toekomstscenario)? 

Deze keuzes vormen 3 mogelijke toekomstscenario’s (reductie, substitutie en hernieuwbaar) die 

geanalyseerd worden voor wat betreft hun maximaal potentieel aan CO2-reductie en 

economische kost. Uit deze analyse komen we te weten op welk soort maatregelen de provincie 

Vlaams-Brabant het best kan inzetten.  

 

Figuur 28: Hoe evolueren naar klimaatneutraliteit? 3 toekomstscenario’s : hier geïllustreerd in volgorde van reductie, 

substitutie en hernieuwbaar 

1.3 Afbakening systeemgrenzen 

De systeemgrenzen of scope van de visiescenario’s en toekomstscenario’s voor de provincie zijn 

identiek aan die van de provinciale nulmeting 2011 (hoofdstuk 3). 

Op vlak van emissies werden volgende broeikasgassen in rekening gebracht: koolstofdioxide (CO2), 

methaan (CH4) en lachgas (N2O). Om de mate waarin zij bijdragen aan de opwarming van de 

aarde/klimaatverandering met elkaar te kunnen vergelijken, worden deze omgerekend naar CO2-

equivalenten (CO2e) met de volgende omrekeningsfactoren: 

• 1 kg N2O = 310 kg CO2 equivalenten 

• 1 kg CH4 = 21 kg CO2 equivalenten 

• 1 kg CO2 = 1 kg CO2 equivalent 

Deze scenario-opbouw van de visiescenario’s voor 2030 en 2050 omvat de volgende sectoren: 

huishoudens, handel en diensten, mobiliteit, industrie, lokale energieproductie en landbouw en 

natuur. 
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2 Visiescenario’s 2030/2050 

2.1 Analyse scenario 2030 

De MIRA Milieuverkenning 203044 en de bijhorende Kernset45 bevatten de nodige Vlaamse cijfers 

om de CO2e-nulmeting voor de provincie Vlaams-Brabant van 2011 te vertalen naar 2030.  

In de Kernset voor Vlaanderen zijn de evoluties voor 6 sectoren46 uitgezet naar 2030 voor de 

verschillende scenario’s (REF, EUR en VISI). Op basis van de voorziene toename of afname van 

energieverbruiken en afgelegde kilometers uit de Kernset is de CO2e-nulmeting van de provincie 

geëxtrapoleerd en verschaald naar 2030. We noemen dit de berekeningsmethode voor de 

visiescenario’s. Dit resulteert in de 3 visiescenario’s REF, EUR en VISI voor de provincie. 

In de volgende punten van dit hoofdstuk bespreken we de te verwachten evoluties volgens MIRA 

in Vlaanderen. Deze evoluties worden gebruikt in de berekeningsmethode van de visiescenario’s 

voor de provincie.  

2.1.1 Sectoren Huishoudens, Handel en diensten en Industrie 

De berekeningsmethode voor de sectoren ‘huishoudens’, ‘handel en diensten’ en ‘industrie’ is 

gelijklopend en worden hier samen besproken. 

In de provinciale CO2e-nulmeting 47  zijn alle energieverbruiken (kWh) per sector en per 

brandstoftype terug te vinden voor het jaar 2011 voor bovenstaande sectoren. 

In de Kernset zijn voor diezelfde sectoren en brandstoftypes de evoluties uitgezet naar 2030 voor 

de verschillende scenario’s (REF, EUR en VISI). Op basis van de voorziene toename of afname van 

die energieverbruiken is het mogelijk om de specifieke verbruiksgegevens van de provincie 

Vlaams-Brabant te extrapoleren naar 2030 voor de verschillende sectoren industrie, handel en 

diensten, huishoudens.  

2.1.2 Sector Mobiliteit 

Voor de sector mobiliteit wordt volgens MIRA een onderscheid gemaakt tussen personenvervoer, 

vrachtvervoer en openbaar vervoer (of busvervoer).  

                                           

 

44 Van Steertegem M. (eindred.) (2009) Milieuverkenning 2030. Milieurapport Vlaanderen, VMM, Aalst. 

45 Bron: MIRA op basis van MKM Klimaat (VITO) en Wetenschappelijke Rapporten sectoren Huishoudens + Handel & 

diensten, Landbouw, Mobiliteit en Energie & Industrie voor MIRA-S 2009 (VMM), 

http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/kernsetmilieudata/ 

46 Huishoudens, industrie, energie, landbouw, transport (mobiliteit), handel&diensten 

47 14538_PVB_N93U8_Nulmeting_provincie Vlaams-Brabant_def_03.xlsx 
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Personenvervoer 

In het autoverkeer zijn twee grote evoluties waarneembaar in Vlaanderen die elkaar deels 

opheffen wat de toekomstvooruitzichten op vlak van CO2e-emissies betreft: 

• De eerste evolutie is de groei van het aantal afgelegde kilometers. Dit kan worden 

afgeleid uit onderstaande grafiek die overgenomen is uit de Milieuverkenning48. Specifiek 

voor het REF-scenario tekent het autoverkeer een verwachte groei op van ongeveer 17,3% 

tussen 2011 en 2030. Voor het EUR en VISI-scenario gaat het respectievelijk om 13,3% en 

5% toename. Hierbij is geen verandering in het aantal personen per wagen en per 

gereden kilometer oftewel de bezetting van de wagen verondersteld. 

 

Figuur 29: Mobiliteit stromen van het personenvervoer in de verschillende toekomstscenario's waarbij het REF-

scenario de sterkste stijging laat zien gevolgd door het EUR- en het VISI scenario. 

• Een tweede evolutie is toe te schrijven aan de technologische vooruitgang die geboekt 

wordt op het vlak van CO2-emissies per afgelegde kilometer van de nieuwe voertuigen. 

Onderstaande grafiek is afkomstig uit de toekomstverkenning MIRA 200949 en beschrijft de 

evolutie van de CO2-emissies van nieuw verkochte personenwagens voor de scenario’s REF 

en EUR (respectievelijk 119 en 60 g CO2/km). Op basis van deze te verwachten cijfers en in 

combinatie met de verhouding van het bestaand wagenpark versus nieuw ingeschreven 

wagens wordt dan voor het REF- en EUR-scenario een gemiddelde CO2-emissie per 

afgelegde voertuigkilometer berekend 50 . Voor het REF-scenario bedraagt deze waarde 

gemiddelde 138 g CO2/km en voor het EUR-scenario 74 g CO2/km terwijl deze in 2011 

nog 170 g CO2 bedroeg. De waarde voor het EUR-scenario wordt tevens gebruikt voor het 

VISI-scenario. 

                                           

 

48 Van Steertegem M. (eindred.) (2009) Milieuverkenning 2030. Milieurapport Vlaanderen, VMM, Aalst. P136 

49 Transport: referentie- en Europa- scenario, Wetenschappelijk rapport TOEKOMSTVERKENNING MIRA 2009 p55 

50 14538_PVB_personen- en +3,5T kilometers_03.xls 
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Figuur 30: CO2-emissie van nieuw verkochte personenwagens voor het REF- en het EUR-scenario waar bij het EUR-

scenario bijna de helft is van het REF-scenario in 2030. 

Vrachtvervoer 

De berekeningsmethodiek voor de visiescenario’s voor wat betreft het vrachtvervoer komt deels 

overeen met die van het autovervoer.  

Dit levert volgende resultaten op: 

• Groei afgelegde kilometers: 29,6% toename voor het REF-scenario en 22,2% stijging voor 

het EUR- en VISI-scenario ten opzichte van 2011. 

• CO2-emissies per afgelegde kilometer: Vertrekkend van de procentuele bijdrage van de 

energiedragers aan het energiegebruik van de sector mobiliteit in het REF-, het EUR- en 

het VISI-scenario (Vlaanderen, 2006 en 2030) 51  kan voor elk van de scenario’s een 

procentuele afname van de CO2e-emissies per kWh berekend worden. Hierin wordt een 

stijging van het aandeel elektrisch verbruik (elektrisch aangedreven vrachtwagens, …) 

verondersteld, waardoor ook de verwachte Belgische elektriciteitsmix in rekening is 

gebracht 52 . Dit resulteert in een afname van de gemiddelde emissiefactor voor een 

afgelegde kilometer gemiddeld vrachtvervoer van -4% voor het REF-scenario en -14% voor 

het EUR- en VISI-scenario ten opzichte van 2011. 

Openbaar vervoer 

Voor het openbaar vervoer werd enkel rekening gehouden met het busverkeer.  

De emissies van het busverkeer van De Lijn zijn in de nulmeting berekend op basis van de liters 

                                           

 

51 Van Steertegem M. (eindred.) (2009) Milieuverkenning 2030. Milieurapport Vlaanderen, VMM, Aalst. P141 

52 14538_PVB_emissies transport2030.xls 
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diesel die verbruikt werden door De Lijn op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Op 

basis van de afgelegde voertuigkilometers kan een gemiddeld verbruik van 51 l/100km berekend 

worden.  

Uit de mobiliteitsvisie van De Lijn53 blijkt dat De Lijn zelf een groei in voertuigkilometers verwacht 

tegen 2020, wat gestaafd wordt in de toekomstverkenning MIRA 2009 54  (waar er voor het 

referentiescenario een groei van 56% verwacht wordt tussen 2010 en 2030). 

Op basis van investeringsvooruitzichten van De Lijn kan er vanuit gegaan worden dat tegen 2030 

30% van vloot zal bestaan uit hybride bussen, waarvan de energiebesparing op 25% wordt 

ingeschat. Dezelfde waarden worden gebruikt voor het REF-, EUR- en VISI-scenario.  

Voor het overige deel van de vloot wordt eenzelfde efficiëntieverbetering gehanteerd als voor het 

vrachtvervoer, met name -4% in het REF-scenario en -14% in EUR- en VISI-scenario ten opzichte 

van 2011. 

2.1.3 Sector energie : lokale energieproductie 

Hoofdlijnen Vlaanderen55 

Het rapport 'Milieuverkenning 2030 Hoofdstuk 7 Energieproductie' stelt: “Tegen 2030 loopt het 

aandeel groene stroom in het stroomgebruik binnen Vlaanderen op tot 18% wanneer het huidige 

energie- en klimaatbeleid wordt voortgezet (REF-scenario) en tot 36% bij het nieuwe Europese 

energie- & klimaatbeleid (EUR-scenario). Bij een visionair beleidspad (VISI-scenario) is tegen 2030 

zelfs een kostenefficiënte inzet van groene stroom mogelijk tot een aandeel van circa 70 % in de 

stroomproductie en van 80 % in het stroomgebruik. De uitbreiding en de aanpassing van het 

elektriciteitsnet die hiervoor nodig zijn, zullen forse investeringen vergen. 

Het ondersteuningsmechanisme van groenestroomcertificaten en de gegarandeerde 

minimumprijzen geven vooral offshore windenergie en bijstook van biomassa vleugels. Elektriciteit 

uit zonne-energie echter wordt pas echt relevant in de elektriciteitsproductie wanneer bijkomend 

het internationale energie- en klimaatbeleid wordt aangescherpt, door een hogere CO2-

handelsprijs binnen het Europese emissiehandelssysteem.” 

Lokale hernieuwbare energieproductie van de provincie Vlaams-Brabant 

Een eenvoudige benadering van de toekomstvooruitzichten qua energieproductie in de provincie 

Vlaams-Brabant zou een extrapolatie kunnen zijn van de cijfers uit vorige paragraaf op basis van 

grondgebied of bevolking. Dat zou echter veronderstellen dat de groene stroom en/of 

                                           

 

53 Mobiliteitsvisie De Lijn 2020 

54 Transport: referentie- en Europascenario Wetenschappelijk rapport Toekomstverkenning MIRA, VMM, 2009 

55 Milieuverkenning 2030 Hoofdstuk 7 Energieproductie, Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRA-team, vmm 

Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, Vito 
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warmteproductie gelijk verdeeld zou kunnen worden over het Vlaamse grondgebied. 

Een eerste beperking aan deze methode is het aanzienlijke aandeel van offshore windenergie 

voor de Belgische kust dat uiteraard niet aan grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant kan 

toegeschreven worden. 

Een tweede beperking is de inzet van kolencentrales & STEG’s (stoom en gascentrale) uitgerust 

met CO2-opvang en ondergrondse opslag (Carbon Capturing and storage, CCS) die voorzien is in 

het EUR- en VISI-scenario en waarvan: 

• het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit in de provincie Vlaams-Brabant zal gebeuren en; 

• de emissies zullen vallen binnen de ETS-regelgeving en dus niet binnen de scope van de 

nulmeting, scenario analyse en klimaatmaatregelen voor de provincie Vlaams-Brabant. 

Omwille van de twee bovenstaande beperkingen wordt in de gehanteerde methode enkel 

rekening gehouden met on-shore wind en fotovoltaïsche stroomproductie56.  

 

Tabel 3: Maximaal inzetbaar vermogen wind- en zonne-energie waarbij deze studie enkel rekening houdt met de on-

shore wind en de fotovoltaïsche opwekking. 

Windenergie 

Het potentieel aan windenergie in Vlaanderen werd reeds in kaart gebracht in het Windplan voor 

Vlaanderen 57 . Binnen de provincie Vlaams-Brabant is de studie ‘Energiekansenkaarten’ aan de 

                                           

 

56 Milieuverkenning 2030 Hoofdstuk 7 Energieproductie, Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRA-team, VMM 

Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, Vito p161 

57 Een windplan voor Vlaanderen, Een onderzoek naar mogelijke locaties voor windturbines, Yves Caooter, Luc Dewilde & 
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gang die het potentieel aan hernieuwbare energie specifiek voor de provincie in kaart brengt. 

Windenergie zal hier ook in beschreven worden.  

Fotovoltaïsche stroomproductie 

Wanneer voor 2030 het voorziene potentieel uit de milieuverkenning geëxtrapoleerd wordt naar 

de schaal van de provincie Vlaams-Brabant (15,6% oppervlakte ten opzichte van Vlaanderen) dan 

komen we op een vermogen van 8,6 MWe voor het REF-scenario, 300 MWe voor het EUR-scenario 

en 2.527 MWe in het VISI-scenario, wat overeenkomt met een oppervlakte PV-cellen van 

respectievelijk 1.875.000 m2 voor het EUR-scenario en 15.793.750 m2 voor het VISI-scenario. Eind 

2013 is er reeds een vermogen van bijna 247 MWe
58 geïnstalleerd in de provincie Vlaams-Brabant 

wat meer dan 80% van het EUR-scenario is voor 2030. 

In het EUR-scenario moet ieder gezin tegen 2030 over 6 m2 zonnepanelen beschikken59, in het 

VISI-scenario loopt dit op naar 26 m2. In de praktijk worden ook heel wat pv-cellen geïnstalleerd 

op kantoorgebouwen, bedrijfshallen, commerciële ruimten enzovoort. Dit betekent dat de werkelijk 

te installeren oppervlakte PV-cellen per woning minder is dan 6 respectievelijk 26 m2. 

Waterkracht 

Gezien het geringe verval en debiet van de aanwezige waterlopen op het grondgebied van de 

provincie Vlaams-Brabant kan er verondersteld worden dat er hier geen (bijkomend) vermogen 

kan geïnstalleerd worden. 

2.1.4 Sector landbouw en natuur 

De sectoren werden apart overgenomen uit de nulmeting maar worden als constant beschouwd.. 

De MIRA en roadmap 2050 rapporten doen hierover geen specifieke uitspraken. 

2.2 Analyse scenario 2050 

Om een visiescenario voor 2050 uit te werken werd de studie ‘Scenarios for a Low Carbon Belgium 

by 2050’ 60 geraadpleegd (Climact en Vito). 

Deze studie toont aan dat het bereiken van een 80-95 % emissiereductie in België mogelijk is. 

Niettemin wordt aangegeven dat het bereiken van deze doelstelling een grote uitdaging is. Het 

zal betekenen dat er grote reducties in alle sectoren zullen moeten plaatsvinden. Daarbovenop is 

een grondige kennis van de verschillende, met elkaar verbonden sectoren cruciaal. 

                                                                                                                                    

 

Mieke Langie - 2000 

58 Zonne-energie, uitgereikte groenestroom certificaten (<=10kW en >10kW), www.vreg.be 

59 Milieuverkenning 2030 Hoofdstuk 7 Energieproductie, Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRA-team, VMM 

Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, Vito p168 

60 Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050, Final report, Climact & Vito, 2013 
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Deze studie analyseert verschillende scenario's om vermindering van broeikasgassen te realiseren. 

De scenario's impliceren ingrijpende veranderingen van alle actoren in de samenleving. 

Indien correct beheerd, kunnen de koolstofarme scenario's zich in hetzelfde kostenbereik situeren 

als een referentiescenario: grote investeringen in energie-efficiëntie, infrastructuur, flexibiliteit, en 

hernieuwbare energie worden gecompenseerd door lagere brandstofkosten. De studie maakt 

duidelijk dat energiebesparing in alle sectoren van cruciaal belang is en dat de overgang mogelijk 

kan worden gemaakt door vroege investeringen, gefinancierd door latere fossiele 

brandstofbesparingen. Deze financiering dient in het hart van het publieke debat geplaatst te 

worden. 

Een koolstofarme transitie biedt kansen en een aantal 'no regret maatregelen', zoals: 

• het renoveren van gebouwen; 

• de ontwikkeling van de energie-infrastructuur; 

• of versterking van de energie-efficiëntie. 

Er zijn echter een aantal kritische barrières die de overstap kunnen bemoeilijken en bijgevolg zijn 

volgende aspecten van cruciaal belang bij de overgang naar een koolstofarme samenleving: 

• een gecoördineerde aanpak; 

• met het oog op goed beheer van het concurrentievermogen; 

• de continuïteit van de (energie-)voorziening; 

• de nodige voorwaarden voor een rechtvaardige overgang. 

2.2.1 REF-scenario 2050 

In deze studie is tevens sprake van een REF-scenario. Dit omvat het bestaand beleid en gaat ervan 

uit dat buiten bestaande doelen of incentives de parameters uit de studie blijven ontwikkelen in 

hetzelfde tempo. Het bevat geen extra beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 

en dient als een basisscenario voor vergelijking met de andere gemodelleerde scenario's. Het 

scenario houdt rekening met de doelstellingen van het EU 2020 Klimaat-energiepakket en het 

federale en regionale afgesproken klimaat-energiebeleid. 

Dit REF-scenario resulteert in een totale reductie van -6% in 2050 ten opzichte van de emissies in 

2010. Opmerkelijk voor deze studie is een verwachte afname van emissies van de gebouwen 

(huishoudens + handel en diensten) van -32% en ook een verdere afname van de industriële 

emissies. Voor de sector mobiliteit is er een status quo (-1%) en voor de sector energieproductie 

een toename van +12%. Dit laatste heeft alles te maken met een voorziene kernuitstap.61 

                                           

 

61 Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050, Final report, Climact & Vito, 2013 
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Figuur 31: Ref-scenario 2050 ten opzichte van 1990 en 2010 en met de % delta ten opzichte van 2010. 

2.2.2 CORE-scenario 2050 

Het kern-scenario in de studie, of ook wel CORE-scenario, is zo uitgewerkt dat het 80% 

broeikasgasreductie realiseert door het mobiliseren van alle hefbomen zonder ze tot het uiterste 

technisch mogelijke te moeten brengen. In Figuur 32 is het verloop geïllustreerd van het 

referentiescenario en het CORE-scenario. Hier zijn voor alle sectoren sterke afnames te zien, zelfs 

voor de sector energieproductie. Gezien de energievraag drastisch verlaagd wordt, kan de 

resterende vraag opgevangen worden met hernieuwbare energie. 

 

Figuur 32: "GHG Emissions in Belgium": CORE-scenario 2050 t.o.v. het referentie scenario van 2010 tot 2050. De 

percentages zijn t.o.v. 1990.  
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2.2.3 De provincie Vlaams-Brabant 2050 

Op basis van het REF- en CORE-scenario uit de roadmap 2050 kan de stijging of reductie van elke 

sector in de provincie Vlaams-Brabant ingeschat worden. Het is een nuttige oefening om na te 

gaan wat de cruciale verschillen zijn tussen het CORE-scenario en het REF-scenario. 

Assumpties 

De visiescenario’s 2030 zijn geënt op een gezamenlijke set van sturende omgevingsvariabelen, 

opgesteld door het Federaal Planbureau: 

• De aangroei van de bevolking van de provincie Vlaams-Brabant is uiteraard een 

belangrijke parameter in de prognose van de te verwachte emissies. Op basis van de 

cijfers van het Federaal Planbureau 62  kan uit de evoluties voor het Vlaams Gewest 

geconcludeerd worden dat de provincie Vlaams-Brabant tegen 2030 zo’n 12% meer 

inwoners zal hebben.  

• De vergrijzing en de ontgroening nemen verder toe. In 2030 is bijna een derde van de 

bevolking ouder dan 60 jaar en minder dan een vijfde jonger dan 18 jaar. De 

gezinsverdunning zet zich verder door. 

• De prijs van steenkool stijgt met 32 %, van ruwe aardolie met 63 % en van aardgas met 

98 % tegen 2030 (in constante prijzen van 2005). De prijshypothesen houden het midden 

tussen de aannamen van de Europese Commissie voor het Energie- en Klimaatpakket 2020 

en deze van het Internationaal Energieagentschap. De energieprijzen beïnvloeden de 

energiedrager, de gebruikte hoeveelheid en de inspanningen voor innovaties.  

• Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,0 % tussen 2010 en 2030 ligt de groei van het 

bruto binnenlands product iets lager dan de trendmatige groei van de laatste 25 jaar. De 

diensteneconomie groeit verder ten koste van de industrie en de landbouw. 

Voor de visiescenario’s 2050 is er uitgegaan van een bevolkingsgroei met 20% volgens het 

Federaal Planbureau. Deze cijfers moeten echter genuanceerd worden: 

• In “De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060” van de Studiedienst van de Vlaamse 

regering63 wordt een bevolkingsaanwas in alle gewesten van het land verwacht, zij het 

minder sterk in Vlaanderen (+14% tegen 2050) dan in Wallonië (+23%) of in de hoofdstad 

(+27%). In Vlaanderen ligt de provincie Vlaams-Brabant aan kop (aanwas >17%). In 

belangrijke mate, zeker in het centrum van het land, heeft dit te maken met de verwachte 

sterke immigratiestroom naar de hoofdstad en naar haar periferie. 

                                           

 

62 Bevolking van België, op 1 januari - Mannen en Vrouwen 

Bron: 2000-2010: waarnemingen, ADSEI; 2011-2061: Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060, FPB en ADSEI 

63 "De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060" - Edwin Pelfrene - Studiedienst van de Vlaamse regering - 2009/3 
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• Er kan bijgevolg van uitgegaan worden dat een bevolkingsaangroei van 17% in de 

provincie Vlaams-Brabant tegen 2050 (ten opzichte van 2011) boven de gemiddelde groei 

in Vlaanderen ligt maar lager dan de groei in de hoofdstad Brussel. 

Ten slotte rijst de vraag hoe waarheidsgetrouw deze bevolkingsvooruitzichten zijn. 

Bevolkingsvooruitzichten zijn algemeen gezien stabieler dan economische prognoses. Als echter 

externe invloeden zwaarder gaan doorwegen, zoals bv. een hogere intensiteit van de buitenlandse 

migraties, kan de voorspelbaarheid in het gedrang komen. Bevolkingsvooruitzichten zijn dus 

helemaal geen exacte wetenschap maar steunen op de traagheid van de demografische processen 

en op alle aanvullende hypotheses die ze meenemen. 
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2.3 Resultaten visiescenario’s 2030/2050 voor Vlaams-Brabant 

 

Figuur 33: CO2e-emissies 2011-2030 van de provincie Vlaams-Brabant voor alle sectoren. De drie scenario's worden 

hier gevisualiseerd t.o.v. de nulmeting in 2011 

Drie verschillende visiescenario’s (REF, EUR en VISI) zijn berekend voor 2030 zoals beschreven in 

2.1 Analyse scenario 2030. 

Het EUR-scenario is het meest plausibele scenario gezien dit rekening houdt met de Europese 

ambities, die nog niet voor alle domeinen in regionale wetten en decreten vertaald zijn, maar wel 

in de pijplijn zitten (bv. BEN-gebouwen 2020, rekeningrijden, …). 

In onderstaande grafiek (Figuur 34) is de procentuele reductie weergegeven van de verschillende 

2030-scenario’s ten opzichte van 2011. Het EUR-scenario geeft hierin een reductie van -40%, maar 

om op koers te zitten naar klimaatneutraliteit in 205064 is dit te weinig en zou minstens het 

resultaat van het VISI-scenario (-55%) moet geambieerd worden.  

                                           

 

64 Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, Assessment Report 4 

2.011 2030 REF 2030 EUR 2030 VISI

mobiliteit 2.744.356 2.700.344 1.396.052 1.320.984

industrie 417.912 548.924 488.144 305.681

landbouw 151.424 152.101 148.892 141.358

handel en diensten 911.202 905.471 597.144 444.780

huishoudens 1.903.243 1.686.746 1.021.922 532.612
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Figuur 34: Procentuele reductie verschillende 2030-scenario's. Dit geeft -2% voor het REF-scenario, -40% voor her 

EUR-scenario en -55% voor het VISI-scenario.  
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2.3.1 Sprong van EUR- naar VISI-scenario 2030 

Aangezien het EUR-scenario het meest logische en plausibele scenario is, maar dit nog 

ontoereikend is om op koers te zitten naar een klimaatneutrale samenleving, moet er gezocht 

worden naar bijkomende maatregelen. Inspiratie kan opgedaan worden in het VISI-scenario, 

aangezien de behaalde reductie in 2030 meer dan een derde bedraagt ten opzichte van het EUR-

scenario. In Tabel 4 worden de belangrijkste verschillen opgelijst tussen het VISI- en het EUR-

scenario. Het is belangrijk dat deze goed begrepen worden om de klimaatmaatregelen (hoofdstuk 

5) correct te kunnen inschatten en schalen. 

 

Sector Maatregelen en tendensen in EUR-

scenario 

Maatregelen en tendensen in 

VISI-scenario 

Energiesector 5.400 MWe windenergie 22.600 MWe windenergie 

1.920 MWe fotovoltaïsch 16.200 MWe fotovoltaïsch 

Mobiliteit Weg: stijging met 13,3% van het 

personenvervoer  

Weg: stijging met slechts 5% 

t.o.v. nulmeting 

Weg: stijging met 22,2% van het 

vrachtvervoer 

/ 

Weg: invoeren van rekeningrijden voor 

zowel personenvoertuigen als 

vrachtvervoer 

/ 

Weg: sterke daling in marktaandeel van 

dieselvoertuigen, ten voordele van 

benzine hybride voertuigen en diesel 

hybride voertuigen 

Het vastberaden inzetten op 

elektrische voertuigen verdubbelt 

in 2030 het aandeel elektriciteit 

in de energiemix in dit scenario 

ten opzichte van het EUR-

scenario. Weg: gemiddelde emissie van het totaal 

wagenpark is 85 gCO2/km tegen 2030, 

voor nieuwe wagens is dat 60 gCO2/km 

Weg: specifieke emissies vrachtwagens 

op Vlaamse wegen dalen met 14% 

/ 

De Lijn: stijging van het 

personenvervoer met 55%, daling 

CO2/km met 20%, 30% zijn hybride 

/ 
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Sector Maatregelen en tendensen in EUR-

scenario 

Maatregelen en tendensen in 

VISI-scenario 

Huishoudens Groei van de bevolking / 

Geen gebruik meer van kolen, cokes of 

LPG voor woningverwarming 

/ 

Aandeel aardgas in energieverbruik 

huishoudens stijgt verder 

‘Groene warmte’ gebruik neemt 

toe 

Aandeel stookolie valt terug tot 3% Geen stookolie meer in VISI 

Alle oude ketels zijn vervangen door 

hoog rendement- of condensatieketels 

/ 

100% energiezuinige lampen, 

vermindering stand-by gebruik, koken 

op aardgas i.p.v. elektriciteit 

/ 

Zonneboilers jaarlijks dezelfde toename / 

Gedragswijziging in zekere mate door 

bevolking inzake energiezuiniger koken, 

minder warm water gebruik & stand-by 

apparaten. 

/ 

EPB-norm verstrengt: E60 in 2014 & 

BEN-gebouwen 2021 

Versnelde vernieuwingsgraad 

/ Energieneutrale ‘levende kernen’ 

Industrie Groei van de economische activiteit in 

Vlaanderen met 43% 

Afgezwakte groei bij hogere 

CO2-prijzen 

Energieverbruik stijgt hierdoor met 

29,5% 

Energieverbruik stijgt met 12,6% 

Energiebesparende maatregelen 

waarvan de opbrengst tgv 

energiebesparing hoger is dan de ETS- 

CO2-kostprijs (€ 34/ton in 2030) 

Prijs van emissierechten stijgt 

verder naar € 78/ton 
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Sector Maatregelen en tendensen in EUR-

scenario 

Maatregelen en tendensen in 

VISI-scenario 

Handel & 

Diensten 

EPB-norm verstrengt: E60 in 2014 & 

BEN-gebouwen 2019 (publieke 

gebouwen) 

‘Groene warmte’ gebruik neemt  

fors toe 

Elektriciteitsverbruik: efficiëntere 

koeling, ventilatie, verlichting en 

kantoorapparatuur. Meer gebruik van 

daglicht en natuurlijke koeling. 

Versnelde renovatiegraad 

Aandeel stookolie valt terug tot 4%  Verdere reductie tot 1% 

Tabel 4: Typische maatregelen EUR-scenario met een overzicht van de verschillen t.o.v. het VISI-scenario 
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2.3.2 Sprong van REF- naar CORE-scenario 2050 

Op basis van het REF-scenario en CORE-scenario uit de studie ‘Scenarios for a Low Carbon 

Belgium by 2050’65 worden de visiescenario’s REF en CORE 2050 berekend voor Vlaams-Brabant 

en in onderstaande grafiek weergegeven. Het REF 2050 scenario voorspelt -14,9% en het CORE-

scenario -82,1% CO2-emissie reducties. 

 

Figuur 35: CO2e-emissies 2011-2050 voor de provincie Vlaams-Brabant voor alle sectoren. De twee visiescenario’s REF 

2050 en CORE 2050 worden hier gevisualiseerd t.o.v. de nulmeting in 2011 van de provincie 

 

Figuur 36: Procentuele reductie van de 2 verschillende 2050-visiescenario’s voor de provincie Vlaams-Brabant waarbij 

het REF-scenario -15% en het CORE-scenario -82% reduceert t.o.v. de nulmeting 2011. 

  

                                           

 

65 Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050, Final report, Climact & Vito, 2013 

2011 REF 2050 CORE 2050

Mobiliteit 2.744.356 2.371.738 576.315

Industrie (niet-ETS) 417.912 491.270 75.224

Landbouw 151.424 176.154 81.769

Huishoudens 1.903.243 1.424.638 247.422

Handel en diensten 911.202 749.202 118.456
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CORE-scenario 2050 

Het REF 2050-scenario omvat het bestaande beleid en bevat geen extra beleid om de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen. REF 2050 dient als basisscenario voor vergelijking met de andere 

berekende scenario's. REF 2050 houdt rekening met de doelstellingen van het EU 2020 Klimaat-

energiepakket en het federale en regionale afgesproken klimaat- en energiebeleid. 

In onderstaande tabel worden de extra maatregelen beschreven van het CORE 2050-scenario 

versus het REF 2050-scenario 

 

Sector Extra maatregelen van het CORE 2050-scenario t.o.v. REF 2050 

Mobiliteit Mobiliteitsbehoefte daalt met 10%  

De bezettingsgraad van auto’s stijgt met 10%. Bij bussen en treinen 

respectievelijk met 33% en 25%. 

De auto is nog goed voor 65% van de afgelegde afstanden (77% in REF), 

lopen en fietsen stijgt van 3 naar 4% en bus en trein stijgen naar 20%, 

resp. 10% van de afstanden. 

80% van de autovloot is elektrisch terwijl verbrandingsmotoren zijn 

afgenomen tot slechts 20%; bussen volgen een gelijkaardige evolutie. 

Energie-efficiëntie neemt toe: verbrandingsmotoren worden 45% 

efficiënter, elektrische wagens worden 50% efficiënter terwijl vracht en 

publiek mobiliteit 25% à 30% efficiënter wordt. 

Huishoudens 

+ 

Handel & 

diensten 

Warm water vraag neemt af met 20% per gezin. 

De energievraag van nieuwe gebouwen benadert 30 kWh/m2 in 2020 en 

15 kWh/m2 in 2030. 

De renovatie graad en/of postrenovatie performantie van de gebouwen 

zijn verdubbeld.  

Het aandeel multi-familie woningen stijgt 60% in 2030 en blijft nadien 

constant. 

Tegen 2050 zijn 60% van de verwarmingsinstallaties warmtepompen.  

Industrie Brede mix van technologieën (efficiëntie, proces) 

Evolutie van het productenaanbod 
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Alternatieve brandstoffen 

Energiesector Zie onderstaande grafiek (Figuur 37) voor het aanbod 

elektriciteitsproductie in 2050 in het CORE-scenario 

Tabel 5: Extra maatregelen of assumpties van het CORE 2050-scenario t.o.v. het REF 2050-scenario  

 

 

Figuur 37: Aanbod elektriciteitsproductie per productiebron tot 2050 in het CORE-scenario met het REF-scenario als 

referentie. 
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• Hernieuwbare energie 

• Afbouwen autokilometers, andere 

modi stimuleren 

• Stimuleren van elektrische voertuigen 

• ‘Groene warmte’ gebruik 

onderzoeken en toepassen 

• Versnelde vernieuwingsgraad 

gebouwenpark, zowel residentieel als 

voor handel & diensten 

• Ruimtelijke ordening organiseren 

rond energieneutrale kernen 

2.4 Conclusie: Analyse van de visiescenario’s duiden op 7 noodzakelijke focuspunten aan 

voor klimaatneutraliteit.  

Op basis van de analyse van de ambitieniveaus van de visiescenario’s voor Vlaams-Brabant, 

gebaseerd op MIRA 2030 en ‘Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050’, werd door 

Futureproofed een synthese van de belangrijkste noodzakelijke focuspunten gemaakt om te 

kunnen evolueren naar klimaatneutraliteit. Deze focuspunten staan hieronder in willekeurige 

volgorde: 

1. Versnelde vernieuwingsgraad van het gebouwenpark, zowel residentieel als voor handel & 

diensten; 

2. Ruimtelijke ordening wordt georganiseerd rond energieneutrale kernen geënt op goed 

georganiseerde openbare vervoersassen. In de ruimten tussen die assen wordt bouw 

geconsolideerd, worden groene ruimten versterkt en wordt een netwerk voor zwakke 

weggebruikers uitgebouwd; 

3. Energiebesparende maatregelen in de industrie worden aangemoedigd; 

4. ‘Groene warmte’ gebruik wordt onderzocht en toegepast (geothermie, restwarmte, 

riothermie); 

5. Maatregelen worden ontwikkeld die de groei van de autokilometers helpen onder controle 

houden en een shift naar andere modi bespoedigen; 

6. Stimuleren van elektrische voertuigen; 

7. Inzetten op bijkomende hernieuwbare energie (wind, zon, WKK op biomassa); 

 

 

  

Figuur 38: Noodzakelijke focuspunten om de provincie Vlaams-Brabant te laten evolueren naar klimatneutraliteit. De 

reducties zijn gevisualiseerd volgens de verschillende visiescenario’s en per sector (blauw = handel en diensten, rood = 

huishoudens, groen = landbouw, blauw = industrie en oranje = mobiliteit).  
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2.5 Toekomstscenario KMI 2030 : 54 maatregelen voor klimaatneutraliteit  

Futureproofed formuleert 54 maatregelen voor het bereiken van klimaatneutraliteit van de 

provincie op basis van: 

• De visiescenario’s en de 7 noodzakelijke focuspunten; 

• Bestaand beleid voor de sectoren van de nulmeting en de doelgroepen van die sectoren. 

Voorbeelden hiervan zijn de isolatie van woningen voor huishoudens;  

• De door het Burgemeestersconvenant geformuleerde programma van maatregelen voor 

20% reductie tegen 2020; 

• Wetenschappelijke en theoretische assumpties66; 

• Input uit het participatietraject, technische interviews (hoofdstuk 6).  

Deze 54 maatregelen werden één voor één doorgerekend in het Klimaat Maatregelen Instrument 

(KMI) naar maximaal (technisch) potentieel aan CO2-reductie en economische kost tegen 2030. 

We noemen dit het KMI 2030. Zoals reeds eerder aangegeven doen we deze berekeningen om te 

weten hoe de provincie naar klimaatneutraliteit kan evolueren. Het KMI 2030 is het 

berekeningsmodel waarmee de toekomstscenario’s worden geanalyseerd. Dit wordt toegelicht in 

het volgende deel van dit hoofdstuk : 3. Toekomstscenario’s.  

Voor het berekenen van deze toekomstscenario’s is een datum nodig in de toekomst vertrekkende 

van de nulmeting in 2011. Daarvoor werd 2030 gekozen. Deze berekeningen hadden dus 

evengoed voor 2035 of 2040 kunnen gemaakt worden. Dit zou niets veranderen aan de conclusies 

van de toekomstscenario’s, beschreven in het volgende deel, omdat er van uitgegaan is in de 

theoretische KMI berekeningen dat de maatregelen haalbaar zouden zijn tegen 2030. De 

realistische haalbaarheidsdatum voor het behalen van de klimaatneutraliteit in de provincie 

Vlaams-Brabant wordt beschreven in het volgende hoofdstuk (5. Finaal toekomstscenario).  

Het ‘Klimaat Maatregelen Instrument’ (KMI) is een uitvoerig Excel bestand waarin de berekeningen 

en aannames voor elke maatregel terug te vinden zijn. Dit KMI kan een werkinstrument zijn voor 

de provincie waarin nieuwe aannames en berekeningen kunnen gemaakt worden voor de 

komende jaren. Een berekening en modellering is immers geen statisch gebeuren.  

 

 

 

 

                                           

 

66 Dit werd gedocumenteerd in de bijhorende excel files: KMI, cashfiles, LNE-tool, beschikbaar bij de provincie. 
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2.5.1 Overzicht van de 54 maatregelen  

De maatregelen worden hieronder in Tabel 667 opgelijst volgens afnemend aandeel CO2e-reductie 

potentieel. De som van al deze CO2e-reducties bedraagt 86%68 ten opzichte van de nulmeting van 

de provincie Vlaams-Brabant in 2011. 

De kolommen hieronder zijn als volgt: 

• n°: opvolgingsnummer in de huidige sorteervolgorde aangeduid onderaan de tabel. 

• Sector / ID: code ter identificatie van de maatregel. Deze is in alle opgestelde documenten 

dezelfde. het eerste deel geeft aan in welke sector de maatregel thuishoort.  

o MH : maatregel sector huishoudens. 

o MM : maatregel sector mobiliteit 

o ME : maatregel sector energie 

o MT : maatregel sector tertiair (handel en diensten) 

o MI : maatregel sector industrie 

• Maatregel: naam en omschrijving van de maatregel 

• CO2e-reductie: jaarlijkse vermeden CO2e-emissies in 2030 t.o.v. de nulmeting in absolute 

cijfers 

• Aandeel t.o.v. nulmeting: jaarlijkse vermeden CO2e-emissies in 2030 t.o.v. de nulmeting 

procentueel uitgedrukt. 
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      kTon % 

1 MH MH.03 
Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van warmtepomp (WP) 

(lucht of grond gekoppelde) 1/2e huishoudens 
790 12,65% 

2 MM MM.09 
Lokaal personenverkeer: stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 
620 9,92% 

                                           

 

67 Opgesteld volgens het KMI. De KMI en achterliggende data bij beschikbaar bij de provincie. 

68 De berekening is indicatief en werd gedaan naar 2030 naar analogie met de MIRA scenario’s. Dit heeft een zeer beperkte 

invloed op het mogelijke CO2e-reductiepotentieel per maatregel of van het volldige scenario. 
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3 ME ME.04 Bouw 372 windturbines - 3MWe/stuk 544 8,71% 

4 MM MM.10 
Doorgaand personenverkeer: stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 
539 8,62% 

5 MM MM.03 Technologische shift naar elektrische voertuigen (EV) 383 6,13% 

6 MH MH.02 
Isolatie: Plaatsen van muurisolatie 50% huishoudens, 

aanpassen van de isolatienormen 
258 4,13% 

7 ME ME.01 PV <= 10 kW AC vermogen 60% huishoudens 255 4,09% 

8 MT MT.10 
Monitoring & visualisatie energieverbruik Handel & 

Diensten 
202 3,24% 

9 MM MM.02 Modal shift van personenwagen naar fiets 198 3,17% 

10 MH MH.08 
Verlaging van het elektriciteitsverbruik voor apparaten 

en verlichting naar 2000 kWh per woning 
174 2,79% 

11 MH MH.13 50% van de woningen hebben een efficiëntere ketel 162 2,60% 

12 ME ME.03 Zonneboilers Handel & Diensten 30% opp. Tertiair 124 1,98% 

13 MH MH.01 
Isolatie: Plaatsen van dakisolatie 24% huishoudens, 

aanpassen v.d. Isolatienormen 
117 1,88% 

14 MH MH.04 
Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van zonneboiler 1/2e 

van de huishoudens tegen 2030 
91 1,46% 

15 ME ME.02 
PV-cellen tertiaire gebouwen (30% opp. Tertiair tegen 

2030) 
79 1,26% 

16 MH MH.06 

Grondige renovatie van +-45 x 500 woningen op 

wijkniveau (per 500) naar lage energiestandaard (30 

kWh/m2) 

78 1,25% 

17 MT MT.02 

Renovatie bestaande gebouwen (Cluster van 

maatregelen ter reductie van verbruik HVAC en 

verlichting) 

75 1,20% 
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18 MM MM.16 
Goederenvervoer groeperen & samen laten 

transporteren 
70 1,13% 

19 MH MH.07 
Grondige renovatie van +-45 x 500 woningen op 

wijkniveau (per 500) naar warmtevraag 60 kWh/m2 
59 0,95% 

20 MM MM.05 

Extra kilometers vermijden door gebrek aan diensten in 

onmiddellijke omgeving opvangen: 

• Tekort aan schoolplaatsen - dichtstbijzijnde school 

• Tekort aan kinderopvang - nabij woonst of werk 

• Tekort aan service flats/rusthuizen in buurt 

familie/vrienden 

• … 

58 0,93% 

21 MM MM.04 

Uitwisselingsplatform van locatie gebonden diensten: 

• Job uitwisseling  

• Kinderopvang  

• Leerlingen  

• Leerkrachten  

• Eenmanszaken/thuiswerkers die samen al dan niet 

deeltijds een kantoor wensen te delen  

58 0,93% 

22 MT MT.03 
Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van warmtepomp (WP) 

(lucht of grond gekoppelde) bij renovatie 
53 0,84% 

23 MT MT.08 
Bijkomende isolatie van 75% van alle gedeeltelijk 

geïsoleerde daken 
50 0,80% 

24 MH MH.05 
Isolatie: Plaatsen van betere beglazing 20% 

huishoudens 
49 0,79% 

25 MT MT.06 
Combinatie balansventilatie & schuifdeuren bij 1/4e van 

de handelszaken 
41 0,66% 

26 MT MT.09 
Enkel glas vervangen door dubbel glas (15% van de 

gebouwen) 
41 0,65% 

27 MT MT.05 Balansventilatie in 1/4e van de handelszaken (centrale 28 0,46% 
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aanzuiging; vals plafond als plenum) 

28 MT MT.07 
Verlichting reduceren van 52 W/m2 naar 20 W/m2 bij 

alle handelszaken 
28 0,45% 

29 MM MM.08 Autovrije zone in de kernstad 24 0,39% 

30 MT MT.13 

Renovatie van 30 voorbeeldgebouwen 

(stad/school/bedrijf, 5000 m2) naar LE-standaard (30 

kWh/m2) 

21 0,34% 

31 MI MI.04 Monitoring, optimalisatie - Rest Industrie 20 0,33% 

32 MT MT.04 Plaatsen van schuifdeuren bij 1/4e van de handelszaken 14 0,22% 

33 MH MH.10 
Energiescans bij huishoudens - 400 wooneenheden per 

jaar 
12 0,19% 

34 MM MM.13 

Bedrijven uitnodigen om op vrijwillige basis een charter 

te ondertekenen om de gemiddelde emissies van hun 

wagenpark te beperken. 

10 0,16% 

35 MT MT.12 
Vervanging van 30 schoolgebouwen (5000 m2) door 

een passieve school 
8 0,12% 

36 MM MM.15 
Werknemer krijgt mobiliteitsbudget in plaats van een 

duurdere bedrijfswagen 
7 0,12% 

37 MI MI.05 Monitoring, optimalisatie - Andere industrie 7 0,11% 

38 MH MH.12 
Gedragsinterventies - Bv. Gemiddelde verbruik in de 

buurt van gebruiker 
7 0,11% 

39 ME ME.06 Anaerobe vergisting + WKK één industriële actor 6 0,09% 

40 MT MT.11 

Ecohuis voor Handel en diensten: Stimuleren van 

klimaatvriendelijke technische maatregelen in de 

verschillende sectoren 

4 0,07% 

41 ME ME.05 10 Biomassaketel van 1MW voor telkens 220 woningen 4 0,07% 
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met collectief warmtenet - pellets afkomstig van < 

500km  

42 MI MI.02 Monitoring, optimalisatie - Voeding, dranken en tabak 3 0,05% 

43 MH MH.09 
Optimale oriëntatie voor het benutten van passieve & 

actieve zonnewinsten 
3 0,04% 

44 MI MI.03 
Monitoring, optimalisatie - Metaalverwerkende 

nijverheid 
2 0,04% 

45 MI MI.08 Monitoring, optimalisatie - Papier en uitgeverijen 0 0,01% 

46 MI MI.09 Monitoring, optimalisatie - Chemie 0 0,00% 

47 MI MI.07 
Monitoring, optimalisatie - Minerale niet-

metaalproducten 
0 0,00% 

48 MI MI.06 Monitoring, optimalisatie - Textiel, leder en kleding 0 0,00% 

49 MH MH.11 
Dakisolatie verplicht voor huurwooneenheden vanaf 

2020: handhaving + informeren 
0 0,00% 

50 MM MM.14 Parkeer- en laadvoorzieningen voor elektrische wagens 0 0,00% 

51 MM MM.07 

Publiek fietsdeelsysteem voor de stad (250 fietsen), ten 

behoeve van bewoners en bezoekers. 

- aantal stations: 35 

0 0,00% 

52 MI MI.01 Sensibilisering bedrijven 0 0,00% 

53 MM MM.11 
Lokaal vrachtverkeer: stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 
-12 -0,19% 

54 MM MM.12 
Doorgaand vrachtverkeer: stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 
-17 -0,27% 

Totaal 
 

5.352 86% 

Tabel 6: overzicht van alle 54 maatregelen gesorteerd naar dalende totale CO2-emissies om 86% reductie te halen in 

2030 voor Vlaams-Brabant 
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2.5.2 Resultaat toekomstscenario KMI 2030  

 

Het totaaleffect van de 54 maatregelen van het toekomstscenario KMI 2030 is af te lezen in Figuur 

39 en Tabel 7.  

 

Figuur 39: Overzicht van de emissies van 54 maatregelen berekend in het toekomstscenario KMI 2030 per sector en 

voor de periode 2011-2030. De verschillende sectoren dragen bij aan de emissies behalve lokale energieproductie. 

Het grootste deel hiervan is lokale hernieuwbare energie die emissies vermijdt en dus afgetrokken wordt van de 

positieve emissies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2011 2015 2020 2025 2030

kT
o

n
 C

O
2e

Huishoudens

Mobiliteit

Handel en diensten

Industrie (niet-ETS)

Landbouw & Natuur

Lokale energieproductie



   

79 

 

Tabel 7: Resultaat van de 54 maatregelen berekend in het toekomstscenario KMI 2030. Vijfjaarlijks overzicht per 

sector met de geprojecteerde reductie tot in 2030. 

Het overzicht van het toekomscenario KMI 2030 resulteert in een reductie van 86% CO2e in 2030 

ten opzichte van 2011. Dit is voldoende om te worden gecategoriseerd als klimaatneutraal69. De 

emissies vallen terug van 6.249 ton CO2e in 2011 naar 897 ton CO2e in 2030. Hoewel het KMI 

dynamisch is en kan worden aangepast in de tijd, zijn alle maatregelen verondersteld verwezenlijkt 

te zijn in 2030.  

 

 

 

                                           

 

69 Om te kunnen kunnen spreken van klimaatneutraliteit moeten 80-95% van de CO2e-emissies worden gereduceerd (Bron: 

Intergovernemental Panel on Climate Change, IPCC) 
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Sector kTon 

CO2e 

kTon 

CO2e 

kTon 

CO2e 

kTon 

CO2e 

kTon 

CO2e 

kTon 

CO2e 

% t.o.v. 

2011 

mio 

€/jaar 

Huishoudens 1.901 1.522 1.048 574 101 1801 -95% 113 

Handel en diensten 906 786 637 488 339 566 -63% 166 

Industrie 417 410 401 392 383 33 -8% 9 

Natuur en Landbouw 265 265 265 265 265 0 0% 0 

Mobiliteit 2.744 2.336 1.826 1.315 805 1940 -71% 269 

Lokale energieproductie 16 -197 -463 -729 -996 1012 -6.139% 351 

Jaartotalen 6.249 5.122 3.714 2.305 897  5.352  -86%  908 
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Hierdoor zal er geen extra reductie meer worden gerealiseerd na 2030 volgens dit ‘KMI scenario 

2030’. Als de maatregelen over een langere tijd worden uitgesmeerd dan zal er in 2030 minder 

reductie zijn verwezenlijkt en zal klimaatneutraliteit pas later worden bereikt.  

Wat direct opvalt is dat de sector ‘landbouw en natuur’ constant blijft70. Dat is omdat er geen 

maatregelen zijn voorzien voor deze sector in het toekomstscenario KMI 2030. Voor de sector 

landbouw worden ook niet-energetische emissies meegenomen. Hier is te weinig over gekend om 

betrouwbare maatregelen rond op te bouwen op het ogenblik van dit schrijven. 

De sector lokale energieproductie is de enige sector die negatieve emissies veroorzaakt. Dat komt 

doordat de vermeden emissies door het inzetten van hernieuwbare energie hier worden 

doorgerekend. 

De sector industrie valt tot slot op door zijn geringe reducties. Dit komt doordat de sector 

enerzijds redelijk klein is in Vlaams-Brabant (de helft van de sector ‘handel en diensten’) en al 

relatief veel inspanningen heeft geleverd. Anderzijds is het veel moeilijker om algemene 

maatregelen te formuleren die van toepassing zijn op deze zeer diverse sector. 

Door de periode van 2011 tot 2030 waarvoor het toekomstscenario KMI 2030 wordt berekend, is 

het hoogstwaarschijnlijk dat er factoren zullen beginnen meespelen in de toekomst waar nu nog 

geen rekening mee werd gehouden (bv. nieuwe ontwikkelingen op vlak van hernieuwbare 

energiewinning). Deze KMI berekeningen zouden dus continu kunnen worden herdaan opdat de 

inspanningen continu zouden kunnen afgestemd worden op de noden om klimaatneutraal te 

worden. 

Dit toekomstscenario KMI 2030 zullen we gebruiken om de 3 toekomstscenario’s te analyseren in 

het volgende deel van dit hoofdstuk, met de bedoeling een antwoord te vinden over hoe de 

provincie het best naar klimaatneutraliteit kan evolueren.  

                                           

 

70 Ook in het MIRA VISI-scenario is dit constant tussen 2006 en 2030. 
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3 Toekomstscenario’s  

Aan de hand van de nulmeting en de bevindingen uit de visiescenario’s kunnen er verschillende 

toekomstscenario’s uitgewerkt worden om te evolueren naar een klimaatneutrale provincie.  

De vraag stelt zich nu hoe de provincie naar klimaatneutraliteit zou kunnen evolueren: 

1. Moeten we eerst onze vraag naar energie maximaal doen dalen (reductie 

toekomstscenario)? 

2. Of kunnen nieuwe efficiënte technologieën ervoor zorgen dat Vlaams-Brabant 

klimaatneutraal wordt (substitutie toekomstscenario)?  

3. Of kunnen we klimaatneutraliteit bereiken door verder te doen zoals we bezig zijn en alles 

op hernieuwbare energie laten werken (hernieuwbaar toekomstscenario)? 

Deze keuzes vormen 3 mogelijke toekomstscenario’s (reductie, substitutie en hernieuwbaar) die 

geanalyseerd worden voor wat betreft hun maximaal potentieel aan CO2-reductie en 

economische kost. Uit deze analyse komen we te weten op welke toekomstscenario’s de 

provincie Vlaams-Brabant zou moeten inzetten. Voor deze analyse gebruiken we het 

toekomstscenario KMI 2030 zoals besproken in het vorige deel van dit hoofdstuk. 

3.1 Analyse van de sectoren volgens 3 mogelijke toekomstscenario’s 

3.1.1 ‘Huishoudens’ en ‘handel en diensten’ 

In Vlaanderen leiden de residentiële en tertiaire gebouwemissies tot ongeveer een kwart van de 

totale CO2-uitstoot. De gebouwde omgeving is daarom, zowel wereldwijd als specifiek in onze 

context voor Vlaams-Brabant, een essentieel domein van interventie voor de omslag naar 

klimaatneutraal functioneren. 

Om dit probleem op een gestructureerde manier aan te pakken wordt het principe van de 

systeembenadering of “Whole System Thinking” 71 toegepast. Dit is het principe waarop o.a. het 

passief huis concept is gebaseerd of voorbeelden van factor 10 verbeteringen in industriële 

processen. Het principe ervan is, in tegenstelling tot incrementeel beter doen in een deeltje 

van het systeem, eerst het volledige systeem beschouwen. 

De sequentie van de stappen in de systeembenadering kan verschillen indien in het systeem 

randvoorwaarden aanwezig zijn zoals subsidies. Daardoor kan bijvoorbeeld hernieuwbare energie 

een interessantere stap worden dan substitutie. 

                                           

 

71 Systeembenadering of ‘Whole System Thinking’. Bron: Natural Capitalism Natural Capitalism: Creating the Next Industrial 

Revolution is a 1999 book co-authored by Paul Hawken, Amory Lovins and Hunter Lovins, Chapter 6: tunneling through the 

cost.  
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Reductie 

Het belang van de eerste stap “Reductie: het beperken van de energievraag” kan nauwelijks 

worden onderschat. Passieve maatregelen, zoals het (na-)isoleren van gebouwen, leveren een 

enorm besparingspotentieel op dat bovendien, over de hele levenscyclus beschouwd, nog eens 

met een netto opbrengst kan worden gerealiseerd. Met andere woorden, de terugverdientijd van 

de maatregel is korter dan de levensduur ervan (of van het gebouw). 

Er kan dus én veel energie bespaard worden, én tegen een hoog financieel rendement, door de 

energievraag in gebouwen in de eerste plaats op een passieve manier naar beneden te halen. 

Meer specifiek voor nieuwbouw, maar niet exclusief, begint het reduceren van energieverbruik niet 

bij een isolerende mantel, maar nog enkele stappen vroeger, zoals hieronder opgesomd: 

1. Is de bouwplaats verantwoord gekozen? 

2. Klopt de oriëntatie om optimaal gebruik te maken van passieve zonnewinsten? 

3. Zijn alle ruimten en functies wel correct gedefinieerd en geclusterd? Zijn de verwarmde 

volumes niet onnodig groot? 

Het beperken van de energievraag van een systeem heeft belangrijke consequenties voor de 

volgende stappen, substitutie en hernieuwbaar. De dimensionering van bijvoorbeeld de 

verwarmingsketel in een woning is veel kleiner (en dus goedkoper) indien de woning optimaal 

geïsoleerd wordt.  

Substitutie 

Om de tweede stap “Energie-efficiëntie wordt verhoogd” in gebouwen toe te lichten, kan het 

voorbeeld van een condenserende ketel aangehaald worden. Dankzij evolutie van de technologie 

kan er met dit type ketel meer nuttige warmte uit bijvoorbeeld een m3 gas gehaald worden dan 

met oude atmosferische ketels.  

Een ander voorbeeld van een substitutie-maatregel is de omschakeling van verbrandingsketels 

naar (bodem-)warmtepompen die meer nuttige warmte uit een beschikbaar kWh halen.  

De twee voorgaande voorbeelden houden geen rekening met de eerste noodzakelijke stap voor 

het optimaliseren van het systeem, namelijk het isoleren van de woning. We geven als laatste een 

correct voorbeeld van een systeembenadering aan de hand van LED-verlichting. De energievraag 

wordt eerst beperkt door meer daglichttoetreding (stap 1: reductie), klassieke armaturen worden 

vervangen en voorzien van LED-verlichting (stap 2: substitutie) en tenslotte kan een groene 

stroomcontract of PV-cellen op het dak zorgen voor hernieuwbare energie (stap 3:hernieuwbaar). 
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Hernieuwbaar 

De derde stap van de Systeembenadering, “Hernieuwbare energie”, kan hier breder 

geïnterpreteerd worden. In een gebouwde omgeving zijn er wellicht nog andere vormen van (rest-

warmte) beschikbaar, waarbij er dan kan gesproken worden van “Herbruikbare energie”. 

Het uitwisselen van energie betreft vooral warmte- en koudestromen. Zo kunnen kantoren, die 

vaak een netto koelvraag hebben, hun afvalwarmte beschikbaar stellen voor woningen, die in ons 

klimaat een netto warmtevraag vertonen. Datacenters, die over een groot warmteoverschot 

beschikken, kunnen deze leveren aan de omliggende gebouwen, eventueel zelfs via bodemopslag 

in de zomerperioden. 

Maar ook in de industrie bestaan er reeds mooie voorbeelden, zoals papierproducent Stora Enso 

die, via een pijplijn onder het kanaal Gent-Terneuzen, Volvo Car Gent van warm water zal 

voorzien. 

Bovendien stellen we een opschaling voor, van het niveau van individuele gebouwen naar het 

niveau van stedenbouwkundige weefsels. Op die manier kunnen we rekening houden met het 

gunstige effect op het energiegebruik van bijvoorbeeld stedelijke compactheid (dalende vraag 

naar energie) of de beschikbaarheid van afvalwarmte (hergebruik van energie). 

Het gebruik van restwarmte via warmtenetten veronderstelt de aanleg van warmteleidingen in een 

gebied. Daarbij moet worden opgemerkt dat warmtenetten vooral interessant zijn wanneer er een 

ruimtelijk geconcentreerde en relatief hoge vraag naar warmte (of koude) is. Daarom komen deze 

netten bijzonder in beeld voor bestaande, historische stadscentra. Niet alleen is de bebouwing en 

dus de vraag hier geconcentreerd, het is ook moeilijk om de bestaande gebouwen integraal naar 

een lage energie‐  of passiefstandaard om te zetten (omwille van de hoge kosten, de 

patrimoniumwaarde,...) waardoor de energievraag per m2 in dergelijk weefsel blijvend hoger zal 

zijn dan in performante nieuwbouw. 

Een laatste aandachtspunt is de rol die energieplanning in de toekomst zal spelen als onderdeel 

van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Niet alleen moeten hernieuwbare energie-installaties 

daarin hun plek vinden. Er zal bijvoorbeeld ook een soort ruimtelijke ordening van de ondergrond 

moeten komen, om het opslaan van koude en warmte in de bodem te regelen (en verstoring, 

interferentie of thermische uitputting van die bodem te voorkomen). Momenteel loopt een studie 

‘Energiekansenkaart Vlaams-Brabant’ die een analyse zal geven van de mogelijkheden van 

hernieuwbare energie-installaties op het grondgebied Vlaams-Brabant. De conclusies van deze 

studie zullen van belang zijn voor het opstellen van een klimaatplan voor de provincie.  

 

3.1.2 Mobiliteit 

Mobiliteit komt in hoofdzaak neer op het transport van personen en goederen tussen 

gebouwen. De link tussen mobiliteit en bebouwde omgeving is dus van fundamenteel belang: de 

vorm van de gebouwde omgeving en zijn functionele organisatie hebben een grote invloed op de 
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vraag naar mobiliteit, en op de manier waarop deze vraag kan ingevuld worden. 

Vervolgens spelen de diverse transportmodi een belangrijke rol in de milieu-impact per 

persoonkilometer (of tonkilometer). Dit leidt tot bepaalde principes voor verduurzaming in termen 

van de transportmiddelen waarop bij voorbaat ingezet kan worden. Zoals bij gebouwen, kan het 

mobiliteitsvraagstuk aangepakt worden door een stappen-benadering waarbij eerst de vraag 

zoveel mogelijk gereduceerd wordt, en vervolgens het saldo van deze mobiliteitsvraag zo 

duurzaam/klimaatneutraal mogelijk ingevuld wordt. 

 

Reductie 

De mobiliteitsvraag wordt door een complex samenspel van factoren bepaald, die bovendien in 

belangrijke mate gedragsbepaald zijn. Zoals hoger gesteld, speelt de fysische organisatie van de 

gebouwde ruimte echter een niet onaanzienlijke rol in de opbouw van deze totale 

mobiliteitsvraag. Onderzoek bracht reeds de correlatie tussen stedelijke densiteit en het 

energieverbruik voor personenvervoer in beeld. Vooral de opkomst van de auto heeft er voor 

gezorgd dat steden ongebreideld konden uitdijen (suburbanisatie of urban sprawl) en zo de 

transportafstanden én energieverbruiken de hoogte in jagen. 

Een voorbeeld van reductie voor mobiliteit zijn de lokale kantoren die bedrijven oprichten om het 

woon-werk verkeer te verminderen. 

 

Figuur 40: Relatie tussen stedelijke densiteit en het energieverbruik voor personenvervoer, naar Newman & 

Kenworthy; grafiek Atlas Environnement du Monde Diplomatique 2007 
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Het verminderen van de mobiliteitsvraag zal dus in elk geval een luik ruimtelijke ordening 

omvatten. Een tweede aspect is van functionele en organisatorische aard. De manier waarop we 

onze activiteiten organiseren, stuurt de mobiliteitsvraag mee aan. Zo kwam men tot de vaststelling 

dat kantoorwerken net zo goed verduurzaamd kon worden door een andere organisatie van het 

werk (locatiekeuze, telewerken, satellietkantoren, ‘virtuele werkplekken’) als door het duurzamer 

maken van de kantoorgebouwen zelf 72 . Voorbeelden op het vlak van goederenvervoer zijn 

hiervoor nog sprekender. De beruchte food miles zorgen er bijvoorbeeld voor dat voedsel vaak 

vele duizenden of tienduizenden kilometers aflegt voor het op ons bord terecht komt. 

Milieukundig gesproken is dit enkel mogelijk door het feit dat de huidige brandstofprijzen de 

reële prijs voor milieu en maatschappij niet doorrekenen aan de gebruiker. Met andere woorden, 

dit soort functioneel opzet is milieu-inefficiënt door het niet in rekening brengen van specifieke 

milieukosten van transport binnen het huidig economisch bestel. 

Daarnaast is de mobiliteitsvraag ook sterk afhankelijk van individueel gedrag: persoonlijke 

voorkeuren, keuze van de woonplaats versus de werkplaats, de school, de vrijetijdsfuncties etc.. De 

auto is daarbij door zijn privaat karakter, hoog comfort en sociale statusfunctie een moeilijk te 

kloppen concurrent voor de andere vervoersmodi. 

Substitutie 

Zodra de vraag naar vervoer zoveel mogelijk beperkt is, kan in een tweede stap de milieu-impact 

verder worden gereduceerd door over te stappen naar een milieuvriendelijker transportmiddel 

(modal shift) of door de milieu-impact van het transportmiddel zelf te verlagen. Voor dagelijks 

personenvervoer volgt daaruit een hiërarchie van prioriteiten, met name het inzetten op: 

• Stappen 

• Trappen 

• Openbaar vervoer  

• en als laatste optie Personenvervoer (individueel gemotoriseerd) 

Multimodaal vervoer vereist bijzondere aandacht, zodat vlot kan overgeschakeld worden van het 

ene transportmiddel op het andere én de volledige ketting efficiënt blijft.  

Vervolgens kan op technologisch vlak de impact van elke vorm van gemotoriseerd vervoer verder 

worden gereduceerd (aandrijvingstechniek, aangewende energiebron). Het voordeel van het 

gebruik van elektrische motoren als aandrijftechniek in voertuigen, ligt niet enkel in de 

mogelijkheid om ze te voeden met groene stroom, maar ook in de veel hogere efficiëntie ten 

opzichte van verbrandingsmotoren. 

                                           

 

72 Van den Dobbelsteen, A. (2004), The sustainable office: an exploration of the potential for factor 20 environmental 

improvement of office accommodation, Van den Dobbelsteen 
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Ook begrepen in deze verbetering zitten ingrepen zoals dynamische verkeersbeheerssystemen 

(verkeerstelematica) en logistieke optimalisatie. 

Hernieuwbare energie 

Het gebruik van CNG (compressed natural gas, ook wel “aardgas onder druk”) vormt een reductie 

van de CO2-emissies, ten opzichte van klassieke brandstoffen voor verbrandingswagens zoals 

benzine en diesel, van ongeveer 20%. Het gebruik ervan blijft echter aanleiding geven tot 

uitputting van fossiele reserves en is derhalve geen klimaatneutrale oplossing, eerder een 

overgangsmaatregel. Er kan wel opgemerkt worden dat deze brandstoffen kunnen leiden tot een 

snelle vermindering van fijn stof uitstoot. 

Biogas als brandstof voor voertuigen, eventueel te verspreiden via injectie op het bestaande 

aardgasnet, is een mooie CO2-neutrale oplossing wanneer er voldoende biogas voorradig is. 

Vandaag is er weinig reden om aan te nemen dat de lokale opwekking van biogas binnen de 

provincie dermate zal toenemen dat het een relevant gedeelte van de voertuigen zal kunnen 

bevoorraden. Enkel in een specifieke context kunnen dit eerder nuttige aanvullingen zijn. 

Voor het gebruik van hernieuwbare energie in het mobiliteitsvraagstuk van deze studie wordt 

daarom enkel verwezen naar het gebruik van elektrische motoren die op groene stroom kunnen 

werken. Mede dankzij de spectaculaire prijsdaling73 van batterijen zullen elektrische wagens ook 

snel de laagste totale kostprijs per kilometer hebben, waardoor wagens met verbrandingsmotoren 

versneld vervangen zullen worden. 

 

Figuur 41: Prijsdaling van batterijen loopt 7 jaar voor op de verwachtingen 

Het gebruik van waterstofcellen heeft enkele sterke punten zoals de hogere hoeveelheid energie 

die kan gestockeerd worden in een volume. Maar het rendement van deze cellen zijn zó laag dat 

het gebruik enkel te verantwoorden is als er een overaanbod van hernieuwbare energie is. 

                                           

 

73 Rocky Mountain Institute juni 11, 2015: Hitting the Battery Accelerator 
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Waterstof kan geproduceerd worden uit tal van hernieuwbare energiebronnen. De vraag stelt zich 

echter of deze hernieuwbare energiebronnen het best benut kunnen worden voor de productie 

van waterstof of dat deze nuttiger aangewend kunnen worden voor andere toepassingen. Indien 

men daarbij rekening houdt met de verliezen die gepaard gaan met de productie en het gebruik 

van waterstof, dan is het efficiënter en goedkoper om deze hernieuwbare energie rechtstreeks te 

gebruiken voor elektrische toepassingen. 

Conclusie 

Met het oog op klimaatneutraliteit leidt dit samenvattend tot volgende principes:  

• Verlagen van de mobiliteitsvraag door ingrepen in de ruimtelijke ordening en de socio-

economische organisatie van het maatschappelijk bestel; 

• Doorvoeren van een modal shift naar de transportmiddelen met de laagste 

broeikasgasuitstoot per persoonkilometer of tonkilometer; 

• Duurzame energiebronnen inzetten voor de resterende energievraag (“full” elektrische 

voertuigen op hernieuwbare stroom).  

Onderzoek over de aansturing van mobiliteit en mobiliteitsgedrag levert daarbij een aantal 

richtlijnen op: 

1. Voor het realiseren van duurzame mobiliteit zijn cocktails van maatregelen vereist, waarbij 

in het bijzonder moet worden gelet op het voorkomen van perverse neveneffecten 

(bijvoorbeeld het vrijmaken of verhogen van wegcapaciteit waardoor opnieuw een 

aanzuigeffect ontstaat); 

2. Duurzame vervoersmodi moeten vooral worden bedacht op competitiviteit met de auto. 

Dit betekent dat zacht en openbaar vervoer troeven en comfort moeten kunnen 

aanbieden die de kwaliteiten van de auto minstens evenaren en liefst overtreffen. In de 

Engelstalige literatuur wordt dit wel eens omschreven met ‘de 5 C’s’: Connective, 

Convenient, Comfortable, Convivial, Conspicuous (efficiënt verbindend, aangepast, 

comfortabel, aangenaam, in het oog springend).  

3. Autogebruik kan vooral teruggedrongen worden door het duurder te maken (wat in feite 

neerkomt op het correct doorrekenen van de maatschappelijke- en milieukosten ervan). In 

tweede orde kunnen gericht parkeerbeleid en snelheidsverlagingen (traffic calming) 

effectief zijn. Belangrijke secundaire voordelen van het terugdringen van het autogebruik 

zijn de toegenomen leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van de gebouwde omgeving. 
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3.1.3 Lokale energieproductie 

Hernieuwbare energiebronnen 

Het grootste aandeel beschikbare hernieuwbare energie is gebaseerd op zonne-energie, hetzij 

rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. Hierbij kan opgemerkt worden dat fossiele brandstoffen 

eveneens opgeslagen zonne-energie betreffen, maar in voorraden die gedurende miljoenen jaren 

langzaam opgebouwd werden en voor ons de facto als een eindig energie- en CO2 reservoir 

gelden. Het klimaatprobleem is dus verbonden met het plotselinge en grootschalige gebruik van 

deze langdurig opgeslagen voorraden. 

De zon levert ons vier primaire energiestromen op, met name: 

1. directe zonne-instraling, 

2. windenergie, 

3. waterkracht en 

4. biomassa. 

Bijkomende vormen van quasi oneindige energie zijn:-  

1. Aardnucleaire warmte (diepe of intermediaire geothermie) 

2. Gravitatie energie afkomstig van de maan (beschikbaar in de vorm van getijdenenergie). 

3. Ondiepe geothermie valt voornamelijk terug op het aanvullend effect van zonne-instraling 

op het aardoppervlak en is dus zon gebaseerd. Noot: ondiepe geothermie vereist de inzet 

van warmtepompen, en is dus slechts 100% hernieuwbaar als de warmtepompen 

aangedreven worden met groene stroom. 

4. Golfslagenergie is weersafhankelijk, en dus eveneens zon gebaseerd. 

5. Tenslotte zijn er nog alternatieve, zeer specifieke methodes van hernieuwbare 

energieopwekking. Een voorbeeld hiervan zijn osmosecentrales die werken op 

potentiaalverschillen tussen zout en zoet water (‘blauwe energie’). 

De geschiktheid van hernieuwbare bronnen om ingezet te worden voor klimaatneutrale 

energieproductie hangt af van enkele belangrijke factoren: 

• het oogstbare potentieel, dat in belangrijke mate samenhangt met de beschikbare 

technologieën daartoe; 

• en de ‘milieumaten’ van de opwekkingstechniek, d.i. de hoeveelheid milieu-impact die 

gegenereerd wordt per eenheid opgewekte energie. Hierbij zit vaak ook nog een 

residuele, niet verwaarloosbare CO2-uitstoot. Deze milieumaten kunnen bepaald worden 

met behulp van een LCA-analyse; 

• Belangrijke secundaire factoren zijn de sociale en economische randvoorwaarden 

verbonden aan de bron (aanvaardbaarheid, bv. op basis van verstoring van het landschap; 

kostprijs). 
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Omtrent het oogstbare potentieel moet worden opgemerkt dat drie schaalniveaus van productie 

belangrijk zijn: 

• productie op macroschaal, wat een vorm van gecentraliseerde productie betekent. 

Voorbeelden zijn grote waterkrachtcentrales, windparken en grootschalige zonnecentrales. 

Voor Vlaams-Brabant is deze schaalgrootte niet relevant; 

• productie op meso-schaal. Voorbeelden hiervan zijn wijkenergiecentrales (WKK of 

ketelhuizen met warmtenetten), solar farms of zoneilanden en kleine windturbineparken; 

• productie op microschaal. Dit komt meestal neer op productie op de schaal van een 

individueel gebouw. Zonnecellen en zonneboilers of -collectoren zijn de meest 

voorkomende vormen van dit type productie. Er zijn echter ook niches, zoals micro-

waterkracht, die in Vlaams-Brabant via bijvoorbeeld de Dijle of Demer een zeker potentieel 

heeft. 

Deze energiebronnen, waarvan er een aantal variabel zijn in de tijd, dienen vervolgens 

geïntegreerd te worden in een overkoepelende energie-infrastructuur die vraag en aanbod op 

elkaar afstemt. Hiertoe is er, in de eerste plaats voor wat betreft elektriciteit, een behoefte aan de 

ontwikkeling van smart grids en supergrids. Onderzoek heeft uitgewezen dat op Europese schaal 

een infrastructuur op basis van zon, wind, waterkracht en biomassa kan zorgen voor 100% 

hernieuwbare elektriciteitsvoorziening, en dit tegen beheersbare kosten74. 

Hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte vergen een verschillende aanpak. Elektriciteit 

kan relatief gemakkelijk worden getransporteerd over grote afstanden, maar moeilijk gestockeerd. 

Voor warmte geldt het omgekeerde. Dit impliceert dat macro-infrastructuren meer potentieel 

zullen bieden voor elektriciteitsopwekking, terwijl de productie van groene warmte meer lokaal 

potentieel zal hebben (meso- en microschaal).  

Voor verdere analyse van dit vraagstuk kan verwezen worden naar de lopende studie 

Energiekansenkaart Vlaams-Brabant. 

 

 

 

 

 

                                           

 

74Czisch, G. (2006), Scenarios for a Future Electricity Supply – Cost‐Optimized Approaches to Supplying Europe and its 

Neighbours with Electricity from Renewable Energies / Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung ‐ kostenoptimierte 

Variationen zur Versorgung Europas und seiner Nachbarn mit Strom aus erneuerbaren Energien, Universität Kassel  
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Kernenergie 

Kernenergie wordt vaak voorgesteld als een vorm van energieopwekking zonder CO2-uitstoot. 

Beschouwt men echter de volledige nucleaire brandstofcyclus, dan is er een niet te verwaarlozen 

uitstoot 75 . Deze is onder meer het gevolg van de ontginning van uranium en de bouw en 

ontmanteling van de kerncentrales. De belangrijkste struikelblokken voor het gebruik van 

kernenergie zijn:  

• De hoge investeringskosten en lange ontwikkelingstijden, en daarmee verbonden 

specifieke economische belangen; 

• De veiligheidsrisico’s tijdens de uitbating en het proliferatiegevaar met betrekking tot het 

nucleair materiaal; 

• De risico’s verbonden aan de opslag van het afval, dat gedurende duizenden jaren veilig 

opgeborgen moet kunnen blijven. 

Er zijn ook redenen om kernenergie als een ‘fossiele’, uitdovende brandstof te beschouwen omdat 

de voorraden van de basisgrondstoffen eindig zijn. Vooral de genoemde risico’s geven aanleiding 

tot controverse. Omwille van deze specifieke kenmerken is de discussie over kernenergie sterk 

waarde gebonden, en derhalve normatief76. De vraag of we vele toekomstige generaties kunnen 

opzadelen met kernafval, is bijvoorbeeld een ethische kwestie. Hetzelfde geldt in verband met 

ongevallen en proliferatie. Dit is dan ook de reden waarom de discussie over kernenergie zo 

moeilijk beslecht geraakt. Het gebruik van kernenergie is voor Vlaams-Brabant een ‘scope 2’-

probleem, en zal dat in de toekomst hoogst waarschijnlijk blijven. Daarom is de import van 

kernenergie voornamelijk een kwalitatieve keuze, afgezien van de feitelijke CO2-uitstoot van de 

totale nucleaire brandstofcyclus waarmee rekening dient te worden gehouden. 

‘Schone’ toepassingen van fossiele brandstoffen 

‘Schone’ toepassingen van fossiele brandstoffen komen in deze context neer op het afvangen en 

opslaan van de CO2-uitstoot (uitgedrukt door de term carbon capture and storage of CCS). Deze 

techniek bevindt zich momenteel in de experimentele fase, en daarbij rijzen er onder meer vragen 

over de risico’s en moeilijkheden van de CO2-opslag (enigszins vergelijkbaar met de problematiek 

rond de opslag van kernafval). CCS wordt vooral gezien als een mogelijke oplossing om de 

huidige, vervuilende steenkoolcentrales om te polen naar milieuvriendelijke productie.  

Omdat steenkool net zoals aardgas en aardolie hoe dan ook als een uitdovende bron moet 

beschouwd worden, kan geargumenteerd worden dat dit soort bron niet past in een 

langetermijnvisie. Wel zou er een afweging kunnen gebeuren over CCS als tussenstap.  

                                           

 

75 Zie bijvoorbeeld het onderzoek door de Oxford Research Group, te consulteren via http://www.stormsmith.nl/ (in het 

bijzonder de referentiedocumenten). 

76 Voor een discussie van het normatieve gehalte van duurzaamheidsevaluaties, zie ‘How to cut across the catchall? ...’ 
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Conclusie  

Uit het voorgaande overzicht komt als aandachtspunt naar voor dat elke vorm van 

energievoorziening voor- en nadelen heeft. Om de keuze voor een energiebron te 

verantwoorden, kan daarom best op twee vlakken gezocht worden naar een oordeel:  

• LCA-matig, waarbij een zicht verkregen wordt op de milieu-impact van de volledige 

energiecyclus verbonden aan de bron. In deze LCA-analyse zit de CO2-uitstoot doorgaans 

vervat binnen de indicator omtrent global warming potential; 

• Kwalitatief, waarbij een standpunt ingenomen wordt ten aanzien van maatschappelijke 

thema’s gaande van erfgoedwaarde of landschappelijke verstoring tot nucleaire risico’s op 

lange termijn.  

Dit neemt niet weg dat er ‘robuuste’ principes kunnen onderscheiden worden. Deze wijzen op dit 

moment op een reëel potentieel om naar 100% hernieuwbare energie om te schakelen77, mits een 

verstandige inzet van alle beschikbare bronnen, verdere verfijning van de nodige technologieën en 

een geschikt investeringsbeleid op lange termijn. Er moeten in dit perspectief vragen worden 

gesteld bij een te hoge inzet op transitiebronnen, zoals aardgas of ‘clean coal’. De keuze voor 

kernenergie is dan weer sterk verbonden met het maatschappelijk waardendebat. Dit neemt niet 

weg dat in elk van deze gevallen de consultatie van zo veel mogelijk objectieve informatie 

essentieel is voor een goede besluitvorming. 

  

                                           

 

77  Zie bijvoorbeeld het Ecofys rapport terzake: WWF International, Ecofys, OMA (2011), The Energy Report: 100% -

Renewable Energy by 2050, WWF, www.ecofys.com/nl/page/37/ 
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3.2 Modellering en resultaten toekomstscenario’s 

Op zoek naar de meest geschikte strategie om klimaatneutraliteit te behalen, werden met behulp 

van het toekomstscenario KMI 2030 de 3 verschillende toekomstscenario’s gemodelleerd. Hierbij 

werd steeds gerekend naar het bereiken van klimaatneutraliteit in 2030. Het bepalen van het 

definitieve jaartal om klimaatneutraliteit te behalen voor de provincie wordt beschreven in 

hoofdstuk 5.  

3.2.1 Maximaliseren van de 3 toekomstscenario’s 

In elk van de drie toekomstscenario’s (Reductie, Substitutie en Hernieuwbaar) werden de 

maatregelen die typisch zijn voor het betreffende scenario gemaximaliseerd tot hun theoretisch, 

technisch haalbaar niveau. In dit stadium werd er (nog) geen rekening gehouden met financiële, 

sociale, politieke, … haalbaarheid. 

Maatregelen die niet typisch thuishoren in het betreffende toekomstscenario werden niet volledig 

teruggeschroefd betreft implementatie, maar verminderd tot een te verwachten business-as-usual 

niveau. Maatregelen die wel typisch thuishoren in het toekomstscenario werden maximaal 

opgetrokken betreft implementatie tegen 2030.  

Hieronder volgen de belangrijkste voorbeelden van typische maatregelen per die per 

toekomstscenario gemaximaliseerd werden in het toekomstscenario KMI 2030: 

Gemaximaliseerde maatregelen voor toekomstscenario ‘Reductie’ 

• Na-isolatie van bestaande woningen: dakisolatie, muurisolatie, …; 

• Monitoring en visualisatie van het energieverbruik in de tertiaire sector; 

• Grondige, collectief georganiseerde renovatie van woningen op wijkniveau naar lage 

energiestandaard; 

• Volledige renovatie van tertiaire gebouwen (cluster maatregelen ter reductie van verbruik 

HVAC en verlichting); 

• … 

Gemaximaliseerde maatregelen voor toekomstscenario ‘Substitutie’ 

• Plaatsen van warmtepompen (WP) (lucht- of grond gekoppelde) bij huishoudens; 

• Technologische shift naar elektrische voertuigen (EV); 

• Modal shift van personenwagen naar fiets; 

• Verlaging van het elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting naar 2000 kWh per 

woning;  

• Plaatsen van efficiëntere ketel; 

• … 
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Gemaximaliseerde maatregelen voor toekomstscenario ‘Hernieuwbaar’ 

• Bouw windturbines; 

• PV-installaties huishoudens; 

• Plaatsing van zonneboilers handel & diensten; 

• Plaatsen van zonneboilers  huishoudens; 

• PV-cellen tertiaire gebouwen.  

    

3.2.2 Resultaten 

De onderstaande grafieken geven per toekomstscenario de evolutie van CO2e-emissies weer, 

vertrekkende vanaf de nulmeting in 2011 tot 2030. 

Aangezien er een foutenmarge is op de berekeningen van de verschillende toekomstscenario’s, 

vertrekkende van het toekomstscenario KMI 2030, is er dus ook een foutenmarge op deze 

grafieken. Dit sluit echter niet uit dat er belangrijke conclusies kunnen getrokken worden op basis 

van de analyse van de verschillende toekomstscenario’s voor de verdere klimaatstudie en 

bijhorende maatregelen (beschreven in hoofdstuk 5). De investeringsbedragen en opbrengsten van 

de 54 opgenomen maatregelen vergen diepgaandere studies wanneer gekozen zou worden voor 

de implementatie ervan.  

Reductie scenario 

 

Figuur 42: Overzicht van het reductie toekomstscenario, op basis van het toekomstscenario KMI 2030, per sector 

voor de periode 2011-2030.  
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Substitutie scenario 

 

Figuur 43: Overzicht van het substitutie toekomstscenario, op basis van het toekomstscenario KMI 2030, per sector 

voor de periode 2011-2030.  

 

Hernieuwbaar scenario 

 

Figuur 44: Overzicht van het hernieuwbare toekomstscenario, op basis van het toekomstscenario KMI 2030, per 

sector voor de periode 2011-2030.  
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3.3 Conclusie en inzichten van de 3 toekomstscenario’s voor de provincie Vlaams-Brabant 

klimaatneutraal 

Onderstaande tabel vergelijkt de drie toekomstscenario’s en laat ons toe om reductiepotentieel, 

investeringsbehoefte, financiële opbrengst en het aantal CO2kTon vermeden emissies door de 

lokale opwekking van hernieuwbare energie met elkaar te vergelijken. 

 

Figuur 45: Vergelijking van de drie toekomstscenario’s aan de hand van investeringen, winst en de potentiële 

reductie van CO2-emissies (kTon) tegen 2030. 

Belangrijkste conclusies op een rijtje: 

1. Geen enkel toekomstscenario maakt klimaatneutraliteit mogelijk tegen 2030; 

2. Tegen 2030 is de hoogste CO2-reductie haalbaar met het substitutie toekomstscenario; 

3. Het reductie toekomstscenario vraagt het kleinste investeringsbedrag; 

4. Het hernieuwbaar toekomstscenario heeft de hoogste financiële return; 

5. Het substitutie toekomstscenario is het duurste scenario (kleinste financiële return) én 

vraagt de hoogste voorfinanciering. 

Deze laatste conclusie is te verklaren door de aard van de maatregelen die sterk berusten op de 

omschakeling naar energie-efficiëntere technologieën die (voorlopig althans) nog een stevige 

investering vragen (elektrische wagens, warmtepompen, …). 

Uit de analyse van de 3 toekomstscenario’s  volgen volgende aanbevelingen voor de provincie bij 

het opstellen van een klimaatplan om te evolueren naar klimaatneutraliteit: 

1. Het potentieel van het reductie toekomstscenario dient maximaal benut te worden, 

vanwege de combinatie van een lager investeringsbedrag en een hoge return. Het 

scenario is echter geplafonneerd door de beschikbare tijd. Reden hiervoor is: 

o De aanwezigheid van diverse maatregelen die inspelen op het verhogen van het 

renoveren van de bestaande gebouwen. Traditioneel wordt er jaarlijks 0,7 à 1,2 % 

gerenoveerd. Dit is te laag en moet omhoog, maar zelfs met een renovatiegraad 

van 2,5% is er nog 40 jaar nodig om alles te renoveren. 
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o Voor de sector mobiliteit ligt het belangrijkste potentieel in de reductie van de 

verplaatsingsbehoefte. Dat vergt echter aanpassingen aan de huidige ruimtelijke 

ordening en een “gezondere” mix van voorzieningen. Dergelijke maatregelen gaan 

niet over één dag en vergen lange termijn visie en planning. 

2. Het potentieel van het hernieuwbaar toekomstscenario dient eveneens maximaal benut te 

worden. Hier is de financiële return het hoogst wat het mogelijk maakt om voldoende 

financiering aan te trekken (bv. windmolenparken). Dit scenario heeft evenzeer een 

plafond, maar dit keer is niet zozeer de tijd een factor, maar eerder de toekenning van 

vergunningen en onzekerheid rond het subsidiebeleid van groene stroom. 

3. De maatregelen van het substitutie toekomstscenario dienen enkel ingezet te worden waar 

nodig om de einddatum voor klimaatneutraliteit naar voor te trekken. Dit scenario is het 

duurste en ook niet het meest sociale. Vele technologische ingrepen zijn vandaag nog (té) 

duur en berusten nog op subsidies om ze betaalbaar te maken. Vandaag (én in het 

verleden) is 90% van de premies (én bijgevolg gemeenschapsgeld) voor zij die de snelste 

weg kennen, en bovendien ook vaak ruimschoots over de eigen middelen beschikken         

(Mattheus-effect). 
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Hoofdstuk 5: Finaal Toekomstscenario  

1 Doel en afbakening 

In dit hoofdstuk worden de kwantitatief begrote klimaatmaatregelen in kaart gebracht en 

beschreven die de omslag naar klimaatneutraliteit voor de provincie kunnen realiseren. 

Het gaat om maatregelen waarvan de impact met een voldoende graad van zekerheid kan worden 

ingeschat. Dat is het geval wanneer:  

• Een maatregel bestaat uit ingrepen die omwille van hun directe fysische impact duidelijk 

afgelijnd zijn in termen van actie en gevolg;  

• en waarvan de impact op CO2 uitstoot, de kosten en de baten op basis van aannemelijke -

veronderstellingen met voldoende zekerheid begroot kunnen worden. 

Om het verschil aan te duiden tussen kwantificeerbaar en niet-kwantificeerbare maatregelen geven 

we hier 2 voorbeelden: 

Kwantificeerbare maatregel 

Het effect van het installeren van warmtepompen in residentiële of niet residentiële gebouwen -

kan begroot worden door aannames te maken omtrent de vervangingsgraad van bestaande 

installaties, het type van de vervangen installatie, etc.. Door de energiebesparingen en de 

emissiefactoren van de bijhorende energiebronnen in rekening te brengen, kunnen zowel de 

reductie van de CO2 uitstoot als de - kosten en baten horend bij de ingreep berekend worden. Er 

dienen daarbij ook aannames gemaakt te worden omtrent allerhande randvoorwaarden zoals de 

groeivoet van de energieprijzen of de economische levensduur van de installatie. Rekening 

houdend met de onzekerheidsgraden horend bij die diverse aannames, kan er derhalve een 

gekwantificeerd eindbeeld opgesteld worden.  

Niet-kwantificeerbare maatregel 

De effecten van wijzigingen in het beleid en de uitvoering omtrent ruimtelijke ordening leiden 

mogelijk ook tot een verminderde CO2 uitstoot, maar deze - zijn niet voldoende te begroten om in 

aanmerking te komen als kwantificeerbare maatregelen. Zo kan een beleid dat op lange termijn 

leidt tot meer kernversterking aanzienlijke energiebesparingen opleveren, maar de bijhorende 

oorzaak gev- olgkettingen kunnen op dit ogenblik niet met voldoende zekerheid in kaart gebracht 

worden. 

Bij de kosten batenanalyses wordt in dit rapport enkel gekeken naar - totale kosten, met andere 

woorden de globale kosten en baten voor de gemeenschap als geheel. Daarbij kan het 

voorkomen dat bepaalde investeringen door één actor gedaan worden terwijl de winsten door 

diverse andere actoren genoten worden. Bijvoorbeeld: de aanleg van fietspaden of tramlijnen 

wordt gefinancierd door de overheid, maar burgers en bedrijven kunnen van de 

mobiliteitsvoordelen genieten. 



   

98 

2 Methodiek 

We vertrekken vanuit de conclusies geformuleerd aan het einde van hoofdstuk 4. 

2.1 Keuze 2040 als streefdatum 

Een eerste belangrijke conclusie uit hoofdstuk 4 is dat 2030 als streefdatum voor 

klimaatneutraliteit met geen enkel van de 3 toekomstscenario’s mogelijk bleek. Een combinatie 

van de drie toekomstscenario’s zou dit rekenkundig wel doen uitschijnen, maar omwille van enkele 

beperkingen is dit onrealistisch. 

Deze beperkingen zijn: 

• De geselecteerde maatregelen voor de toekomstscenario’s 2030 zijn technisch 

gemaximaliseerd. Daarmee bedoelen we dat deze maatregelen in 2030 volledig technisch 

geïmplementeerd zijn. Uit de feedback van de experten en het participatietraject blijkt dat 

er beperkingen (andere dan technisch) zijn die het maximaliseren van de maatregelen niet 

mogelijk maken tegen 2030. Een voorbeeld daarvan is de maatregel voor het 

implementeren van windmolens. Het is in het rekenmodel mogelijk om het maximaal 

theoretisch aantal windmolens te implementeren tegen 2030, in de praktijk zijn er heel wat 

beperkingen.  

• In de selectie van maatregelen voor de toekomstscenario’s is er beperkt rekening 

gehouden met overlap. In de oefening met de verschillende scenario’s was het juist de 

bedoeling om te kunnen kiezen tussen verschillende maatregelen (bv. warmtepompen of 

condenserende ketels). In een definitieve maatregelenmix moeten we deze overlap er uit 

filteren. 

Omwille van bovenstaande beperkingen is 2030 niet haalbaar als streefdatum, ook niet met een 

combinatie van toekomstscenario’s. De keuze voor 2040 als uiteindelijke streefdatum om 

klimaatneutraal te worden is de uitkomst van een iteratief proces waarbij diverse factoren in 

overweging genomen zijn. We illustreren deze factoren telkens met de voornaamste voorbeelden: 

• Investeringen 

o De geselecteerde maatregelenmix voor huishoudens vergt een gespreide 

investering van ongeveer €1.000/jaar.gezin wanneer we 2040 als streefdatum 

hanteren. Gedurende 25 jaar (2015-2040) komt dit neer op €25.000 per gezin. Dit 

is in het normale ritme van terugbetalen van hypothecaire leningen haalbaar voor 

de meeste gezinnen. De streefdatum dichterbij halen (bv. 2035) doet dit bedrag 

per jaar stijgen. Uit het participatietraject blijkt dit niet wenselijk te zijn.  

• Evolutie efficiëntie volledig wagenpark 

o De emissiefactoren voor nieuwe wagens zouden reeds tegen 2030 de vereiste 

efficiëntie voor klimaatneutraliteit bereiken. Het zou echter nog 10 jaar duren 

vooraleer de vereiste efficiëntie wordt bereikt voor het volledige wagenpark.  
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o Hetzelfde geldt voor de invoer van vrachtwagens en bussen met hogere efficiëntie. 

• Uitvoerbaarheid 

o De renovatiegraad van gebouwen moet versnellen, maar dit kan, naast financiële 

aspecten, niet te hoog opgetrokken worden. Zo zijn er beperkingen op het vlak 

van beschikbaarheid van aannemers, opleidingen, vergunningen, ritme van 

bewoning van één huis door één eigenaar. 

• Modal shift 

o Om een modal shift mogelijk te maken van personenvervoer met de auto naar 

voet, fiets en openbaar vervoer zijn er zowel ingrepen nodig naar ruimtelijke 

ordening als belangrijke uitbreidingen van fietsinfrastructuur en openbaar vervoer. 

Hiervoor is tijd nodig. 

• Ambitie 

o De streefdatum dient realistisch, maar ook ambitieus te zijn. Zo zou de keuze voor 

2050 als streefdatum té vrijblijvend kunnen geïnterpreteerd worden en de 

dringendheid ervan wegnemen. 

2.2 Hoe zijn finale maatregelen geselecteerd? 

In hoofdstuk 4 werden 54 maatregelen gebruikt om de toekomstscenario’s op te bouwen. Naast 

een rekenkundige oefening die leidde tot de conclusies op het einde van dat hoofdstuk, werden 

deze toekomstscenario’s ook gebruikt in het participatietraject met experten via interviews, 

focusgroepen en overlegmomenten. 

Op basis van: 

• de feedback van het participatietraject, 

• de conclusies uit hoofdstuk 4 en 

• de keuze voor 2040 als streefdatum, 

werden de maatregelen in het KMI aangepast om via een haalbare mix tot een uitvoerbare set 

maatregelen te komen die het mogelijk maakt om tegen 2040 een CO2-reductie van 83% te 

bereiken. 

De meerderheid van de 54 maatregelen is, behalve een spreiding over een lange 

uitvoeringsperiode (2011-2040 in plaats van 2011-2030), ongewijzigd gebleven.  

4 extra maatregelen zijn er bij gekomen en worden in dit hoofdstuk ook beschreven: 

• (MM.17) Efficiëntie vrachtwagens 

• (MM.18) Efficiëntie bussen 

• (MN.01) Aanplant van 30.000 bomen in (voor-)stedelijk gebied:  

• (MN.02) Aanplant van 3.000 hectare bos: 
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Deze maatregelen zijn toegevoegd na feedback uit het participatietraject.  

Hoewel de set maatregelen gebalanceerd is, vraagt de uitvoering ervan bijzondere inspanningen 

en volgehouden focus van alle betrokken partijen. Het gaat niet om incrementele verbeteringen, 

maar om een transitie, zowel in het doen als in het denken.  

2.3 Opbouw hoofdstuk en rekentools 

In dit hoofdstuk worden de individuele maatregelen toegelicht per sector78:  

• Huishoudens 

• Handel en diensten 

• Mobiliteit  

• Natuur en landbouw  

• Energieproductie 

• Industrie 

 

De achterliggende berekeningen zijn gebeurd in twee type Excel bladen: 

• Basistabellen waarin per maatregel het CO2-reductiepotentieel en de kosten-baten 

berekend worden (naamgeving ‘cash-files’) en 

• Een overkoepelende tool die alle maatregelen samenbrengt en verrekend ten opzichte van 

de resultaten van de nulmeting 2011 (naamgeving ‘KMI’). 

De Cash-files en het KMI worden geleverd aan de provincie en laat toe om de berekening en 

aannames te consulteren en eventueel aan te passen indien dat gewenst zou zijn. 

In dit rapport worden voornamelijk de eindresultaten besproken. Daarbij worden de belangrijkste 

basisaannames toegelicht, aangezien deze een aanzienlijke invloed kunnen hebben zoals hoger 

aangegeven. Details over de andere aannames (investeringskosten, emissiefactoren, resulterende 

energiebesparingen, subsidies, technologische karakteristieken van installaties, aannames over 

verplaatsingsgedrag, personeel  en huurkosten,...) zijn terug te vinden in de Excel bestanden die - -

als elektronische bijlage bij dit rapport gevoegd worden. Merk op dat wanneer individuele 

maatregelen gecombineerd worden in een actieplan of scenario, deze kunnen overlappen. Daarom 

mag de CO2 reductie of de opbrengst van individuele maatregelen niet zonder meer opgeteld -

worden om een totaalbeeld te verkrijgen. 

 

                                           

 

78 Sector indeling volgens MIRA en Energiebalans  
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2.4 Sensitiviteit: invloed van aannames  

Omdat er diverse aannames gemaakt moeten worden met betrekking tot de vertreksituatie, de 

implementatiegraad van de maatregelen en de verwachte uitstootreducties met hun bijhorende 

kosten en baten, zijn de hier voorgestelde resultaten afhankelijk van specifieke waarden die 

toegekend worden aan parameters overeenkomend met deze randvoorwaarden.  

Zo worden de kosten en baten van heel wat gebouwgerelateerde maatregelen begroot op basis 

van een economische horizon van 25 jaar. Bepaalde maatregelen zoals de isolatie van de 

gebouwschil hebben echter een levensduur die potentieel een stuk hoger ligt dan de beschouwde 

25 jaar. Dergelijke maatregelen worden, indien gerekend over een langere economische horizon, 

rendabeler omdat de terugverdienperiode toeneemt voor dezelfde basisinvestering. In dit geval is 

de aanname van 25 jaar als referentieperiode pessimistisch.  

Ook de aangenomen groeivoet van de energieprijzen heeft een belangrijke invloed op de 

financiële aantrekkelijkheid van maatregelen, vooral wanneer het gaat om ingrepen voor 

energiebesparing. Hetzelfde geldt voor de aangenomen discontofactor.  

Bovendien blijven er veel onzekerheden bestaan omtrent de vertreksituatie. Het is bijvoorbeeld 

niet mogelijk om de isolatietoestand van de bestaande gebouwen in Vlaams-Brabant nauwkeurig 

in te schatten omdat er geen precieze gegevens over beschikbaar zijn. Er moet daarom gewerkt 

worden op een indirecte manier, bijvoorbeeld door gegevens uit studies op Vlaams niveau te 

verschalen naar Vlaams-Brabant of door de resultaten van specifieke case studies te extrapoleren.  

Bijkomend is het ook moeilijk om in te schatten in hoeverre bepaalde maatregelen gerealiseerd 

kunnen zijn in 2030 of 2050, en welke totale uitstootreducties dus haalbaar mogen geacht 

worden. Deze realisatie is immers afhankelijk van de investeringen, acties, gedragswijzigingen,... die 

plaatsvinden bij de diverse groepen stakeholders. Secundaire factoren die hierbij een rol spelen 

zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van financiële middelen via een klimaatfonds of de evolutie 

van de regelgeving op de diverse beleidsniveaus. Het begroten van een mogelijke of realistische 

implementatiegraad is dus een moeilijke kwestie. Vaak komt het er daarbij op neer om in te 

schatten hoeveel beter Vlaams-Brabant het in 2030 zal of kan doen dan het EUR scenario, dat op -

zich al aanzienlijke uitstootreducties met zich meebrengt. Er is getracht om hiervoor redelijke en 

haalbare combinaties naar voor te schuiven. In de tekst en de tabellen zijn alle daaromtrent 

gemaakte aannames terug te vinden.  

Het ligt niet in het bestek van dit rapport om uitgebreide sensitiviteitsanalyses te doen omtrent de 

invloed van al deze randvoorwaarden. Wanneer aangewezen, zal dit punctueel gebeuren. De hier 

voorgestelde resultaten gaan uit van de meest waarschijnlijke toestand of ontwikkeling, van 

haalbare realisatiepercentages en van aannames die gebruikelijk zijn in economische studies. Het 

gaat dus steeds om indicatieve grootteordes. Die laten in elk geval toe om voor Vlaams-Brabant 

de juiste prioriteiten te stellen. 
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Bij de presentatie van de resultaten worden de belangrijkste aannames per maatregel niettemin 

vermeld, zodat op elk moment duidelijk blijft onder welke voorwaarden deze resultaten geldig 

zijn.  

Belangrijk is dat voor alle maatregelen bij de kosten batenanalyses uitgegaan wordt van -

energieprijzen die 2% meer stijgen dan de algemene consumptieprijzen (i.e. het gemiddelde 

inflatiepercentage). Als ontstenteniswaarde wordt de discontofactor overal op 4% gezet.  

Er zou principieel geargumenteerd kunnen worden dat verdisconteren niet ter zake is omdat grote 

en langdurige investeringen in klimaatneutraliteit van algemeen, vitaal belang zijn, en dus niet 

dienen beschouwd te worden als, of vergeleken met, financiële beleggingen om de rentabiliteit 

ervan te kennen (m.a.w. door de opportuniteitskost voor investeerders in rekening te brengen). Of, 

op een analoge manier, dat er geen reden is om de waarde van de toekomstige opbrengsten van 

investeringen in klimaatneutraliteit geringer in te schatten dan opbrengsten vandaag, wat door het 

verdisconteren juist wel gebeurt. Deze discussie raakt echter de gronden van de gangbare 

economische theorie, en zal vermoedelijk nooit haar definitieve beslag kunnen krijgen in een 

multi  stakeholdercontext zoals die voor Vlaams- -Brabant Klimaatneutraal aan de orde is. Daarom 

wordt er besloten om in dit rapport de klassieke economische benadering aan te houden, en 

derhalve te verdisconteren. Vanuit het standpunt ‘niet verdisconteren’ is dit een eerder 

pessimistische aanname over de opbrengsten van klimaatneutraliteit. Vanuit een competitief 

economisch standpunt is de waarde 4% dan weer laag. In dit laatste geval zijn discontofactoren 

tot 20% of zelfs 25% gebruikelijk. Resulterend kan 4% dus beschouwd worden als een compromis 

tussen strategieën van algemeen belang en individuele winstmogelijkheden. Deze waarde wordt 

bijvoorbeeld ook aanbevolen door het departement LNE van de Vlaamse Overheid in het rapport 

‘Milieubeleidskosten  Begrippen en berekeningsmethoden’, waarin de gebruikte methodiek -

eveneens terug te vinden is79. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

79  Ochelen, S., Putzeijs, B. (2008), Milieubeleidskosten ‐  Begrippen en berekeningsmethoden, Vlaamse Overheid, 

Departement LNE, beschikbaar op http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/downloadbare ‐ 

bestanden/ME2_rapport%20Milieukosten.pdf  
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2.5 Integratie feedback participatietraject 

Bij de beschrijving van de maatregelen wordt, waar relevant, ook de belangrijkste feedback 

vermeld uit het participatietraject. Deze wordt per maatregel telkens weergegeven in een groen 

tekstvak. Meer details over het participatietraject kan je terugvinden in hoofdstuk 6. 

 

Naast opmerkingen, suggesties en drempels wordt ook aangegeven of het ambitieniveau van de 

maatregel gewijzigd is na deze feedback. 

Alle hier behandelde output is tot stand gekomen door uitwisseling van informatie in volgend 

overleg: 

• de stuurgroep voor deze studie; 

• de interviews met experten; 

• bestaande netwerken: Duurzaam Wonen en Bouwen Vlaams-Brabant, het 

Milieuambtenarenoverleg Arrondissement Vlaams-Brabant & Halle-Vilvoorde 

• focusgroep ‘ruimte en mobiliteit’;  

• dienstoverschrijdend overleg binnen de provincie Vlaams-Brabant.  

  

Feedback Participatietraject: 

• … 
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3 Resultaten per maatregel 

Overzicht van de geselecteerde kwantificeerbare maatregelen 

3.1 Maatregelen voor de sector residentiële gebouwen  

Maatregelen MH.01, MH.02, MH.03 en MH.05 zijn berekend aan de hand van de tool ter 

ondersteuning van het Burgemeestersconvenant80. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

80 Deze tool werd ontwikkeld door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

(Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid). Deze tool moet steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunen bij de 

opmaak van een “Sustainable Energy Action Plan” (SEAP) of energieactieplan zoals gedefinieerd onder het Covenant of 

Mayors (CoM). In opdracht van de provincies werd deze tool aangepast zodat ook doorrekeningen mogelijk zijn op het 

niveau van een provincie. 

Feedback Participatietraject: 

• Een algemene feedback die van toepassing is op zowat alle maatregelen zijn de 3 

S’en: 

o Sensibilisatie (infoavonden door buren voor buren, thermografische 

scan (ook van gevels), begeleiding door experts, trajectbegeleiding, 

workshop ‘zelf plaatsen’, bouwteams, homeparty, bezoeksessies), 

o Subsidies  

o Samenaankoop (wijkaanpak, intensieve wijkbegeleiding, met 

verschillende gemeenten samen). 

• Een tweede belangrijke feedback die geldig is voor zowat alle maatregelen voor 

huishoudens is ontzorging. Begeleiders moeten in een wijk staan en mensen echt 

helpen. Ontzorgen betekent de zorgen wegnemen i.v.m. het zoeken naar een juiste 

aannemer, de juiste prioriteiten nemen, maar ook financieel ontzorgen zoals 

kansarme groepen de weg wijzen naar een renteloze lening. 



   

105 

• (MH.01) Plaatsen van dakisolatie (24% van de huishoudens): Op basis van gegevens uit 

het ‘Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020 voor het Vlaamse woningbestand’ 

van het Vlaams Energieagentschap81 wordt aangenomen dat ongeveer 24% van het totale 

gebouwenbestand in Vlaanderen, en dus ook in Vlaams-Brabant, nog niet over 

(voldoende) dakisolatie beschikt. De maatregel houdt in dat al deze daken (bijkomend) 

geïsoleerd worden tot een U-waarde van maximaal 0,25 W/K.m2. In Vlaams-Brabant moet 

op die manier het dak van 113.765 huishoudens aangepakt worden. De economische 

levensduur wordt op 50 jaar gezet. 

 

 

 

 

 

                                           

 

81  Vlaams Energieagentschap (2011), Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020 voor het Vlaamse 

woningbestand, VEA, beschikbaar op: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/c0 ‐ actieplan ‐ voor ‐ het ‐

energierenovatieprogramma‐2020‐voor‐het‐vlaamse‐woningbestand‐monitoring‐rapport  

Feedback Participatietraject: 

• Algemeen wordt deze maatregel als goed haalbaar beschouwd, maar er worden een 

aantal drempels gezien: 

o Zorg huishoudens over grote werken; 

o Haalbaarheid wanneer zolder reeds volledig is afgewerkt; 

o Niet altijd mogelijk; 

o De groep die vandaag nog geen dakisolatie heeft is een restgroep 

waarvoor steeds meer inspanning nodig is. 

• Mogelijke oplossingen die aangehaald werden: 

o Coöperatieve financiering, Energy Service Company (ESCO)-model, derde 

betalers systeem; 

o Thermoscan + persoonlijk energie-rapport: met tips, prijzen en 

aannemers; 

o Fonds ter Reductie van de Globale Energiekosten (FRGE) (intussen  

Vlaamse Energielening);  

o Inschakelen van sociale werkplaatsen.  
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• (MH.02) Plaatsen van muurisolatie, aanpassen van de isolatienormen (40% van de 

huishoudens): De maatregel houdt in dat muren geïsoleerd worden tot een U-waarde van 

maximaal 0,55 W/K.m2, waarvan 50% spouw- en 50% buitenmuurisolatie. In Vlaams-

Brabant moeten op die manier de muren van 189.608 huishoudens aangepakt worden. De 

economische levensduur wordt op 50 jaar gezet. 

 

 

• (MH.03) Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van warmtepomp (45% van de huishoudens): 

Deze maatregel voorziet in de (bijkomende) installatie van een warmtepomp voor 

ruimteverwarming en sanitair warm water bij 45% van de Vlaams-Brabantse gezinnen, ter 

vervanging van een aardgasketel. De warmtepompsystemen met grondboringen worden 

geïnstalleerd in de woningen die momenteel de laagste ruimteverwarmingsvraag hebben, 

of die gerenoveerd worden. Het gemiddelde installatierendement bedraagt 322% (incl. 

afgifte-, regel- en distributierendement). In de berekening van de CO2-reductie wordt 

uitgegaan van aanwenden van grijze stroom (Belgische elektriciteitsmix 2011) voor de 

werking van de warmtepomp. De economische levensduur wordt op 15 jaar gezet.  

Feedback Participatietraject: 

• Implementatie van deze maatregel wordt beoordeeld als niet makkelijk. 

• Diverse drempels werden geformuleerd op technisch vlak: 

o Niet overal mogelijk langs buiten;   

o Condensatie gevaar bij koudebruggen; 

o Complexiteit morfologie woningen;   

o Stedenbouwkundige voorschriften (bv. rooilijn, blinde gevel) en 

verouderde codex; 

o Geen kwaliteitsgarantie voor bv. spouwisolatie. 

Maar ook de zorg van huishoudens over grote werken, het esthetische aspect en 

het financiële kostenplaatje van muurisolatie. 

• Er wordt wel verwacht dat de technische evolutie en kennis rond binnenisolatie één 

en ander zal versnellen en dit bij uitstek een maatregel is die collectief aangepakt 

kan worden bij rij- en halfopen woningen en de kosten drastisch kan drukken. 

• Het ambitieniveau is verlaagd van 50% naar 40% voor de sector huishoudens 
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Feedback Participatietraject: 

• Implementatie van deze maatregel wordt beoordeeld als niet makkelijk. Er worden 

heel wat technisch drempels gezien zoals: 

o Toegankelijkheid van de bodem of tuin; 

o Verwarmingselementen zijn niet aangepast aan lage temperatuur; 

o Warmtepompen halen enkel hun rendement in goed geïsoleerde 

woningen. 

o Vergunbaarheid (Klasse III). 

Maar ook de initiële investering en het gebrek aan bekendheid van 

warmtepompen worden aangehaald als barrières.  

• Er worden ook oplossingen aangereikt: 

o Elk gezin zijn eigen warmtepomp is misschien niet haalbaar en rendabel 

maar meerdere (rij-)woningen aansluiten op éénzelfde warmtepomp, 

wat de kosten van bv. een grondboring kan spreiden, is een zeer 

interessante piste. Er zijn zelfs voorbeelden waar een hele wijk op één 

warmtenet aangesloten is, dat gevoed wordt via warmtepompen en een 

KWO (koude/warmte-opslag in de bodem). 

o Technische evoluties: 

� De mogelijkheden die er met muurverwarming zijn als 

afgiftesysteem bij renovaties; 

� Luchtwarmtepompen in parallel met klassieke ketel voor 

piekmomenten; 

� Luchtwarmtepompen die hun warmte onttrekken in bv. de 

parkeergarage van een gebouw, waar de temperatuur in de 

winter hoger is dan buiten en waardoor de efficiëntie stijgt; 

• Het ambitieniveau is verlaagd van 50% naar 45% voor de sector huishoudens 



   

108 

• (MH.04) Zonneboiler huishoudens (40% van de huishoudens): deze maatregel voorziet 

in de plaatsing van een zonneboiler van 4 m2 bij 40% van de huishoudens. De 

economische levensduur wordt op 20 jaar gezet.  

 

 

Feedback Participatietraject: 

• Implementatie van deze maatregel wordt beoordeeld als niet makkelijk. Drempels 

die gezien worden: 

o Financieel: 

� Ondanks ruime subsidies blijft er een aanzienlijke 

voorfinanciering; 

� Wat met huurwoningen? 

� Prijs van installaties zou kunstmatig hoog zijn als gevolg van 

subsidie (door de subsidie houden verkopers van installaties de 

prijs hoger en zouden er grotere marges genomen worden); 

o Technisch:      

� Dakconstructie & plaatsing boilervat; 

� Beschikbare ruimte; 

� Te kleine gezinnen om het systeem rendabel te maken; 

� Oriëntatie. 

o Cultureel: 

� De Vlamingen hebben teveel de neiging om alles individueel te 

willen oplossen. Meer inwonersequivalenten per installatie geeft 

echter een hoger rendement van de installatie. Met name bij 

appartementsblokken bestaat de mogelijkheid om collectief 

zonneboilers te plaatsen. 

• Diverse oplossingen: 

o Verplichting bij nieuwbouw & grondige renovaties; 

o FRGE: groene lening; 

• Het ambitieniveau is verlaagd van 50% naar 40% voor de sector huishoudens 
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• (MH.05) Plaatsen van betere beglazing huishoudens (15% van de huishoudens):  

Op basis van gegevens uit het ‘Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020 voor 

het Vlaamse woningbestand’ van het Vlaams Energieagentschap82 wordt aangenomen dat 

15% van de woningen nog over enkel glas beschikt, daarvan heeft 7% overal enkel glas en 

8% gedeeltelijk enkel glas. De eisen voor de nieuwe beglazing zijn analoog aan deze van 

het Vlaamse REG beleid vanaf 1 januari 2013. De economische levensduur wordt op 50 

jaar gezet. 

(MH.06) Collectieve (wijk-)renovaties naar zeer lage energie-standaard (30 kWh/m2) - 

muurisolatie langs buitenzijde (45x250 woningen): deze maatregel voorziet in 

collectieve renovaties van bestaande woningen en focust op volgende 4 bouwtypes : 

halfopen woningen < 1946, rijwoningen < 1946, halfopen woningen 1946-1970 en 

rijwoningen 1946-1970. De renovatiekost en potentiële besparingen zijn berekend met 

behulp van de Tabula studie van VITO- 83 . Alle renovaties gebeuren naar een lage-

energiestandaard waarbij de netto energiebehoefte voor verwarming gereduceerd wordt 

tot, afhankelijk van het type, een waarde tussen 20 en 37 kWh/m2.jaar bedraagt. Dit is 

enkel mogelijk wanneer de woningen langs de buitenkant kunnen ingepakt worden met 

isolatie. 

• Merk op dat de maatregel ook over een fictieve wijk kan gaan. Alles heeft hier te maken 

met de definitie van een collectiviteit. Naast een collectiviteit van buren, kan het eveneens 

een groep zijn samengesteld uit mensen met een gezamenlijk interesse, uit eenzelfde 

sportclub, … . Wel is het zo dat het bouwtechnisch en budgettair interessanter is om rijen 

woningen in één geheel aan te pakken. Extra kosten voor aansluitingsdetails tussen de 

aanpalende woningen kunnen zodoende gereduceerd worden. 

• Daarnaast hoeft deze maatregel niet enkel huishoudens te betreffen. Wanneer er in een 

aaneengesloten rij woningen ook handelszaken, scholen, kantoren, … zijn, is het evident 

dat die mee in het renovatieverhaal stappen. 

                                           

 

82  Vlaams Energieagentschap (2011), Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020 voor het Vlaamse 

woningbestand, VEA, beschikbaar op: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/c0 ‐ actieplan ‐ voor ‐ het ‐

energierenovatieprogramma‐2020‐voor‐het‐vlaamse‐woningbestand‐monitoring‐rapport  

83 Cyx , W., Renders, N., Van Holm, M., Verbeke, S. (2011), IEE TABULA ‐ Typology Approach for Building Stock Energy 

Assessment, VITO, beschikbaar via 

http://www.vito.be/VITO/NL/HomepageAdmin/Home/WetenschappelijkOnderzoek/TransitieE nergieEnMilieu/tabula 
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Feedback Participatietraject: 

• Drempels rond communicatie en verbinding: 

o Hoe de wijk bereiken en overtuigen? Zeer diverse demografie in één 

wijk. 

o Coördineren wijkbegeleiding vraagt tijd en regie. Wie doet dat? 

o Zorg huishoudens over grote werken. 

• Technische drempels:  

o Condensatie gevaar door koudebruggen; 

o Complexiteit morfologie woning   (hoekjes, kantjes=>koudebruggen).  

• Esthetisch: rond het uitzicht van een woning/wijk met (uniforme) buitenisolatie 

wordt gesteld dat er een bijzondere uitdaging voor de ontwerper is weggelegd om 

te voorkomen dat er teveel eenheidsworst gecreëerd wordt. 

• Mogelijke oplossingen: 

o Pilootproject opstarten om angst voor het onbekende weg te nemen; 

o Een aparte manager stadsontwikkeling die wijkcomités actief betrekt.   

Eerst verbinding maken met de wijk via wat er lokaal leeft; 

o Communiceren via groot infopaneel (wijk) en competitie tussen wijken   

aanwakkeren; 

o Nieuwe financieringsvormen: PPS, coöperatieven, EPCé, crowdfunding; 

o Beeldvorming door media; 

o Sociale bouwmaatschappijen overtuigen; 

o Samen in zee met diverse firma’s, laten sponseren, levende reclame; 

o Vlabinvest en ‘Kyoto in Pajottenland’ bij deze maatregel betrekken. Deze 

laatste heeft reeds ervaring met het wijk per wijk, deur per deur 

betrekken van huishoudens. 

• Een collectiviteit van 500 woningen, zoals de maatregel eerst was gepresenteerd, 

wordt algemeen als een té grote groep woningen beschouwd en is zelden aanwezig 

in de steden en vooral gemeenten van Vlaams-Brabant. Op basis van die feedback is 

de maatregel aangepast naar 45 maal 250 woningen. 
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•  

Figuur 46: Renovatie van 153 woningen uit de jaren '70 tot passiefwoningen te Kerkrade (NL). Heel dit project wordt 

gerealiseerd in een tempo van 10 dagen per woning, zonder dat de bewoners hun woning hoeven te verlaten. 

 

• (MH.07) Collectieve wijkrenovaties naar energie-standaard 2014 (70 kWh/m2) - 

muurisolatie langs binnenzijde (45x250 woningen): deze maatregel is analoog met de 

vorige opgebouwd, met dat verschil dat er vanuit gegaan wordt dat er niet langs buiten 

kan geïsoleerd worden. Alle renovaties gebeuren naar een energiestandaard waarbij de 

netto energiebehoefte voor verwarming gereduceerd wordt tot gemiddeld 70 kWh/m2. Dit 

cijfer komt overeen met de bijkomende eis van netto-energiebehoefte in de EPB-

wetgeving voor nieuwbouw die ingevoerd werd op 1 januari 201484. 

 

 

 

 

 

                                           

 

84 http://www.energiesparen.be/epb/netto-energiebehoefte 

Feedback Participatietraject: 

• Een collectiviteit van 500 woningen, zoals de maatregel eerst was gepresenteerd, 

wordt algemeen als een té grote groep beschouwd en is zelden aanwezig is de 

steden en vooral gemeenten van Vlaams-Brabant. Of basis van die feedback is de 

maatregel aangepast naar 45 maal 250 woningen. 
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•  (MH.08) Beperking elektriciteitsverbruik gezinnen tot 2000 kWh: momenteel gebruiken 

de Vlaams-Brabantse gezinnen gemiddeld nog ongeveer 4.289 kWh85 elektriciteit per jaar. 

Dit is lichtjes hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 3.967 kWh per gezin (gemiddeld 

geleverd volume per toegangspunt86) maar kan door eenvoudige maatregelen aanzienlijk 

gereduceerd worden. Een verbruik van 2000 kWh per gezin per jaar kan met name als 

haalbaar naar voor geschoven worden. In de investeringskost zijn de uitgaven voor 

nieuwe, energiezuinige toestellen mee opgenomen zoals diepvriezer, koelkast, droogkast, 

verlichting, kleinere toestellen. De economische levensduur wordt op 15 jaar gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

85 Nulmeting Vlaams-Brabant 2011 

86 http://www.vreg.be/nl/gemiddeld-energieverbruik-van-een-gezin 

Feedback Participatietraject: 

• Diverse drempels bij deze maatregel worden geformuleerd vanuit de beperkingen 

rond de handhaving er van. Hoe omgaan met: 

o Het toenemend gebruik van elektrische warmtepompen en elektrische 

voertuigen? 

o Bezitters van PV-cellen versus kansengroepen;   

o Samenstelling gezinnen, nieuwe woonvormen? 

• Oplossingen: 

o Nieuw toestellen meestal niet nodig want tegen 2040 zijn ze toch 

allemaal aan vervanging toe; 

o Getrapte tarifering als verbruik > 2000 kWh/jaar; 

o Energievreters van de markt halen of significant duurder maken.  



   

113 

• (MH.09) Optimale oriëntatie voor het benutten van passieve & actieve zonnewinsten 

(100% van de nieuwe woningen): deze maatregel gaat na welke energiebesparing 

gerealiseerd kan worden door het bij nieuwbouw mogelijk te maken om in alle 

omstandigheden de optimale woningoriëntatie te kiezen, met name met de achtergevel 

gericht van zuidoost tot zuidwest. In dit geval laten de optimale zonnewinsten toe om met 

eenzelfde bouwschil een energieprestatie te bereiken die gemiddeld 22 % lager ligt dan 

bij suboptimale oriëntaties. Deze maatregel wordt ingerekend voor 23.783 nieuwe 

woningen 87 . De economische levensduur bedraagt 25 jaar, maar de invloed van de 

maatregel reikt wellicht vele malen verder aangezien toekomstige renovaties en 

aanpassingen ook van deze maatregel kunnen profiteren.  

• (MH.10) Ambitieuze energiescans bij huishoudens (6.000 per jaar): deze maatregel 

voorziet in het uitvoeren van 90.000 energiescans verspreid over 15 jaar. Dat houdt in dat 

zo’n 20% van de wooneenheden zou onderworpen worden aan dergelijke scan.  

• Uit voorgaande energiescans is gebleken dat deze een gemiddelde besparing van 85 kWh 

elektriciteit en 294 kWh88 gasverbruik kunnen initiëren zonder zware investering. Deze 

scans zijn gebudgetteerd aan 180€/scan. 

• (MH.11) Dakisolatie verplicht voor huurwooneenheden vanaf 2020: handhaving + 

informeren (100% van de huurwoningen): deze maatregel betreft niet zozeer het 

installeren van dakisolatie bij huurwoningen, maar wel de handhaving en begeleiding 

ervan. 

• Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 

2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Deze nieuwe Vlaamse 

dakisolatienorm trad al in werking op 1 januari 2015 voor alle zelfstandige woningen (= 

studio, eengezinswoning of appartement). Als minimumnorm wordt een R-waarde voor 

dakisolatie (of zoldervloerisolatie) van 0,75 m².K/W genomen. 

• De berekening van de maatregel voor 1 VTE communicatie die een informatieve 

campagne opzet rond deze verplichting en verhuurders aanmoedigt om nu reeds verder 

te isoleren dan de vooropgestelde, weinig ambitieuze, eis van 0,75 m².K/W. Het is immers 

te verwachten dat deze eis zal verstrengen in de toekomst en wanneer er nu 

isolatiewerken worden uitgevoerd dan gebeurt dit best ineens grondig. Een 

informatiecampagne over de bestaande steunmaatregelen past hier ook in. 

 

                                           

 

87 Studienst van de Vlaamse Regering (november 2011) 

88 Ecohuis Antwerpen 
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• (MH.12) Gedragsinterventies door bijvoorbeeld het gemiddelde verbruik in de 

buurt/straat/postcode van gebruiker mee op de energiefactuur vermelden (100% van 

de huishoudens): het gemiddeld jaarlijks energieverbruik van een gezin uit Vlaams-

Brabant bedroeg 20.304 kWh89 in 2011. Verwarming is goed voor 79% van het verbruik. 

Het aandeel van het elektriciteitsverbruik bedraagt ongeveer 21%. Door gezinnen aan te 

sporen om op een meer rationele manier om te gaan met hun energieverbruik moet het 

mogelijk zijn om tegen 2020 een blijvende besparing van minstens 1% te realiseren op het 

totaalverbruik van de gezinnen. Deze daling van het energieverbruik wordt enkel 

gerealiseerd door gedragsaanpassing. Er wordt een beperkte investering voorzien in 

personeel (3 VTE’s) en een communicatiebudget. Gelijkaardige campagnes naar gezinnen, 

zij het kleinschaliger en voor een kortere periode, tonen aan dat besparingen tot 15% 

mogelijk zijn. Een blijvende reductie van 1% is dus een haalbare kaart. 

• (MH.13) Installatie van efficiëntere ketels (45% van de huishoudens): de maatregel 

voorziet in de vervanging van een niet-efficiënte ketel door een moderne, condenserende 

variant. De berekening van de kost (4.600 €/stuk) en de efficiëntie van de maatregel 

(besparing van 3.332 kWh/jaar.gezin) is gebaseerd op reëel uitgevoerde installaties en 

genoteerde besparing via de energiefactuur in Stad Antwerpen.  

• Samen met maatregel MH.03 (Warmtepompen bij 45% van de huishoudens) zijn in 2040 

90% van de installaties vervangen door hetzij efficiëntere ketels, hetzij warmtepompen. 

Wanneer er parallel ook isolerende maatregelen plaatsvinden zullen de geïnstalleerde 

vermogens van die toestellen ook lager zijn dan vandaag. 10% van de 

verwarmingsinstallaties die er vandaag staan, worden verondersteld in 2040 nog 

operationeel te zijn. 

                                           

 

89 Nulmeting Vlaams-Brabant 2011 
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Bijkomende analyse voor de residentiële sector 

Er staat Vlaams-Brabant een belangrijke renovatie activiteit te wachten indien we de -

gebouwuitstoot op een structureel juiste manier willen aanpakken. Wanneer we de meer 

technische maatregelen (bv. vervangen van ketel) even buiten beschouwing laten, moet ongeveer 

de helft van de 447.238 bestaande wooneenheden tegen 2040 gerenoveerd worden. Dit betekent 

ongeveer 9.000 wooneenheden per jaar. 

Momenteel vertoont het totale bestaande Vlaamse gebouwbestand een vernieuwingsgraad van 

0.7 % per jaar90, of à rato voor Vlaams-Brabant verrekend 3.131 woningen per jaar. Dit betekent 

dus dat de renovatiegraad van de woningen in Vlaams-Brabant ongeveer moet 

verdrievoudigen. 

Futureproofed berekende dat voor een dergelijk renovatieritme van 9000 woningen per jaar er 

ongeveer 300.000.000 €/jaar budget vereist is. Het is interessant om dit getal te vergelijken met 

het budget dat de Vlaams-Brabantse gezinnen per jaar spenderen aan energie, met name 

ongeveer 1.000.000.000 €/jaar. Hieruit blijkt nog eens hoe belangrijk het is om deze maatregelen 

te kunnen (voor)financieren zodat de verloren geldstroom naar energiegebruik structureel kan 

‘opdrogen’, en dit op basis van investeringen die er slechts één derde van bedragen. 

                                           

 

90 Cijfers kabinet Minister Turtelboom 2015 

Feedback Participatietraject: 

• Diverse drempels worden geformuleerd: 

o Het blijft een oplossing die afhankelijk is van fossiele brandstoffen; 

o Wat als de huidige ketel net vernieuwd is? 

o Hoe motiveer je als huurder de eigenaar? 

o Kan de condenserende ketel wel condenseren? 

o Mentaliteitswijziging: “Als je ketel werkt, blijft er dan af!” 

• Maar ook oplossingen, suggesties: 

o Na 20 jaar zijn de meeste ketels sowieso aan vervanging toe. Zorg dat er 

op het moment van vervanging niet meer voor een onefficiënt type kan 

gekozen worden, zoals bijvoorbeeld in Denemarken; 

o Verplichting opleggen. 

• Het ambitieniveau is verlaagd van 50% naar 45% voor de sector huishoudens 
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3.2 Maatregelen voor de sector handel en diensten 

Alvorens de maatregelen één voor één te overlopen is het nuttig om de sector handel en 

diensten, ook wel tertiaire sector genoemd, nog even te omschrijven. Het betreft hier een zeer 

heterogene sector die opgebouwd uit volgende subsectoren: 

• Horeca (hotels en restaurants) 

• Kantoren en administratie 

• Handel 

• Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

• Onderwijs 

• Andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening 

De eerste drie subsectoren zijn eerder private ondernemingen, de laatste drie eerder publiek. Dit 

onderscheid heeft gevolg voor steunmaatregelen en subsidieregelgeving voor de diverse 

maatregelen. 

De emissies in deze sector zijn quasi uitsluitend gebouw gerelateerd. 

Maatregelen MT.02 en MT.03 zijn berekend aan de hand van de tool van VITO ter ondersteuning 

van het Burgemeestersconvenant.  

• (MT.01) Provinciale diensten: de doelstellingen en maatregelen voor de eigen provinciale 

diensten en gebouwen zijn nog te bepalen. Hiervoor start de provincie een apart traject 

op. 

• (MT.02) Renovatie bestaande gebouwen: dit is een cluster van maatregelen ter reductie 

van verbruik HVAC en verlichting (30% van de sector). Het betreft hier maatregelen zoals 

isolatie, zonwerende beglazing, mechanische ventilatie of natuurlijke ventilatie, 

condenserende ketel, compressiekoelmachine en ventilo-convectoren voor verwarming en 

koeling, zonneboilers en energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie en 

daglichtsturing. De maatregel is berekend op 30% van de oppervlakte van alle gebouwen 

in de sector. De economische levensduur wordt op 15 jaar gezet. Dit is minder dan bij 

woningen omdat niet residentiële gebouwen sneller verbouwd of vervangen worden.-  
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(MT.03) Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van warmtepomp (lucht of grondgekoppelde) bij 

renovatie (15% van de sector): deze maatregel is eveneens overgenomen uit de tool van VITO 

ter ondersteuning van het Burgemeestersconvenant. Hij voorziet in de plaatsing van bijkomende 

warmtepompen voor 15% van de oppervlakte van alle gebouwen in de sector. De warmtepompen 

hebben een gemiddeld installatierendement van minimaal 322%, inclusief afgifte-, regel- en 

distributierendement. De economische levensduur wordt op 15 jaar gezet. 

• (MT.04) Plaatsen van schuifdeuren bij de handelszaken: deze vervangingsmaatregel 

zorgt ervoor dat veel minder warmte verloren gaat aan de ingang van winkelruimtes, 

echter zonder dat het winkelcomfort daardoor merkbaar vermindert. Dit gebeurt door het 

vervangen van luchtgordijnen door schuifdeuren bij een kwart van de handelszaken. De 

economische levensduur wordt op 10 jaar gezet. 

• (MT.05) Balansventilatie bij de handelszaken: deze maatregel voorziet in 

gecentraliseerde aan  en afzuiging van de ventilatielucht met warmterecuperatie door -

middel van een centraal geplaatst warmteterugwintoestel. Het vals plafond in de winkel 

kan bv. dienen als plenum. De economische levensduur wordt op 10 jaar gezet.  

• (MT.06) Combinatie balansventilatie & schuifdeuren bij handelszaken (20% van de 

handelaars): Combinatie van balansventilatie en schuifdeuren bij één vijfde van de 

handelszaken (winkels). Deze maatregel combineert de twee vorige maatregelen. De 

economische levensduur van de gecombineerde maatregel wordt op 15 jaar gezet.  

Feedback Participatietraject: 

• Over de noodzaak van de maatregel lijkt er geen twijfel te bestaan, maar bij de 

financiering van deze maatregel zijn er wel wat problemen:   

o Hoge investeringskost van de maatregel. Hoe gaan bv. scholen dit 

bolwerken?; 

o Geen lange termijn visie bij verschillende subsectoren wat noodzakelijk is 

gezien de lange terugverdientijd van de maatregel; 

• Oplossingen: 

o Alle mogelijkheden via coöperatieven onderzoeken en de sociale factor 

uitspelen. Investeringen van burgers in renovatie van bv. school; 

o Financiering via Energie Prestatie Contracten; 

o Samen aanpakken is belangrijk voor scholen; 

o Lerend netwerk via VOKA; 

o Opleggen via RUP; 

o Fiscale stimuli. 
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• (MT.07) Verlichting reduceren van 52 W/m2 naar 20 W/m2 (60% van de volledige 

sector): deze maatregel voorziet in de vervanging van de verlichting in alle gebouwen van 

de sector handel en diensten waardoor er een reductie in energiegebruik van gemiddeld 

52 W/m2 naar 20 W/m2 gerealiseerd kan worden. De economische levensduur wordt op 15 

jaar gezet.  

 

• (MT.08) Bijkomende isolatie van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken (75% van de 

sector): de maatregel voorziet in de plaatsing van bijkomende isolatie om zodoende een 

U-waarde van maximaal 0,3 W/m2.K te bereiken. Om hieraan te voldoen moet ongeveer, 

afhankelijk van de opbouw van de constructie, 14 cm isolatie geplaatst worden met een  

λλλλ-waarde van 0,04 W/m.K (bv. minerale wol). De economische levensduur wordt op 25 

jaar gezet. 

• (MT.09) Enkel glas vervangen door dubbel glas (15% van de sector): voor deze 

maatregel wordt aangenomen dat de glasoppervlakte in niet residentiële geb- ouwen 15% 

bedraagt van de vloeroppervlakte en uitgevoerd wordt in 15% van het betreffende 

gebouwenbestand. 80% van de warmteverliezen door het glas kunnen worden vermeden 

door de beoogde vervanging (Ug-waarde van gemiddeld 5,8 naar 1,1 W/m2.K).  

Er wordt eenzelfde energiebesparing voor verwarming gerekend per m2 glasoppervlakte, 

zoals afgeleid voor de residentiële sector. Positieve effecten op de koelvraag door lage g- -

glas worden voorlopig niet meegerekend omdat hier te diverse, gevalafhankelijke 

ontwerpparameters meespelen. De economische levensduur wordt op 25 jaar gezet. 

 

 

Feedback Participatietraject: 

• Uit maatregelen MT.04, MT.05 & MT.06 wordt de voorkeur gegeven aan de 

gecombineerde maatregel zoals berekend in MT.06. 

• De energiekost is slechts een kleine fractie van de omzet en dus geen prioriteit. 

• De maatregel was eerst gedefinieerd voor één vierde van de handelszaken, maar 

werd verminderd naar 20% van de handelaars aangezien hij enkel bij winkels in de 

stadskern kan toegepast worden en minder in winkelcentra of periferie. 

Feedback Participatietraject: 

• Daglicht = Gratis licht! Best practices zoals bv. lichtstraten om daglicht maximaal te 

laten toetreden bestaan reeds, maar zijn nog niet voldoende in praktijk toegepast. 

Dit is nochtans de eerste reductiemaatregel op vlak van verlichting die moet 

toegepast worden.  
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• (MT.10) Monitoring & visualisatie energieverbruik handel & diensten (80% van de 

sector)  

• Monitoring: Deze maatregel bevat de installatie van meetapparatuur op elektriciteit, gas en 

eventueel andere. Via intelligente, aanstuurbare stopcontacten kunnen de grootste 

verbruikers continue gemonitord worden. Slimme, zelflerende software is reeds 

beschikbaar en herkent na een korte periode het typische stroomverbruik van diverse 

toestellen. 

• Visualisatie: De data die met de monitoring gecapteerd wordt kunne via diverse kanalen 

(site, dashboard, pc, tablet, smartphone) verspreid worden. Onnodig verbruik en foutieve 

sturingen kunnen zo sneller opgespoord worden en toestellen kunnen van op afstand aan 

en uit gezet worden. 

• Deze toestellen worden steeds goedkoper. Een typische logger voor elektriciteit met 6 

draadloze, aanstuurbare stopcontacten voor de grootste verbruikers en bijhorende 

visualisatie software is beschikbaar voor minder dan 300€. 

• Er wordt aangenomen dat deze maatregel gemiddeld een energiebesparing oplevert van 

10 %. Omdat hiermee ook investeringen in specifieke installaties gepaard gaan, wordt de 

economische levensduur op 20 jaar gezet.  

 

 

 

Feedback Participatietraject: 

• Meten = weten! Algemeen is er concensus dat dit een quick-win maatregel is. 

Monitoring systemen worden steeds goedkoper en zijn aanschafbaar met een plug-

and-play principe (zeker voor elektriciteit). 

• Een eerder praktische bedenking die opgeworpen wordt: Wie gaat de monitoring en 

analyse van de data opvolgen na installatie? De visualisatie moet makkelijk 

toegankelijk zijn en wat gebeurt er na de monitoring? En bestaat er geen risico dat 

dit enkel gedurende korte tijd iets oplevert, maar dat er nadien ‘hervallen’ wordt in 

oude gewoonten. 

• Voor de KMO’s zou deze maatregel gestimuleerd kunnen worden via het miK, het 

milieuinfopunt voor de KMO van de Provincie Vlaams-Brabant en VOKA - kamers 

van koophandel Vlaams-Brabant. Ook de netbeheerders zijn volop aan het 

experimeteren met de mogelijkheden van monitoring en visualisatie via slimme 

meters. 

• Deze maatregel zou een overlap kunnen betekenen met renovaties. Daarom is het 

ambitieniveau verlaagd van 100% naar 80% van de sector handel en diensten. 
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• (MT.11) Ecohuis voor handel en diensten: stimuleren van klimaatvriendelijke technische 

maatregelen in de verschillende sectoren (100% van de sector). Deze maatregel heeft een 

eerder flankerende functie voor andere vermelde maatregelen. Ze bestaat qua investering 

voornamelijk in de aanwerving van 2 VTE’s die sensibiliserend en informerend werk 

verrichten. De maatregel kan eventueel gecombineerd worden met een gelijkaardig 

verhaal voor industrie (zie MI.01). 

• (MT.12) Vervanging van schoolgebouw (5000 m2) door een passieve school (15 

scholen): deze maatregel voorziet in het vervangen van een bestaande school door een 

passieve school. Meegerekend is de meerprijs van 15% bijkomende kosten voor 

passiefhuismaatregelen91 en de energiebesparing van een passiefschool ten opzichte van 

de EPB-eisen die gelden vanaf 01/01/2016. De economische levensduur op 25 jaar gezet. 

 

• (MT.13) Renovatie van voorbeeldgebouwen (stad/school/bedrijf) naar LE-standaard 

(30 kWh/m2) (30 gebouwen): deze maatregel voorziet in een ingrijpende renovatie van 

een bestaand gebouw naar lage energie standaard (netto-energiebehoefte verwarming 30 

kWh/m2). De economische levensduur wordt op 25 jaar gezet. 

• (MT.14) Zonneboilers Handel & Diensten (30% dakoppervlakte van de sector): deze 

maatregel voorziet in de plaatsing van zonneboilers op 30% van de niet residentiële -

dakoppervlakte in Vlaams-Brabant. Kostenmatig wordt er gerekend zonder subsidies. 

Alhoewel deze maatregel op het eerste zicht weinig zinvol zou kunnen lijken, is er wel 

degelijk potentieel door volgende toepassingen:  

-Tertiaire functies waar er een behoefte is aan sanitair warm water: ziekenhuizen, 

zwembaden, sportcentra,...  

-Inzetten van de zonneboilers voor ruimteverwarming. Dit kan eventueel gepaard gaan 

met tijdelijke opslag in buffervaten tot zelfs seizoenale opslag van de warmte in de grond 

of in buffervaten, en desgevallend ook met koppeling aan een warmtenet. 

                                           

 

91 Passief scholen – Passiefhuis-Platform vzw in opdracht van Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming http://www.ond.vlaanderen.be/energie/pdf/passiefscholen.pdf 

 

Feedback Participatietraject: 

• Implementatie van deze maatregel wordt beoordeeld als niet makkelijk en moeilijk 

financierbaar. Daarom is het ambitieniveau verlaagd van 30 naar 15 scholen. 
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3.3 Maatregelen voor de sector mobiliteit 

Maatregel MM.03 is berekend aan de hand van de tool van VITO ter ondersteuning van het 

Burgemeestersconvenant.  

• (MM.01) Provinciale diensten: doelstellingen en maatregel nog te bepalen: de 

doelstellingen en maatregelen voor het eigen provinciale wagenpark zijn nog te bepalen. 

Hiervoor start de provincie een apart project op.  

• (MM.02) Modal shift van personenwagen naar fiets én openbaar vervoer (OV) (50% 

auto, 25% fiets en 25% OV): deze maatregel viseert een consequent en volgehouden 

beleid voor de provincie Vlaams-Brabant, met uitrol van de benodigde infrastructuren en 

flankerende maatregelen. Meer bepaald gaat het om:  

Fiets 

• Een bestuurlijk verankerd, integraal beleid waarbij geïnvesteerd wordt in bijkomende 

fietsvoorzieningen. Dit omvat vooreerst een hoogstaand fietspadennetwerk, dat niet 

Feedback Participatietraject: 

Algemeen wordt deze maatregel gunstig onthaald. Specifiek worden er mogelijkheden 

gezien voor specifieke sectoren (school, zorgsector, sport, horeca, ...). 

• Technische beperkingen:  

o Is er voldoende nood aan warm water?  

o Kunnen zonneboilers wel ingezet worden voor ruimteverwarming? 

  Hiervoor zijn lage temperatuur afgiftesystemen nodig zoals vloer- en 

muurverwarming 

• Andere moeilijkheden: 

o Wat met erfgoed? 

o Veel panden binnen deze sector zijn huurpanden. Als huurder ga je niet 

investeren in dergelijke infrastructuur. 

• Oplossingen: 

o Verplichting in bepaalde context (sportinfrastructuur, horeca); 

o De mogelijkheid onderzoeken of er overschot warm water kan gedeeld 

worden met de buurt; 

o De efficiëntie van zonneboilers neemt nog steeds toe en dankzij 

kwaliteitsvolle buffervaten kunnen dagen met minder zon steeds 

makkelijker overbrugd worden. 
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voorzien is op de huidige modal share van de fiets, maar wel op een totaal 

mobiliteitsaandeel van 25%. Daarbij zijn de verschillende stadscentra van Vlaams-Brabant 

vanuit alle richtingen bereikbaar langs hoofdfietsassen, bij voorkeur zonder gelijkgrondse 

kruisingen of lichten. Meer algemeen genieten intensieve fietsstromen steeds van een 

voorrangsregeling. Er wordt verder ingezet op een systeem van éénrichtingsstraten in 

(voor-)stedelijk gebied zodat meer ruimte vrijkomt voor zacht verkeer. Andere 

deelmaatregelen zijn ‘vierrichtingengroen’ op kruispunten en een opgeschaald 

fietsparkeerbeleid. Bij dat laatste mag stalling niet ten koste gaan van de voetganger en 

dient de infrastructuur aangepast te zijn aan de functies en de bezoekers van die functies 

(duur van het parkeren, plaats van het parkeren, type fiets, type stalling). 

• Het verder ontmoedigen van doorgaand gemotoriseerd verkeer door de stadscentra in de 

provincie (zie ook MM.08). 

• Een aangepast parkeerbeleid met voldoende hoge parkeertarieven en doeltreffende 

park&ride infrastructuur aan de stadsranden.-  

• Fietsen wordt bijkomend aantrekkelijk gemaakt voor bedrijven en diensten door het 

verstrekken van fietsvergoedingen en het voorzien van geschikte infrastructuur: stallingen 

(veilig voor fiets en fietser, voldoende ruim bemeten voor fietskarren en bakfietsen, 

aanwezigheid van herstelkits); opfrisruimte (kleedruimte, douches, lockerroom, rek om 

natte kleren op te hangen, goed geventileerd, dicht bij ingang); combinatie met een 

openbaar vervoersabonnement voor regendagen. Dit beleid wordt ondersteund door een 

informatiecampagne omtrent financiële  en gezondheidsvoordelen van fietsen. Het -

management neemt een voorbeeldfunctie op. 

Openbaar vervoer 

• Verbetering van de OV dienstverlening door de bouw van regionale openbaar -

vervoerslijnen. Daarbij geldt een absolute voorrangsbehandeling voor OV bij 

beleidsbeslissingen ten opzichte van het autoverkeer. Bijkomende ingrepen zijn een één-

ticketregeling voor alle OV (bijvoorbeeld ook inclusief Blue-bike, ...); een standaard 

bedieningsfrequentie van 10 minuten, OV maximaal in eigen bedding, lichtenbeïnvloeding 

op kruispunten en een bovenbestuurlijke samenwerking. 

• Een afgestemd prijsbeleid ten aanzien van het autogebruik.  

• Een versterkte inzet op de ontwikkeling van mobiliteitsclusters. Daarbij wordt de inplanting 

van functies geënt op de OV structuur.-  



   

123 

Feedback Participatietraject: 

• Drempels: 

o Cultureel:  

� Bedrijfswagens behoren tot renumeratie werknemers en die zijn 

erg gehecht aan het comfort, ontzorging en imago; 

� Imago openbaar vervoer; 

� Veiligheid (jonge) fietsers; 

� Wat met stappers? Openbaar vervoergebruikers zijn ook vaak 

voetgangers in voor- of natraject; 

� De auto blijft de facilitator voor landelijk wonen. 

o Technisch:  

� Fietskilometers x 2,5 -> onvoldoende infrastructuur (fietspaden, 

stallingen);    

� Openbaar vervoer-kilometers x 2 -> er is een conflict tussen het 

kunnen aanbieden van hoogwaardig openbaar vervoer (bv. 

frequentie) en de basisbereikbaarheid. 

o Ruimtelijke ordening  

� (Nieuwe) wijken moeten gestructureerd worden rond 

hoogwaardig openbaar vervoer; 

� Kadastraal inkomen is hoger bij woningen die goed bereikbaar 

zijn met het openbaar vervoer, terwijl net de afgelegen 

woningen meer kosten aan de maatschappij; 

� In het STOP-principe is ‘stappen’ de nummer één. Maar door de 

verspreide bewoning in de provincie kunnen de meeste 

bewoners niet meer stappen naar hun werk, school, winkel, 

ontspanning, … . 

• Oplossingen: 

o Trage wegen uitbouwen en herwaarderen. Dit kan gekoppeld worden 

aan andere thema’s zodat één inspanning meerdere winsten creëert. (bv. 

natuurverbindingsgebieden die belangrijk zijn voor adaptatie en 

biodiversiteit); 

o Investeren in fietspaden en echte fietssnelwegen (zonder 

onderbrekingen), aangepast aan elektrische fietsen!; 

o Toegankelijkheid stad = makkelijker met de fiets; 

o Kinderen leren fietsen (jong geleerd, oud gedaan). Het Grote 

Fietsexamen is een goede aanzet, maar vertaalt zich vandaag nog niet in 

een volgehouden fietsgebruik nadien; 
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Feedback Participatietraject (vervolg): 

• Gratis werkt soms tegen: zolang een autoparking gratis is, is er een zeer sterke 

drang om met de auto naar het station te komen. Een overvolle parking leidt niet 

tot een modal shift maar wel tot creatief parkeren. Overal waar NMBS autoparkings 

betalend maakte, dreigden mensen vooraf om de trein niet meer te nemen. Dit 

gebeurde echter quasi nooit. Mensen stoppen wel met het rijden met de auto naar 

het station. Ze nemen de fiets. 

• Er wordt (terecht) zwaar gefocust op de kwaliteit van de fietsenstallingen. 

Beschikbaarheid van plaats is hier cruciaal. Vanaf (ongeveer) 80% verzadiging krijgt 

NMBS feedback dat de fietsenstalling vol staat. Mensen willen immers zeer snel 

parkeren en vinden de zoektijd zéér storend. Fietsenstallingen moeten dan ook ‘op’ 

de aanrijroute naar het perron liggen. Anders werkt het écht niet. 

• Doorstroming is het woord: 

o Doorstroming voor fietsers: NMBS merkt dat de aanrijroutes voor fietsers 

NAAR de stations cruciaal zijn: een verbetering van de fietsinfrastructuur 

heeft een zeer groot wervend effect. Fietsers zijn wel zéér veeleisend 

geworden naar breedte, lawaai, vermijden van stoplichten, … Het 

investeren in fietsinfrastructuur heeft een rechtstreeks effect op het 

treingebruik. Dit positief effect wordt momenteel onderschat. 

o Doorstroming voor bussen en trams: iedereen erkent dit belang maar 

het wordt quasi nooit gerealiseerd. Dit bewijst dat zowel 

mobiliteitsexperts als lokale overheden dit belang niet voldoende 

inschatten. Een goed draaiend OV eist conflictvrij rijden voor treinen, 

trams én bussen.  



   

125 

• (MM.03) Technologische shift naar elektrische voertuigen: deze maatregel voorziet in 

een aandeel van 30% van de kilometers met personenwagen dat wordt gereden door 

elektrische wagens. Bij aandrijving van deze elektrische wagens met ‘grijze’ stroom 

resulteert dit in een aanname van 47 gCO2/km92. In de uiteindelijk maatregelenmix zal de 

CO2-reductie op nul gezet worden. De reden hiervoor is de overlap met maatregelen 

MM.09 en MM.10 waar er vanuit de auto-industrie reeds een shift naar hybride en 

elektrische voertuigen voorzien wordt onder druk van de Europese richtlijnen, zijnde 130 

gram CO2/km tegen 2015, 95 gram CO2/km tegen 2021. Maatregel MM.14 (Parkeer- en 

laadvoorzieningen voor elektrische wagens, zie verder) blijft wel behouden als flankerende 

maatregel voor het faciliteren van elektrische voertuigen. 

                                           

 

92 VITO EmotionRoad (base scenario 2030) 
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Feedback Participatietraject: 

Hoewel de maatregel initieel uitgewerkt is voor personenwagens, werd er in discussies 

steeds de elektrische fiets betrokken. 

• Drempels: 

o Communicatie: 

� ”Rijdt de burgemeester al met elektrische fiets?”  

� Vertrouwen (actieradius) 

o Financiering:  

� Elektrische of hybride auto enkel voor wie dat kan betalen. 

o Praktisch  

� Voor de provincie zou dit een valse oplossing zijn. Het lost 

immers de files of ruimtebeslag niet op. 

• Oplossingen: 

o Communicatie: 

� Geen echte inspanning nodig, de EU regelgeving stimuleert dit 

immers; 

�  Files kunnen incentive zijn om over schakelen naar trein/fiets. 

o Financiering: 

� Groepsaankoop, subsidies E-bikes; 

� Fiscaliteit bedrijfswagens verstrengen. 

o Praktisch: 

� Flankerende maatregelen zoals laadpunten voorzien waar veel 

mensen komen en plaatsing van laadpalen mét korte laadtijd (is 

al gepland); 

� Grote, betaalbare batterijen komen er aan. Recyclage batterijen 

gebeurt reeds; 

� Comfort verhogen: dichter/ gratis parkeren (ander voordeel dan 

€); 

� Uniformisering laadkaarten; 

� Voor korte afstanden worden de elektrische fietsen steeds 

populairder. Woon-werk fietsafstanden tot 15 km worden 

hiermee vlot haalbaar. 
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• (MM.04) Uitwisselingsplatform van locatie gebonden diensten (10% van de niet-

snelwegkilometers): deze maatregel voorziet in het opzetten van een databank/online 

platform waarbij gebruikers verplaatsingsgebonden activiteiten kunnen uitwisselen om te 

besparen op verplaatsingskilometers. Daarbij wordt onder meer gedacht aan uitwisseling 

van jobs, kinderopvang, leerlingen en leerkrachten tussen scholen maar bijvoorbeeld ook 

aan het clusteren van de activiteiten van zelfstandigen en telewerkers in lokale 

satellietkantoren. Er wordt vanaf 2015 een progressieve implementatie van dit systeem 

aangenomen waarbij tegen 2030 in totaal 10% aan lokale autokilometers kan bespaard 

worden93.  

• (MM.05) Extra kilometers vermijden door gebrek aan diensten in onmiddellijke 

omgeving opvangen (10% van de niet-snelweg personenkilometers): deze maatregel 

verhoogt het aanbod aan lokale, wijkgebonden diensten waardoor de vraag naar mobiliteit 

kan dalen. Er wordt hierbij vooral gedacht aan het opvangen van tekorten aan lokale 

schoolplaatsen, kinderopvang en serviceflats of rust  en verzorgingstehuizen. Er wordt, -

analoog aan de vorige maatregel, een progressieve implementatie verondersteld die in 

2030 kan leiden tot 15% vermindering van het lokale autoverkeer. Deze maatregel vergt 

echter veel grotere investeringen. In het voorstel wordt tentatief uitgaan van 480 nodige 

arbeidsplaatsen, 200 lokalen in specifieke gebouweninfrastructuur en 2000 lokale RVT-

plaatsen, beide laatste voorlopig in een huurformule. De economische horizon staat op 15 

jaar, wat te verantwoorden valt bij de optie voor huurformules. Indien men in nieuwe 

gebouwen zou investeren, dient de horizon ruimer genomen te worden.  

o Tekort aan schoolplaatsen - dichtstbijzijnde school 

o Tekort aan kinderopvang - nabij woonst of werk 

o Tekort aan service flats/rusthuizen in buurt familie/vrienden 

• (MM.06) Afbouw/consolidatie parkeeraanbod: Het autobezit en -gebruik zijn 

gerelateerd met het parkeeraanbod: in parallel met de uitbouw van voorzieningen om 

een modal shift naar fiets en openbaar vervoer te versnellen dient ook het stand still-

principe aangehouden te worden: geen ontwikkeling van bijkomende parkeerplaatsen, 

enkel afbouwen van het bestaande aantal.  

• (MM.07) Publiek fietsdeelsystemen ten behoeve van bewoners en bezoekers: dit 

betreft een flankerende maatregel voor de facilitatie van de modal shift en voorziet in een 

huursysteem dat op een makkelijke, snelle manier fietsen beschikbaar maakt voor 

bewoners en bezoekers op alle belangrijke knooppunten in (voor-)stedelijke gebieden van 

de provincie. Dit kan verder bouwen op bestaande systemen zoals Blue-Bike, Velo e.a. 

                                           

 

93 2013 Assumptie Expertenpanel Mobiliteit LKN2030 
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•  

• (MM.08) Autovrije zones in 3 stadskernen: dit betreft een groep maatregelen die het 

autogebruik ontmoedigen, als volgt:  

o Afbakenen van autoluwe/autovrije gebieden;  

o Uitbaten van een beheerssysteem met camerabewaking;  

o Uitwerken van een signalisatieplan;  

o Doorvoeren van infrastructuuraanpassingen, bijvoorbeeld met betrekking tot 

circulatie, randparkings, ...;  

o Opstellen van aanvullende reglementen (regeling voor laden en lossen bij de 

winkels (uren, tonnages, voertuigafmetingen), regeling brandweer, reiniging, 

andere ... met inbegrip van uitzonderingen; bewonersparkeren niet meer gratis;  

o Uitwerken van begeleidende communicatie en gefaseerde invoering 

 

 

 

 

 

 

Feedback Participatietraject: 

• Het zou ook wenselijk zijn dat dergelijke fietsdeelsystemen niet stoppen aan de 

grenzen van de provincie (bv. met Brussels gewest) of stad, maar deel uitmaken van 

een breder bovenlokaal systeem. 

• Fiets als verlengstuk voor de trein: 

o De fiets wordt vooral gebruikt om van huis naar het treinstation te gaan. 

Quasi nooit om van het treinstation naar het werk of andere 

eindbestemming te gaan, dat gebeurt meestal te voet. Fietsen (net als 

bus of tram) gebeurt ook, maar door een minderheid. 

o Gratis werkt: Blue bike is een enorm succes in de steden waar het 

gebruik gratis is. 

Feedback Participatietraject: 

• Autovrij centrum (stad) ligt moeilijk bij veel handelaars. 
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De volgende vier maatregelen zijn eerder “te verwachte tendensen” die in het rekenmodel dienen 

meegenomen te worden om de effecten van enerzijds de evoluties van afgelegde kilometers in 

het verkeer en anderzijds verbetering van de efficiëntie van wagens in te schatten. De 

gehanteerde achterliggende cijfers komen uit het EUR-scenario van MIRA 94 , zoals eerder 

beschreven in Hoofdstuk 4. Dit scenario geeft indicatieve CO2-emissies voor nieuwe voertuigen in 

2030. Na 2030 wordt er verondersteld dat die emissies niet verder dalen, maar wel dat na 10 jaar 

(2040) het voertuigenpark dermate vernieuwd is, dat de indicatie van 2030 overeen komt met die 

van een gemiddeld voertuig in 2040. 

• (MM.09) Lokaal autoverkeer: stijging km + effect lagere emissiefactoren (MIRA EUR): 

Voor de toename van het autoverkeer wordt in dit scenario uitgegaan van een stijging 

met 13,3%. Een verbetering van de efficiëntie resulteert in een emissie van 60 gCO2/km in 

2030 voor nieuwe wagens. Deze maatregel heeft betrekking op de niet-genummerde 

wegen.  

• (MM.10) Doorgaand autoverkeer: stijging km + effect lagere emissiefactoren (MIRA 

EUR): Voor de toename van het autoverkeer wordt in dit scenario uitgegaan van een 

stijging met 13,3%. Een verbetering van de efficiëntie resulteert in een emissie van 60 

gCO2/km in 2030 voor nieuwe wagens. Deze maatregel heeft betrekking op de 

genummerde wegen en snelwegen. 

• (MM.11) Lokaal vrachtverkeer: stijging km + effect lagere emissiefactoren (MIRA 

EUR): Voor de toename van het vrachtverkeer wordt in dit scenario uitgegaan van een 

stijging met 23,3%. Een verbetering van de efficiëntie resulteert in een emissie van 432 

gCO2/km in 2030 voor nieuwe vrachtwagens. Deze maatregel heeft betrekking op de niet-

genummerde wegen. 

• (MM.12) Doorgaand vrachtverkeer: stijging km + effect lagere emissiefactoren (MIRA 

EUR): Voor de toename van het vrachtverkeer wordt in dit scenario uitgegaan van een 

stijging met 23,3%. Een verbetering van de efficiëntie resulteert in een emissie van 432 

gCO2/km in 2030 voor nieuwe vrachtwagens. Deze maatregel heeft betrekking op de 

genummerde wegen en snelwegen. 

  

                                           

 

94 Wetenschappelijk rapport S2009 Transport: Referentie- en Europa- scenario Toekomstverkenning 
MIRA 2009  



   

130 

• (MM.13) Vrijwillig charter voor bedrijven om de gemiddelde emissies van hun 

wagenpark te beperken. (100% alle nieuwe bedrijfswagens): dit charter wordt voorzien 

door een werkgeversorganisatie en daagt bedrijven uit om de gemiddelde CO2-emissies 

van de nieuwe bedrijfswagens telkens 10 gram CO2/km lager te laten scoren dan de 

ambities van de Europese Unie, zijnde 130 gram CO2/km tegen 2015, 95 gram CO2/km 

tegen 2021.95  

• (MM.14) Parkeer- en laadvoorzieningen voor elektrische wagens: flankerende 

maatregelen om de invoering van elektrische wagens te faciliteren. Alleenstaand zorgt 

deze maatregel niet voor een CO2-reductie. 

• (MM.15) Mobiliteitsbudget voor werknemers in plaats van een duurdere 

bedrijfswagen (30% alle huidige bedrijfswagens): deze maatregel voorziet in het 

aanbieden aan werknemers van een mobiliteitsbudget in plaats van een bedrijfswagen. 

Aan de hand van studies bij enkele bedrijven in het arrondissement Halle-Vilvoorde96 blijkt 

dat van werknemers die over een bedrijfswagen beschikken 80% met de wagen komt. Na 

invoering van een mobiliteitsbudget bedroeg dit nog 50%. Aangezien de werknemer 

hetzelfde budget krijgt is er geen meerkost aan deze maatregel verbonden. Weerstand 

resulteert eerder uit (de perceptie van) een verlaging van het comfortaspect. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

95 http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm 

96 Studie 2012 (Artoos, Boss Paints, Kluwer, KBC, Your Mover) op initiatief VOKA Halle-Vilvoorde en 

Mobiel21 met middelen Pendelfonds 

Feedback Participatietraject: 

• De verloningswagen ligt in het vaarwater van de vakbonden. Als het 

mobiliteitsbudget wordt goedgekeurd zal dit een win-win zaak zijn. Werknemers 

krijgen als deel van hun loonpakket een budget ter beschikking dat ze kunnen 

spenderen aan verschillende vervoersoplossingen.     
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• (MM.16) Goederenvervoer groeperen & samen laten transporteren (25% van de 

beïnvloedbare vrachtkilometers): deze maatregel voorziet in het groeperen van 

goederentransport op drie punten in de provincie om een duurzaamheids  en -

efficiëntieverhoging te realiseren. Het programma voor de uitwerking hiervan start in 2016 

en leidt stapsgewijs tot 25% reductie van de beïnvloedbare voertuigkilometers voor 

vrachtvervoer, dit wil zeggen al het verkeer op de provinciale , gemeentelijke  en - -

gewestwegen, en 25% van het vrachtvervoer op de autosnelwegen. De nodige 

investeringen betreffen ook de bouw van een provinciaal overslagcentrum. 

 

 

• (MM.17) Efficiëntie vrachtwagens: MM.11 en MM.12 nemen reeds een summiere evolutie 

in de efficiëntie van vrachtwagens mee volgens het EUR-scenario van MIRA. Deze 

efficiëntieverbetering is echter té weinig ambitieus om te kunnen evolueren naar een 

klimaatneutrale provincie. Deze maatregel (MM.17) voorziet is een verdere verlaging van 

het energieverbruik van vrachtwagens tegen 2040. Vandaag zijn er reeds elektrische 

vrachtwagens beschikbaar met een efficiënt energieverbruik van 1,04 kWh/km97, wat een 

halvering betekent ten opzichte van 2011. 

 

 

                                           

 

97 Emoss CM1824 http://www.emoss.biz/electric-truck/18-tonne-electric-truck 

Feedback Participatietraject: 

• Er kan verder gebouwd worden op CityDepot (sinds mei 2015 eigendom van Bpost) 

die reeds actief zijn in de Brusselse rand en in Hasselt of activiteiten van Bpost die 

via City Logistics dezelfde activiteit uitbouwt in Antwerpen. 

• E-commerce en last mile delivery zijn een enorme uitdaging. Online aankopen 

worden binnen 24u aan huis geleverd. Vaak wordt het 3x aangeboden wanneer 

niemand thuis is, waarna het pakket ergens op een industrieterrein of postkantoor 

moet opgehaald worden. Dit is een te grote belasting en een aanpak op provinciaal 

of gewestelijk niveau is nodig. Last mile delivery in stedelijk gebied gebeurt best 

elektrisch.  

• Door meer geïntegreerd na te denken over transportbewegingen kan er nog heel 

wat reductie bekomen worden. De kilometerheffing voor vrachtwagens, die in april 

2016 wordt ingevoerd, kan hiervoor stimulerend werken.  
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• (MM.18) Efficiëntie bussen: naar analogie van het vrachtverkeer moet ook de efficiëntie 

van het busverkeer naar omlaag. Elektrische varianten die vandaag reeds beschikbaar met 

een energie-efficiëntie van 0,94 kWh/km 98 , wat ongeveer vier maal beter is dan de 

efficiëntie van de bussen in Vlaams-Brabant in 201199. 

 

  

  

                                           

 

98 Ebusco YTP-1 http://www.ebusco.eu/nl/elektrische-bus 

99 Emissies en afgelegde kilometers busverkeer uit Nulmeting Vlaams-Brabant 2011 

Feedback Participatietraject: 

• Naast de efficiëntie van de bussen wordt nu al werk gemaakt van ecologisch rijden 

door de buschauffeurs.  
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3.4 Maatregelen voor de sector natuur en landbouw 

Hoewel er voor de sector landbouw wel beleidsmaatregelen geformuleerd worden in hoofdstuk 7 

(Beleidsanalyse), worden er geen kwantitatieve maatregelen doorgerekend.  

Voor de sector natuur wordt de volgende set maatregelen in aanmerking genomen:  

• (MN.01) Aanplant van 30.000 bomen in (voor-)stedelijk gebied: deze maatregel 

voorziet in een weliswaar beperkte, maar niet te verwaarlozen CO2 opslagmogelijkheid- 100 

van bomen buiten het bosgebied. De diameterklasse van deze bomen in 2040 bedraagt 

16-30 cm, wat een opname van gemiddeld 33 kg CO2/jaar inhoudt. De maatregel wordt 

vooral interessant wanneer, naast de CO2-opslag, ook de zogenaamde ‘secondary benefits’ 

ervan mee in rekening gebracht worden. Deze secundaire voordelen zijn indirect van aard 

en vaak moeilijk te becijferen, maar niettemin belangrijk in een perspectief van 

geïntegreerde duurzaamheid. Het gaat het om de reductie van het hitte-eiland effect in de 

zomer waardoor op koellasten kan bespaard worden, om het neerslaan van stof waardoor 

de luchtkwaliteit verbetert en om de ondersteunende rol die groen speelt in de fysische 

activiteitsgraad van burgers, en derhalve hun gezondheid. Het Rocky Mountain Institute 

becijferde zo dat de CO2-reductie van een boom in de stad tot negen maal zoveel kan 

bedragen als een boom in het bos omwille van die secundaire effecten 101 . In de 

uiteindelijke maatregelenmix zijn deze secundaire effecten ‘niet’ meegenomen omdat dit 

ook niet gebeurd is voor andere maatregelen en derhalve niet consequent zou zijn. 

• (MN.02) Aanplant van 3.000 hectare bos: In Vlaanderen bedraagt de totale 

bosoppervlakte 185.686 hectare102. Dit komt overeen met een bosindex (verhouding ten 

opzichte van de totale landoppervlakte van het Vlaamse Gewest) van 13%. Daarmee is 

Vlaanderen een van de bosarmste streken in Europa. Binnen de Europese Unie scoren 

alleen Ierland (8,6 %), Nederland (10 %) en het Verenigd Koninkrijk (10,3 %) nog lager. Het 

is dan ook heel belangrijk om deze beperkte bosgebieden zo goed mogelijk te 

beschermen en uit te breiden. De opzet van deze maatregel is om binnen de provincie 

bijkomend in te zetten op CO2 opslag en andere natuurwaarden zoals biodiversiteit. Er is -

hierbij uitgegaan van een financiële situatie waarbij gronden moet aangekocht worden aan 

de prijs van recreatiegebied. Ook hier geldt dat het eindresultaat sterk afhangt van het al 

dan niet inrekenen van de secundaire winsten. De secundaire winsten kunnen berekend 

worden op basis van de methodiek voorgesteld door de LNE Natuurwaardeverkenner en 

                                           

 

100 Methodologie van Nowak D., 1994. Atmospheric carbon dioxide reduction by Chicago’s urban forest. In: McPherson E., 

Nowak D. & Rowntree R. (eds.) Chicago’s urban forest ecosystem: results of the Chicago urban forest climate project. USDA 

Forest Service General Technical Report NE-186, Radnor, PA. p. 83-94 

101 Natural Capitalism p108 – Rocky Mountain Institute 

102 Agentschap voor Natuur en Bos 
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tonen aan dat er zeker een economisch draagvlak is om bossen uit breiden. In de 

uiteindelijke maatregelenmix zijn deze secundaire effecten niet meegenomen omdat dit 

ook niet gebeurd is voor andere maatregelen en derhalve niet consequent zou zijn. 

1000 hectare bos in de Vlaamse Rand rond Brussel 

• Bevoegde minister Joke Schauvliege stelt (Vlaams Parlement - dinsdag 21 april 2015): “De 

1000 hectare bijkomend toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt langs 

de ene kant geoperationaliseerd via diverse groene herbestemmingen, die ook in het 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) 

zijn aangenomen. U weet dat de Raad van State een cluster had vernietigd. Die hebben 

we reeds hernomen in de Vlaamse Regering. Langs de andere kant doen we dat via 

concrete inrichtingsinitiatieven die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitwerkt in het 

landinrichtingsproject voor de Vlaamse Rand. En natuurlijk is er ook het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB), dat de groene gordel versterkt. 

De ambitieuze doelstelling van die 1000 hectare bijkomend openbaar toegankelijk groen 

wordt projectmatig aangepakt. Er zijn vier strategische sporen: 

Het eerste is: de prioriteiten worden bepaald door de opportuniteiten op het terrein. 

Twee: er wordt ingezet op de subsidiëring van lokale initiatieven in samenwerking met de 

gemeentebesturen. We geven dus middelen. U weet dat dat ook gebeurt uit het 

Boscompensatiefonds. 

Drie: er wordt ingezet op de samenwerking met de terrein beherende verenigingen. 

En vier: er is samenwerking met private eigenaars.” 

2000 hectare bijkomend bos in Vlaams-Brabant buiten de Vlaamse Rand rond Brussel 

• Wanneer de eerder beschreven 1000 hectare in de Vlaamse Rand rond Brussel uitgevoerd 

worden, kunnen we de vraag stellen waar de overige 2000 ha gerealiseerd kan worden.  

• Om in aanmerking te komen als bos kunnen we op basis van de Boswijzer volgende 

definitie gebruiken: een oppervlakte van minimum 0,5 ha, een lengte/breedte verhouding 

van minstens 2,5 en minimum 50% bedekking. Dit zou echter bepaalde 

natuurverbindingsgebieden (zie feedback participatietraject) uitsluiten van deze 2000 

hectare, hoewel deze vanuit het standpunt van CO2-opslag zeker wel een bijdrage kunnen 

leveren. Het verdient dus verdere verdieping om na te gaan hoe extra “bosfunctie” kan 

gecreëerd worden, eventueel buiten de klassieke definitie van een bos, maar specifiek voor 

CO2-opslag. 
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• Meer informatie over bebossing, herbebossing en steunmaatregelen kan gevonden 

worden op de site van het Agentschap voor Natuur en Bos.103 

 

                                           

 

103 http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/bos/subsidies/herbebossing_en_bebossing 

Feedback Participatietraject: 

• Naast bosgebied zijn ook natuurverbindingsgebieden noodzakelijk om het migreren 

van planten en dieren mogelijk te maken. Deze verbindingsgebieden kunnen 

gecombineerd worden met blauwe aders en zachte weggebruikers (fietsers en 

voetgangers). 
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3.5 Maatregelen voor de sector energie 

De volgende set maatregelen is in aanmerking genomen voor de sector energie:  

• (ME.01) PV-cellen bij particulieren (60% van de huishoudens): deze maatregel is 

berekend aan de hand van de tool van VITO ter ondersteuning van het 

Burgemeestersconvenant. Hij voorziet in de plaatsing van zonnepanelen bij 60% van de 

huishoudens in Vlaams-Brabant. Er wordt 5 kWpiek gemiddeld vermogen voorzien per 

installatie. 

 

  

Feedback Participatietraject: 

• Er worden bedenkingen gemaakt bij een aantal technische aspecten: 

o Het elektriciteitsnet kan dit niet aan;   

o Eerst moet het dak geisoleerd worden;; 

o Is de geschikte oriëntatie en dakoppervlakte beschikbaar?    

• Maar vooral over de financiële kant zijn er veel bedenkingen en opmerkingen: 

o Hoge voorfinanciering is nodig en niet voor iedereen mogelijk; 

o Gedaalde populariteit door tegenstrijdige berichten en wegvallen van 

premies; 

o Juridische duidelijkheid netbeheerder. 

• Oplossingen: 

o Subsidie onder voorwaarden om Mattheus-effecten verder te 

voorkomen; 

o Samenwerken met partners op wijkniveau.  

• Er wordt ook de bedenking gemaakt of tegen 2040 niet elk gebouw zo kan 

ontworpen of aangepast worden, dat 100% van de huishoudens over een PV-

installatie kunnen beschikken. Evoluties in batterijen in de woning of via koppeling 

met de batterijpakketten in elektrische wagens kunnen ook oplossingen bieden voor 

netproblemen via lokale buffering. 
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• (ME.02) PV-cellen gebouwen handel en diensten (30% opp. tegen 2030): deze 

maatregel voorziet in de plaatsing van zonnepanelen op 30% van de niet residentiële -

dakoppervlakte in Vlaams-Brabant, inbegrepen industriële gebouwen. 

 

• (ME.03) verplaatst naar sector Handel en diensten 

  

Feedback Participatietraject: 

• Technische beperkingen worden gezien naar analogie met maatregel ME.01:  

o Het elektriciteitsnet kan dit niet aan;   

o Eerst het dak isoleren; 

o Is de geschikte oriëntatie en dakoppervlakte beschikbaar? 

• Bijkomend wordt de bedenking gemaakt of PV-cellen wel gewenst zijn op 

onroerend erfgoed? 

• Tevens wordt opgemerkt dat er veel huurgebouwen zijn in deze sector, maar dat er 

via creatieve financiële instrumenten wel oplossingen voor gevonden kunnen 

worden. Binnen een goed juridisch kader zou er via erfpacht of concessie van een 

dak door een derde partij PV-cellen kunnen geplaatst worden. De meeste gebruikers 

van die gebouwen hebben immers niet als core-business om met PV-installaties 

bezig te zijn. Dat besteden ze liever uit via een andere partij. 

• De technische evolutie van PV-cellen maakt de beperking op vlak van dakoriëntatie 

steeds minder belangrijk. 
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• (ME.04) Bouw windturbines 50 stuks van 3MWe: in Vlaams-Brabant moeten hiervoor een 

aantal reglementaire barrières overwonnen worden. In de huidige omstandigheden mag 

worden aangenomen dat deze evolutie mogelijk is.  

 

 

 

 

Feedback Participatietraject: 

• Geen enkele andere maatregel maakte zoveel reacties los als de bouw van 

windmolens. Er worden heel veel drempels gezien zoals: 

o Draagvlak 

� Communicatie; 

� Nimby-effect. Vaak is dit ten gevolge van een onjuiste verdeling 

van lusten (opbrengst) en lasten (slagschaduw, uitzicht, 

waardevermindering van omliggende woningen). 

o Financiering 

� Enkel wie geld heeft kan participeren in   een coöperatieve;    

� Kleinschalig projecten zijn niet rendabel. 

o Technisch  

� Aanvliegroutes (radar) van Brussel Nationaal; 

� Weinig kennis of overkoepelend plan over welke locaties 

mogelijk zijn.   

o Regelgeving 

� Niet soepel genoeg; 

� Inspraak bij vergunningen beperken. 

• Oplossingen worden gezien in: 

o Participatie: betrekken van de buurt en ownership creëren; 

o Coöperatieven: omwonenden krijgen als eerste het recht om aan te 

sluiten bij de coöperatieve; 

o Windzones uittekenen zodat iedereen weet waar hij aan toe is. 

• De ambitie is gereduceerd naar 50 windmolens van 3 MWe, wat overeenkomt met 

net iets minder dan één per gemeente. 
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• (ME.05) Biomassaketel van 1MW voor telkens 220 woningen met collectief warmtenet 

(10 stuks): deze maatregel viseert een eerste fase van implementatie van warmtenetten. 

Daarbij wordt uitgegaan van een bediening door ketelhuizen op biomassa met een 

vermogen van 1 MW. Er werden twee varianten vergeleken om rekening te houden met 

de impact van de herkomst van de biomassa: bv. pellets aangevoerd over minder dan 400 

km versus pellets afkomstig van meer dan 2.000 km ver. We veronderstellen dat op lange 

termijn de pellets eventueel vervangen worden door een andere biomassabron met 

geringe impact (equivalent van pellets 400 km of beter).  

 

• (ME.06) Anaerobe vergisting + WKK één industriële actor (10 stuks): Energierecuperatie 

uit waterzuivering (biogas) toegepast in een WKK. Deze maatregel gaat ervan uit dat bij 

minstens tien industriële actoren overgegaan kan worden tot anaerobe waterzuivering 

voor biogasproductie; het biogas wordt vervolgens in een WKK ingezet voor elektriciteits  -

en warmteproductie. 

 

Feedback Participatietraject: 

• Biomassa is slechts beperkt mogelijk in onze contreien. Lokale beschikbaarheid is 

beperkt. Er dient opgelet te worden voor pellets die versneld gedroogd worden met 

fossiele brandstoffen. 

Feedback Participatietraject: 

• Om de industrie deze maatregel versneld te laten uitvoeren is een stabieler beleid 

op vlak van groene stroom certificaten nodig met garanties in de toekomst. 

• Dit hoeft niet enkel om een “industriële” actor te gaan. Bij Brussels Airport 

bijvoorbeeld loopt er ook een haalbaarheidsstudie naar een eigen 

vergistingsinstallatie voor keukenafval, gras en slib van de waterzuivering. 
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3.6 Maatregelen voor de sector industrie 

De ingrepen betreffende de sector industrie worden hieronder beschreven. Het betreft enkel de 

bedrijven die niet vallen onder ETS. Die laatste groep werkt volgens een eigen logica van 

maatregelen binnen het ETS systeem- 104. 

Naast de opgesomde maatregelen hieronder zijn er andere maatregelen waarbij de industrie 

betrokken wordt in andere sectoren zoals energie en mobiliteit, bijvoorbeeld voor het beschikbaar 

stellen van daken om zonnepanelen te plaatsen of maatregelen betreffende mobiliteit. 

• (MI.01) Sensibilisering bedrijven (100% van de bedrijven) De jaarlijkse verbetering van 

de energie-efficiëntie bedroeg in de jaren negentig 1,4% maar dit cijfer is gedaald en 

stagneert nu op 0,5%105 . Dit is moeilijk te verklaren met de technologie die vandaag 

voorhanden is. De maatregel voorziet in 2 VTE’s die voltijds sensibiliserend werken naar 

bedrijven toe. Dit kan samen opgezet worden met maatregel (MT.11) Ecohuis voor handel 

en diensten. Belangrijk is dat er niet alleen gewerkt wordt naar de partijen die vandaag in 

de industrie actief zijn, maar gezien de lange looptijd naar klimaatneutraliteit, ook naar de 

energieconsumenten van morgen. Voorlichting en vorming zijn immers de kosten 

efficiëntste manieren om tot een vermindering van energieverbruik te komen106. Eventueel 

kan het onderwijs erbij betrokken worden via bestaande kanalen zoals MOS107. 

 

• (MI.02 – MI.09) Monitoring, optimalisatie: de CO2-uitstoot van industrie (niet-ETS) is 

gerelateerd aan het energieverbruik. Er kan bijgevolg ingegrepen worden op twee 

parameters om de uitstoot te reduceren. We kunnen het energieverbruik reduceren (kWh) 

of we kunnen het type energie (stroom of brandstof) dat verbruikt wordt “groener” maken 

(CO2 per kWh). Het groener maken van het type energie in de sector industrie, binnen de 

                                           

 

104 EU Emissions Trading System (EU ETS), zie http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm  

105 Energie-educatie Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen, Luxemburg: bureau voor officiële publicaties der 

europese gemeenschappen, 2006 

106 Energy Education: breaking up rational energy use” van Dias et al, Energy Policy 32 (2004) 

107 http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos 

Feedback Participatietraject: 

• Voor de KMO’s zou deze maatregel gestimuleerd kunnen worden via het miK, het 

milieuinfopunt voor de KMO van de Provincie Vlaams-Brabant en VOKA - kamers 

van koophandel Vlaams-Brabant. 

• Er kan ook verder gebouwd op STEEP, een Europees leer- en begeleidingstraject 

rond de implementatie van energie-efficiënte maatregelen via VOKA. 
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beschikbare fossiele brandstoffen, is ver uitgeput. Zo is er sinds 1990 een shift merkbaar 

van steenkool en stookolie naar aardgas en elektriciteit 108 . Idealiter wordt er zoveel 

mogelijk energie vervangen door hernieuwbare, maar aangezien die beperkt beschikbaar is 

binnen de provincie, moet ten volle ingezet worden op optimalisatie van het 

energieverbruik. En een eerste noodzakelijke stap naar optimaliseren is monitoring. 

• Om een inschatting te maken van de mogelijkheden die er zijn met monitoring en 

optimalisatie wordt gebruik gemaakt van ICARUS-4109, een databank waaruit per sector 

het technisch reductiepotentieel op het energieverbruik, de investerings- en operationele 

kostprijs kan opgehaald worden. 

• De sectoren waarvoor dit gebeurd is voor de provincie Vlaams-Brabant zijn: 

o Voeding, dranken en tabak 

o Metaalverwerkenden nijverheid 

o Andere industrie  

o Textiel, leder en kleding  

o Minerale niet-metaalproducten  

o Papier en uitgeverijen  

o Chemie  

o Rest Industrie 

 

  

                                           

 

108 Energiebalans Vlaanderen 1990-2013 

109 ICARUS-4 is een databank met rekentool van het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek (UCE) (Alsema et al., september 

2001).  

Feedback Participatietraject: 

• Een belangrijke bezorgdheid die geformuleerd wordt, is dat de “Maakindustrie” 

typisch een sector is die gepaard gaat met een hoog energieverbruik. Het kan 

echter niet de bedoeling zijn om deze uit de regio te bannen, hoewel dit vanuit een 

scope 1,2 benadering wel mooie rekenkundige resultaten zou kunnen bespoedigen. 

• Wanneer een investering een terugverdientijd van meer dan 2,8 jaar betreft, doet de 

helft van de bedrijven het niet. ESCO’s kunnen hier een oplossing bieden.  
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4 Conclusie 

Met de beschreven mix van maatregelen uit het KMI kan een geïntegreerd verhaal geschreven 

worden vanuit de verschillende beleidsdomeinen. Al deze maatregelen zouden geïmplementeerd 

moeten worden om voor de provincie tegen 2040 klimaatneutraliteit te bereiken. Deze 

maatregelen staan voor 83% reductie tegen 2040 ten opzichte van de nulmeting in 2011. 

 

  2011 2040 

Sector 
 

Resultaat 

met 

actieplan 

CO2-

reductie 

Reductie 

2011 

opbrengst / 

jaar 

  kTon CO2 kTon CO2e kTon CO2e % mio €/jaar 

Huishoudens 1.901 282 1619 -85% 193 

Handel en diensten 890 149 742 -83% 125 

Industrie (niet-ETS) 417 336 81 -19% 16 

Landbouw & Natuur 265 241 24 -9% -136 

Mobiliteit 2.744 450 2.295 -84% 90 

Lokale energieproductie 

(niet-ETS) 
16 -401 418 -2.533% 256 

Jaartotalen 6.249 1.064  5.185    544 

Resultaat t.o.v. 2011 met 

geselecteerde 

maatregelen 

  -83%       

Tabel 8: Resultaat KMI met maatregelen voor klimaatneutraliteit 

In de overzichtstabel hierboven is vast te stellen dat er voor de sectoren huishoudens, handel en 

diensten en mobiliteit een haalbaar actieplan kan opgesteld worden om de broeikasgasuitstoot in 

die sectoren tegen 2040 met 80% of meer te reduceren, waardoor voor deze sectoren een vitale 

klimaatdoelstelling gerealiseerd wordt. 

Voor de sectoren industrie en landbouw en natuur worden kleinere reductiepercentages gehaald..   

Alle maatregelen in de 6 sectoren staan voor 83% reductie tegen 2040 ten opzichte van de 

nulmeting in 2011. 

Voor bijna alle sectoren is de maatregelenmix per sector winstgevend. Niettemin zijn er 

individuele maatregelen die resulteren in een netto kost. 

De maatregelenmix voor de sector landbouw en natuur is verlieslatend omwille van de keuze om 

secundaire effecten van bijkomend bosareaal (biodiversiteit, gezondheidszorg, …) niet mee te 

nemen. Voor landbouw werden bovendien geen kwantitatieve maatregelen doorgerekend.   

Er worden belangrijke investeringen gevraagd in de periode van 2011-2040. Een eerste raming 
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levert een bedrag op van ongeveer 25 miljard, of gespreid over 25 jaar 1 miljard per jaar. Dat is 

veel geld. We merken daarbij op dat de spaarboekjes van alle inwoners van Vlaams-Brabant 

samen zo’n 25,8 miljard110 zouden vertegenwoordigen. Een tweede bedenking om die 1 miljard in 

perspectief te plaatsen is het feit dat alle autogebruikers in Vlaams-Brabant elk jaar de bereidheid 

hebben om samen ongeveer 4 miljard per jaar te besteden aan autorijden; daarmee is het ook het 

duurste beschikbare transportmiddel. 

Conclusie is dus dat er wel degelijk geld van die grootteorde beschikbaar zou kunnen gemaakt 

worden. Geld dat, indien het gemobiliseerd zou worden, jaarlijks meer dan 4%111 zou kunnen 

opbrengen op de lange termijn. Tegelijk wordt meerwaarde voor de provincie gecreëerd door 

minder afhankelijk te zijn van steeds duurdere fossiele energievormen en een betere leefomgeving 

betreft onder andere mobiliteit en wonen. 

De grootste uitdaging zal zijn om die geldstromen om te buigen en te investeren in deze 

klimaatmaatregelen die opportuniteiten met zich meebrengen voor de samenleving in de 

provincie. Dat vergt niet enkel een financieel-technische oefening, maar ook veel psychologisch 

masseerwerk waarvoor de aanzet is gegeven in het participatietraject. De maatregelen en de 

feedback uit het participatietraject geven ook aan dat we in de toekomst steeds meer vanuit het 

collectief naar oplossingen zullen moeten zoeken om de transitie naar klimaatneutraliteit te 

kunnen waarmaken in de provincie. 

4.1 Overzichtstabel maatregelen Finaal scenario 

Hieronder volgt een tabel met het overzicht van de maatregelen die in het finale scenario 

weerhouden zijn. 

Merk op dat het cijfer in de kolom “Netto Opbrengst/jaar” duidt op het verschil tussen 

economische opbrengsten en kosten (investeringen). De gehanteerde methodiek is terug te 

vinden in de publicatie “Milieubeleidskosten Begrippen en berekeningsmethoden”112. 

  

 

 

 

 

                                           

 

110 Cijfers Nationale Bank 5/03/2015: 259,5 miljard op Belgische spaarboekjes en Vlaams-Brabant heeft bijna 10% van de 

inwoners van België. 

111 Het KMI model werkt met een verdiscontering van 4%/jaar.  

112 Milieubeleidskosten Begrippen en berekeningsmethoden – Sara Ochelen & Bram Putzeijs in opdracht van LNE 
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n° Maatregel Investering Netto 

Opbrengst/Jaar 

Jaarlijkse 

CO2e-reductie 

Aandeel tov 

2011 

   mio € mio €/jaar kTon % 

MM.02 Modal shift van 

personenwagen naar fiets 

en OV  (25% fiets en 25% 

OV) 

 6.102    0,0 837 13,40% 

MH.03 Verwarmingsinstallatie: 

Plaatsen van warmtepomp 

(45% vd huishoudens) 

 2.346    -4,9 711 11,38% 

MM.09 Lokaal autoverkeer: stijging 

km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 

 -      0,0 529 8,46% 

MM.10 Doorgaand autoverkeer: 

stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 

 -      0,0 364 5,82% 

MM.17 Efficiëntie vrachtwagens  750    1,1 300 4,79% 

MT.14 Zonneboilers Handel & 

Diensten (30% opp. van de  

sector) 

 1.136    -10,9 270 4,33% 

ME.01 PV-cellen bij particulieren 

(60% vd huishoudens) 

 2.629    210,8 255 4,09% 

MH.08 Verlaging van het 

elektriciteitsverbruik voor 

apparaten en verlichting 

naar 2000 kWh per woning 

(100% vd huishoudens) 

 2.370    69,0 227 3,63% 

MH.02 Isolatie: Plaatsen van 

muurisolatie, aanpassen 

van de isolatienormen (40% 

vd huishoudens) 

 741    50,7 206 3,30% 

MT.10 Monitoring & visualisatie 

energieverbruik Handel & 

Diensten (80% vd sector) 

 318    85,6 162 2,59% 

MH.13 Installatie van efficiëntere 

ketels (45% vd 

huishoudens) 

 981    12,5 146 2,34% 

MH.01 Isolatie: Plaatsen van 

dakisolatie, aanpassen v.d. 

Isolatienormen (24% vd 

huishoudens) 

 265    36,2 117 1,88% 

ME.02 PV-cellen gebouwen handel 

en diensten (30% opp. 

Handel en diensten) 

 682    28,9 79 1,26% 

MT.02 Renovatie bestaande 

gebouwen: Cluster van 

maatregelen ter reductie 

van verbruik HVAC en 

verlichting (30% vd sector) 

 382    7,2 75 1,20% 

ME.04 Bouw windturbines (50  270    15,6 73 1,17% 
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stuks van 3MWe) 

MH.04 Zonneboiler huishoudens 

(40% vd huishoudens) 

 853    20,4 73 1,17% 

MM.16 Goederenvervoer 

groeperen & samen laten 

transporteren (25% vd 

vrachtkilometers) 

 7    27,3 70 1,13% 

MM.04 Uitwisselingsplatform van 

locatiegebonden diensten 

(10% vd niet-

snelwegkilometers): 

¥ Jobuitwisseling  

¥ Kinderopvang  

¥ Leerlingen  

¥ Leerkrachten  

¥ Eénmanszaken/ 

thuiswerkers die samen al 

dan niet deeltijds een 

kantoor wensen te delen  

 18    49,8 58 0,93% 

MM.05 Extra kilometers vermijden 

door gebrek aan diensten 

in onmiddellijke omgeving 

opvangen (10% vd niet-

snelweg 

personenkilometers): 

¥ Tekort aan 

schoolplaatsen - 

dichtstbijzijnde school 

¥ Tekort aan kinderopvang 

- nabij woonst of werk 

¥ Tekort aan service 

flats/rusthuizen in buurt 

familie/vrienden 

¥ ... 

 839    -7,1 58 0,93% 

MM.18 Efficiëntie bussen  250    0,1 54 0,87% 

MT.03 Verwarmingsinstallatie: 

Plaatsen van warmtepomp 

bij renovatie (15% vd 

sector) 

 87    -4,7 53 0,84% 

MT.08 Bijkomende isolatie van alle 

gedeeltelijk geïsoleerde 

daken (75% vd sector) 

 213    8,4 50 0,80% 

MH.05 Isolatie: Plaatsen van betere 

beglazing huishoudens 

(15% vd huishoudens) 

 513    -3,5 49 0,79% 

MT.07 Verlichting reduceren van 

52 W/m2 naar 20 W/m2  

(60% vd sector) 

 277    15,4 47 0,76% 

MI.01 Sensibilisering bedrijven 

(100% vd bedrijven) 

 2    6,9 47 0,76% 



   

146 

MT.09 Enkel glas vervangen door 

dubbel glas  (15% vd 

sector) 

 795    10,5 41 0,65% 

MH.06 Collectieve wijkrenovaties 

naar zeer lage energie-

standaard (30 kWh/m2) - 

muurisolatie langs 

buitenzijde  (45x250 

woningen) 

 241    2,5 40 0,65% 

MT.06 Combinatie balansventilatie 

& schuifdeuren bij 

handelszaken 20% vd 

handelaars 

 49    10,9 33 0,53% 

MH.07 Collectieve wijkrenovaties 

naar energie-standaard 

2014 (70 kWh/m2) - 

muurisolatie langs 

binnenzijde (45x250 

woningen) 

 170    2,7 31 0,49% 

MM.08 Autovrije zone in de steden 

en gemeenten (3 

stadskernen) 

 10    20,8 24 0,39% 

MN.02 (ex) Aanplant bos (3000 ha)  2.113    -135,2 23 0,37% 

MI.04 Monitoring, optimalisatie - 

Rest Industrie (100% vd 

bedrijven in de sector) 

 1    5,7 20 0,33% 

MH.10 Ambitieuze energiescans bij 

huishoudens (6.000 per 

jaar) 

 16    2,4 12 0,19% 

MM.13 Vrijwillig charter voor 

bedrijven om de 

gemiddelde emissies van 

hun wagenpark te 

beperken. (100% alle 

nieuwe bedrijfswagens) 

 -      0,0 10 0,16% 

MI.05 Monitoring, optimalisatie - 

Andere industrie (100% vd 

bedrijven in de sector) 

 0    1,9 7 0,11% 

MH.12 Gedragsinterventies - Bv. 

Gemiddelde verbruik in de 

buurt van gebruiker (100% 

vd huishoudens) 

 8    3,4 7 0,11% 

ME.06 Anaërobe vergisting + WKK 

één industriële actor (10 

stuks) 

 12    0,5 6 0,09% 

MT.11 Ecohuis voor Handel en 

diensten: Stimuleren van 

klimaatvriendelijke 

technische maatregelen in 

de verschillende sectoren 

 2    1,6 4 0,07% 
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(100% vd sector) 

ME.05 Biomassaketel van 1MW 

voor telkens 220 woningen 

met collectief warmtenet 

(10 stuks) 

 2    0,1 4 0,07% 

MT.13 Renovatie van 

voorbeeldgebouwen 

(stad/school/bedrijf) naar 

LE-standaard (30 kWh/m2) 

(30 gebouwen) 

 30    0,4 4 0,07% 

MI.02 Monitoring, optimalisatie - 

Voeding, dranken en tabak 

(100% vd bedrijven in de 

sector) 

 1    0,8 3 0,05% 

MI.03 Monitoring, optimalisatie - 

Metaalverwerkenden 

nijverheid (100% vd 

bedrijven in de sector) 

 0    0,6 2 0,04% 

MT.12 Vervanging van 

schoolgebouw (5000 m2) 

door een passieve school 

(15 scholen) 

 98    0,8 2 0,03% 

MN.01 (ex) Aanplant bomen in 

stedelijk gebied: zonder 

secundary benefits 

 15    -1,1 1 0,02% 

MI.08 Monitoring, optimalisatie - 

Papier en uitgeverijen 

(100% vd bedrijven in de 

sector) 

 0    0,1 0 0,01% 

MI.09 Monitoring, optimalisatie - 

Chemie (100% vd bedrijven 

in de sector) 

 0    0,0 0 0,00% 

MI.07 Monitoring, optimalisatie - 

Minerale niet-

metaalproducten (100% vd 

bedrijven in de sector) 

 0    0,0 0 0,00% 

MI.06 Monitoring, optimalisatie - 

Textiel, leder en kleding 

(100% vd bedrijven in de 

sector) 

 0    0,0 0 0,00% 

MH.09 Optimale oriëntatie voor 

het benutten van passieve 

& actieve zonnewinsten 

(100% vd nieuwe 

woningen) 

 -      1,2 0 0,00% 

MH.11 Dakisolatie verplicht voor 

huurwooneenheden vanaf 

2020: handhaving + 

informeren (100% vd 

huurwoningen) 

 1    -0,1 0 0,00% 
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MM.06 Afbouw/consolidatie 

parkeeraanbod: Het 

autobezit en -gebruik zijn 

gerelateerd met het 

parkeeraanbod 

 -      0,0 0 0,00% 

MM.07 Publiek fietsdeelsystemen 

ten behoeve van bewoners 

en bezoekers. 

 31    0,0 0 0,00% 

MM.14 Parkeer- en 

laadvoorzieningen voor 

elektrische wagens 

 2    -1,7 0 0,00% 

MM.15 Mobiliteitsbudget voor 

werknemers in plaats van 

een duurdere 

bedrijfswagen (30% alle 

huidige bedrijfswagens) 

 -      0,0 0 0,00% 

MT.04 Plaatsen van schuifdeuren 

bij de handelszaken (0% vd 

handelaars) 

 -      0,0 0 0,00% 

MT.05 Balansventilatie bij de 

handelszaken (0% vd 

handelaars) 

 -      0,0 0 0,00% 

MM.12 Doorgaand vrachtverkeer: 

stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 

 -      0,0 -2 -0,04% 

MM.11 Lokaal vrachtverkeer: 

stijging km + effect lagere 

emissiefactoren (MIRA EUR) 

 -      0,0 -8 -0,13% 

Totaal   25.630 mio € 544 mio € 5178 82,86% 

Tabel 9: Overzichtstabel maatregelen Finaal scenario 
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4.2 Welke inspanningen wanneer in de route naar klimaatneutraliteit? 

De totale broeikasgasemissies van de provincie Vlaams-Brabant bedroegen 6.249 kTonCO2e in 

2011. Volgens deze studie kunnen de emissies gereduceerd worden tot 1.064 kTonCO2e in 2040. 

Dat is een reductie van 83% om de minimum doelstelling voor klimaatneutraliteit te overschrijden 

in 2040 en een verdere reductie te bereiken van 90% in 2050. 

Deze studie stelt 58 klimaatmaatregelen113 voor die gebruikt kunnen worden voor het opstellen 

van een klimaatplan. Dat klimaatplan zal bestaan uit klimaatmaatregelen met een doelstelling in 

de tijd. De klimaatmaatregelen voorgesteld in deze studie dienen allemaal tegelijk opgestart te 

worden om klimaatneutraliteit te bereiken in 2040. Dit kan op verschillende manieren: 

 Ofwel onmiddellijk in uitvoering voor maatregelen die reeds lopen, waarvoor het 

voorbereidende werk reeds gebeurd is of die makkelijk en snel implementeerbaar (bv. 

dakisolatie) zijn; 

 Ofwel in planning voor maatregelen waarvoor een lange voorbereidingstijd nodig is (bv. 

infrastructuur openbaar vervoer); 

 Ofwel in voorbereidende acties zoals bewustmaking van de nood voor bepaalde 

maatregelen. 

In deze studie is er geen modellering gemaakt van wanneer welke emissiereducties zullen 

plaatsvinden in de tijd. We kennen dus de route van emissiereducties naar klimaatneutraliteit niet 

zoals aangegeven in onderstaande figuur. 

 

                                           

 

113 Klimaatmaatregelen zijn mogelijke acties, die berekend en beschreven worden in hoofdstuk 5 van deze studie, om te 

evolueren naar klimaatneutraliteit. Een voorbeeld daarvan is het isoleren van gezinswoningen.  
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Figuur 47: Voor 83% reductie van de broeikasgasemissies zijn klimaatmaatregelen beschreven en uitgerekend. 

Volgens welke route zou je die 83% reductie kunnen bereiken in 2040? 

De vraag stelt zich dus welke route er best gevolgd wordt om de doelstelling van 

klimaatneutraliteit in 2040 te kunnen bereiken. 

Zo kan de provincie een route kiezen waarbij in het begin maximale inspanningen worden 

geleverd om klimaatmaatregelen te implementeren die onmiddellijk emissiereducties realiseren. Of 

de provincie kan de inspanningen nog wat uitstellen om later de nodige emissiereducties te 

realiseren. We analyseren de routemogelijkheden aan de hand van een paar principe routes om 

inzicht te geven over wat de consequenties zouden zijn van een gekozen route. 

De 83% reductie tegen 2040 zou kunnen gerealiseerd worden volgens de volgende verschillende 

principeroutes weergegeven in onderstaande figuur: 

1. Route 1 toont een jaarlijkse relatieve reductie van 5,75%per jaar (359kTonCO2e in 2011 en 

68kTonCO2e in 2039). In het begin van deze route worden de grootste inspanningen 

geleverd om klimaatmaatregelen te implementeren. De inspanningen nemen af in de 

tijd. Dit resulteert in een groot reductiepotentieel in het begin en een afnemend 

reductiepotentieel naar het einde toe.  

2. Route 2 toont een jaarlijkse absolute reductie van 177kTonCO2e (6249-1.125/29 jaar 

(2011-2040). Deze route gaat uit van gelijkmatige inspanningen om klimaatmaatregelen 

te implementeren. Dit resulteert in een gelijkmatig reductiepotentieel van het begin tot 

het einde.  

3. Route 3 toont een jaarlijkse absolute reductie van 132kTonCO2e tot 2030 (40% van 

6249/19jaar) en een jaarlijkse absolute reductie van 262kTonCO2e van 2030 tot 2040 

((60% van 6249 - 1125)/10jaar). In het begin van deze route worden de kleinste 

inspanningen geleverd om klimaatmaatregelen te implementeren. De inspanningen 

nemen toe in de tijd. Dit resulteert in een kleiner reductiepotentieel in het begin en een 

toenemend reductiepotentieel naar het einde toe. Route 3 toont de intentie van de EU 

betreft haar klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050114.  

                                           

 

114 Europese Commissie ‘EU action on climate change’, key targets, http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/ 
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Figuur 48: Het opstellen van een klimaatbeleid voor klimaatneutraliteit kan gebeuren volgens verschillende 

routes. De keuze van de maatregelenmix bepaalt de route die zou kunnen gevolgd worden. 

 

Overschrijding budget broeikasgasemissies 

De Verenigde Naties heeft een emissiebudget 115  (maximaal toegestane hoeveelheid) 

vooropgesteld om de desastreuse gevolgen van de opwarming van de aarde af te wenden. De 

wereldwijde broeikasgasemissies zouden dat budget niet mogen overschrijden. Indien we blijven 

broeikasgasemissies uitstoten aan het huidige tempo dan is dat budget opgebruikt binnen de 20 

jaar. 

Dit is eveneens van belang bij het opstellen van een klimaatbeleid. In het perspectief van een 

maximaal budget dient een klimaatbeleid als doel te hebben binnen dat budget te blijven. De 

opdracht is dus om een zo laag mogelijk totaal aan broeikasgassen uit te stoten van vandaag tot 

in 2040. 

Indien we dit budget toepassen op de routes die eerder werden voorgesteld dan bereiken we in 

2040 voor: 

                                           

 

115  UNEP United Nations Environment Programme publiceert in zijn rapport ‘Emission gap report 2014’ 

(http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2014/) een koolstof budget van 1000GT vanf 2012. Indien we 

de huidige broeikasgasemissies aanhouden dan betekent dit dat we ons koolstof budget opgebruikt hebben binnen de 20 

jaar. Tegen 2035 zouden we dan klimaatneutraal moeten zijn. Zie pagina xiv van het rapport ‘Emission gap report 2014’  
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1. Route 1; 70% van het maximaal toegelaten budget aan broeikasgassen116.  

2. Route 2; 90% van het maximaal toegelaten budget aan broeikasgassen.  

3. Route 3; 105% van het maximaal toegelaten budget aan broeikasgassen. 

Afhankelijk van de inspanningen die geleverd zullen worden in de tijd, om klimaatmaatregelen te 

implementeren, zal een route gevolgd worden waarbij het maximale toegelaten budget sneller of 

trager opgebruikt zal worden. Indien de provincie in 2040 nog ruimte wil overhouden op het 

maximaal toegelaten budget aan broeikasgassen dient gekozen te worden voor een route 1. 

Voor elke overschrijding van het maximaal toegelaten budget aan broeikasgassen zouden 

negatieve emissies gerealiseerd moeten worden zoals bijvoorbeeld de aanplant van nieuwe 

bossen.  

 

Figuur 49: Principe van budget overschrijding van broeikasgasemissies in functie van de gekozen route. 

Budgetoverschrijding moet gecompenseerd worden met negatieve emissies (bv. aanplant bossen) 

  

                                           

 

116 Futureproofed : berekening budget broeikasgasemissies op basis van de 2011 nulmeting voor Vlaams-Brabant en 83% 

reductie in 2040. Route 1 : 5,75% per jaar relatieve reductie, Route 2 : gelijkmatige reductie en Route 3 : 40% reductie in 

2030 (EU doelstelling).  
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Hoofdstuk 6: Participatietraject 

1 Doel en afbakening 

Meer en meer wordt duidelijk dat ‘samenwerking’ noodzakelijk is om een volgende stap te zetten 

in de richting van een duurzame samenleving. Overheid, bedrijven, burgers en maatschappelijke 

actoren kunnen niet langer blijven werken in ‘gescheiden werelden’. Daarom wordt er volop 

geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking. Het opstellen van een klimaatstudie in 

een samenwerkingsverband met verschillende partners in de provincie Vlaams-Brabant is hiervan 

een mooi voorbeeld. 

In dergelijke nieuwe samenwerkingsverbanden is interactie cruciaal. De verschillende betrokken 

actoren dienen elkaars leefwereld zo goed mogelijk te leren kennen en in samenspraak een 

analyse te maken van hun gezamenlijke problemen en uitdagingen. Vervolgens kunnen ze op 

basis van eigen rollen en verantwoordelijkheden hun kennis, middelen en motivatie samenbrengen 

om praktische oplossingen te zoeken en uit te voeren. Moderne overheden houden met dit soort 

interactie en participatie rekening bij de opmaak van hun plannen.  

De klimaatstudie voor het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant,  is een uitgelezen 

voorbeeld om dit soort interactieve of participatieve aanpak toe te passen. Technische oplossingen 

die door experts worden berekend, toekomstscenario’s, plannen en blauwdrukken die door 

beleidsmakers worden vooropgesteld, deze hebben allemaal nood aan praktisch begrip en 

toetsing met het gezond verstand van de burgerbevolking. De input van bedenkingen en 

aanvullingen die men op die manier van verschillende betrokken stakeholders verkrijgt, leiden niet 

alleen tot aanvaarding en maatschappelijk draagvlak voor het project maar meestal ook tot 

verbetering van de plannen die door experts en beleidsmakers worden opgesteld. 

De klimaatstudie geeft de mogelijkheid om verschillende actoren te betrekken (cf. quadruple 

helix). Elke stakeholder kan vanuit zijn eigen kennis, middelen en beslissingsbevoegdheid zijn 

verantwoordelijkheid en specifieke rol opnemen. Een proces dat aandacht heeft voor deze multi-

partij-samenwerking zorgt dan voor een gedeelde klimaatstudie en voor geïntegreerde resultaten. 

Zoals bekend uit de theorie en de praktijk van transitiemanagement is voor complexe uitdagingen 

zoals het aanpakken van de klimaatproblematiek immers een verandering in het ganse systeem 

nodig, op verschillende systeemniveaus of maatschappelijke geledingen, en op verschillende 

beleidsniveaus en -terreinen. Door de krachten te bundelen maakt men maximaal gebruik van de 

complementariteit van al de betrokken actoren. Vanuit die achtergrond is een activerend 

participatief proces de beste aanpak voor het opstellen van de klimaatstudie. Alle betrokken 

stakeholders kunnen aldus vanuit hun eigenheid een bijdrage leveren aan het proces.  

Door in het planningsproces participatie te voorzien ontstaat dynamiek in het klimaatproject. Het 

netwerk dat rond de klimaatstudie van de provincie Vlaams-Brabant wordt opgebouwd kan 

naderhand ook mee zorgen voor de implementatie op het terrein. Door het gepast opzetten van 

de uitwisselingen tijdens de opmaak van de klimaatscenario’s zullen relationele verbanden 
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ontstaan tussen de verschillende partners en actoren. Deze verbanden kunnen het startpunt zijn 

van een netwerk van verandering.  

Met een participatieve aanpak bekomt men als overheid dus niet alleen een goed geïnformeerd 

plan, maar bevordert men meteen ook de implementatie op het terrein. Door andere actoren 

zoals bedrijven, vervoersmaatschappijen, scholen, provinciale en Vlaamse overheden, milieu 

organisaties, belangenorganisaties, etc. te betrekken, kan het toekomstige klimaatbeleidsplan een 

grotere impact hebben. Als er partnerschappen kunnen ontstaan, kan men vanuit de provincie 

synergiën ontwikkelen en zelf duidelijk mee richting en sturing geven aan klimaatmaatregelen en 

–resultaten. 

Het klimaat is tegelijk een globale en een lokale problematiek. Op dit terrein zijn er op Vlaams, 

federaal, en Europees niveaus al veel afspraken en richtlijnen. En ook de gemeentes, kleine en 

grotere steden nemen initiatieven. De stad Leuven heeft bijvoorbeeld ook reeds een ambitieus 

klimaatplan opgesteld. De vraag stelt zich wat men als provincie dan nog kan doen. In eerste 

instantie kan men de toepassingsmogelijkheden en haalbaarheid van overkoepelende maatregelen 

nagaan en inpassen in het eigen beleid. Daarnaast kan men nieuwe eigen beleidsinitiatieven 

nemen. Men kan stimulerend werken en gericht ondersteunen, zowel inhoudelijk als middels 

subsidies. Zowel bij de toepassing en invulling van bestaande regelgeving als bij nieuw beleid kan 

men als provincie zelf bepaalde accenten leggen, rekening houdend met wat er in de wijdere 

beleidsomgeving gebeurt. Het definiëren van deze accenten vereist lokale know how en input in 

het planningsproces. Op die manier zijn relevante en gepaste maatregelen gegarandeerd en 

creëert men de nodige steun voor het uitdragen en implementeren van het plan in de lokale 

gemeenschappen en doelgroepen. Hieruit volgt bijna logisch dat deze lokale actoren en 

communities in het planningsproces worden betrokken. Daarbij is het van belang dat de 

beleidsmaatregelen en plannen zeker ook voldoende aansluiten bij de reeds bestaande initiatieven 

en inspanningen van de actoren. Op vlak van klimaat is er nog een hele weg te gaan. En 

tegelijkertijd gebeurt er op het grondgebied Vlaams-Brabant al heel wat inzake klimaat en 

energie. Dit mee integreren in de toekomstvisie en actieplannen van de provincie is een 

bijkomende reden om participatie te voorzien. 

 

2 Methodiek 

Het participatietraject in voorliggende studie bestond uit 3 onderdelen: individuele interviews, 

werksessies met bestaande netwerken en overlegfora, en themagerichte focusgroepen. Daarnaast 

was er expliciete aansluiting met de algemene opzet van het klimaatproject van de provincie en 

de bijhorende communicatiestrategie.  

Het ganse opzet van het klimaatproject in de provincie Vlaams-Brabant voorziet 3 trajecten: een 

ondersteuning van de gemeenten die inschrijven op het Europees Burgemeestersconvenant, een 

klimaatactieplan voor het eigen grondgebied van de provincie, en een plan voor de uitbouw van 

een klimaatneutrale werking in de eigen organisatie (zie onderstaande figuur). 
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Figuur 50: Vlaams-Brabant voorziet 3 trajecten voor het klimaatproject 

 

Specifiek ter voorbereiding van het nog uit te werken klimaatplan voor het eigen grondgebied 

werd de hier voorliggende studie uitgevoerd, waarbij de uiteindelijke klimaatscenario’s uitgewerkt 

werden met participatie van betrokken stakeholders (zie onderstaande figuur).  

Traject 
Klimaatneutraal  grondgebied

Actieplan voor provincie als 
grondgebied

Provincie samen met 
gemeenten, kennisinstellingen, 

bedrijven, middenveld en 
burgers

Klimaatneutraal als 
grondgebied

2013
* Inventarisatie 

* Klimaatforum middenveld 

2014 

* Engagementverklaring 
middenveld 25/03

* Lancering subsidiereglement 
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Figuur 51: Traject Klimaatneutraal grondgebied 

 

Wanneer men de 3 trajecten in het klimaatproject van de provincie Vlaams-Brabant tezamen 
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bekijkt, dan ziet men dat deze 3 sporen sterk samenhangen. Deze verwevenheid geeft 

mogelijkheden voor de communicatie en organisatie in het participatietraject. Concrete 

voorbeelden daarvan zijn: de uitwisseling met de milieuambtenaren in de provincie (met 

toelichting over de uitwerking van een energiekansenkaart), de indiening van duurzame milieu- en 

klimaatprojecten waarvoor de provincie subsidies voorziet (en de speeddates die georganiseerd 

werden om netwerking en kruisbestuiving voor vernieuwende projecten te stimuleren), onderzoek 

naar de ondersteuningsbehoeftes van de gemeentes inzake participatie bij de opmaak van hun 

lokale klimaatplannen, de organisatie van een slotevent voor het participatietraject om te 

communiceren over de studie (en daarbij meteen ook te verwijzen naar de stand van zaken 

omtrent de burgemeestersconvenant door burgemeesters en schepenen te betrekken). 

Ook de reeds eerder genomen stappen vanuit de provincie, bv. de gezamenlijke intekening van de 

gemeenten op het burgemeestersconvenant en de engagementsverklaring van de 

middenveldorganisaties, bieden de mogelijkheid om vanuit de provincie een positief en wervend 

verhaal voor de toekomst te brengen. 

Stakeholdermapping 

Bij de start van het project werd ter voorbereiding van het participatieproces een uitgebreide 

stakeholdermap opgesteld. Aan de hand van een brainstorm met de stuurgroep werden alle 

mogelijke betrokkenen geïnventariseerd. Dit op basis van bestaande know how en overzichten van 

de provincie, de technische analisten van Futureproofed en de beleidsadviseur van HIVA. Deze 

stakeholdermapping geeft aan welke sectoren, actoren en diensten direct of indirect betrokken 

zijn bij het klimaatthema in Vlaams-Brabant. Uit deze lijst werden dan een aantal actoren gekozen 

die relevant waren om de technische scenario-analyse en CO2-reductiemaatregelen mee te 

bespreken, en diegenen die bijzonder relevant waren om wegens hun deskundigheid te betrekken 

bij een van de thematische focusgroepen. Middels extra opzoekingswerk werden dan de specifieke 

namen van organisaties en personen geïnventariseerd voor zover die uit de brainstormsessie voor 

de stakeholdermapping nog niet bekend waren. Door de bevraging van de leden van de 

stuurgroep, het aanspreken van ons eigen persoonlijk en professioneel netwerk en door desktop 

research konden uiteindelijk alle nodige gegevens bekomen worden om de relevante stakeholders 

effectief met naam en toenaam uit te nodigen in het participatieproces. 

Individuele interviews 

Voor het opstellen van de scenario’s werden bij het begin van de studie een 7-tal telefonische 

gesprekken gevoerd door Futureproofed. Dit hoorde bij de technische analyse met als doel 

specifieke berekeningen en mogelijkheden van de CO2-reductiemaatregelen af te toetsen. 

Eenmaal de verschillende basisscenario’s voor de provincie Vlaams-Brabant klaar waren, werden 

door POINT Consulting Group een twintigtal individuele interviews uitgevoerd. Het betreft 

semigestructureerde interviews die meestal telefonisch en een aantal keer ook face to face ter 

plaatse bij de geïnterviewde werden afgenomen. 
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Het interview is als volgt opgebouwd: 

• Korte introductie over het klimaatplan van de provincie, de klimaatstudie en het 

participatietraject; 

• Korte kennismaking met de geïnterviewde en toelichting van zijn/haar organisatie en 

functie en de betrokkenheid bij het thema; 

• Overlopen van de verschillende maatregelen (top 5) in de 3 toekomstscenario’s (hoofdstuk 

4) en telkens commentaar opvragen; 

• Bevragen van de eigen acties en plannen van de organisatie met betrekking tot klimaat; 

• Bevragen van bekende specifieke goed praktijken en de rol die men ziet weggelegd voor 

verschillende actoren; 

• Bevragen van visie op rol van de provincie en eventueel specifieke beleidsaanbevelingen; 

• Doorverwijsvraag (welke persoon of organisatie is verder nog interessant of sterk 

betrokken op het thema?). 

De input uit deze interviews werd op verschillende manieren geanalyseerd: 

• Concrete suggesties, aanvullingen en standpunten aangaande de specifieke maatregelen 

voor CO2-reductie werden bij de uiteindelijke keuze en formulering van deze maatregelen 

verwerkt (zie bespreking in hoofdstuk 5); 

• Bruikbare adviezen in verband met flankerende maatregelen werden verwerkt bij de 

beleidsaanbevelingen (zie bespreking in hoofdstuk 7); 

• Voor het aftoetsen van het draagvlak voor de verschillende maatregelen werd per 

scenario’s een inhoudsanalyse gemaakt van de voornaamste opmerkingen. 

In dit hoofdstuk wordt in generieke termen een samenvatting gegeven van de belangrijkste 

bevindingen omtrent draagvlak en haalbaarheid. Voor elk van de 3 toekomstscenario’s overlopen 

we de voornaamste drempels en mogelijkheden. 

Naast deze overkoepelende commentaren en suggesties i.v.m. draagvlak per toekomstscenario 

bespreken we ook nog de antwoorden op de generieke vragen omtrent de eigen lopende acties 

van de geïnterviewde stakeholders en de rol die ze specifiek zien weggelegd voor de provincie 

inzake het klimaatbeleid. 

Alle input uit de individuele interviews is anoniem verwerkt met respect voor vertrouwelijkheid van 

informatie. 

Bestaande netwerken en overlegfora 

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande lokale context, initiatieven, 

samenwerkingsverbanden en de dynamiek in de provincie, werd in het participatietraject ook 

gebruik gemaakt van bestaande netwerken en overlegstructuren om de engagementen, plannen, 

en studies van de provincie verder te bespreken en te verdiepen. Dit komt ook tegemoet aan de 
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bezorgdheid van veel betrokken stakeholders over hun time management. Meestal zijn zij geen 

vragende partij zijn voor veel bijkomende belasting qua overleg of vergaderingen. Door gebruik te 

maken van de bestaande kanalen en daar de klimaatstudie op de agenda te zetten, bieden we 

zowel een tijdsefficiënte oplossing als de nodige erkenning voor de organisatie en werking van de 

betreffende stakeholders. Ook organisatorisch is het voor de provincie interessant om aan te 

sluiten bij de bestaande netwerken en overlegstructuren in plaats van overkoepelende 

bijeenkomsten of nieuwe overleggroepen in het leven te roepen. Door op verschillende plaatsen 

het klimaatverhaal van de provincie te brengen en in interactie te treden met de deskundigen om 

hun visie, suggesties en bedenkingen te bevragen, zorgen we er ook voor dat de bestaande 

overlegprocessen en platformen zowel qua inhoud als qua sociaal engagement mee kunnen zijn 

en op elkaar afgestemd zijn. 

Thematische Focusgroep 

De werkwijze van de focusgroepen kan als volgt samengevat worden: 

• Deelnemers worden bijeengebracht om samen iets bij te leren over het thema 

• Deelnemers hebben verschillende achtergronden, zowel uit onderzoek, beleid, als uit de 

praktijk  

• Het zijn allemaal experts met betrekking tot het onderzochte thema, maar komen evenwel 

niet noodzakelijk uit hetzelfde vakgebied of discipline 

• Bespreking is op basis van de eigen ‘know how’ van de deelnemers 

• Besprekingen verlopen tijdens de sessie zowel plenair als in subgroepen (in functie van het 

aantal deelnemers en de specifieke vraagstellingen die voorliggen) 

• Deelnemers managen zelf hun onderlinge interactie en tijdsbesteding in de subgroepen en 

noteren hun conclusies flip chart 

• Van de plenaire besprekingen wordt verslag genomen 

• De focus van de besprekingen ligt op haalbaarheid en mogelijke drempels, waarvoor ook 

concrete oplossingen worden gezocht 

De opbouw van de focusgroep sessies bestond telkens uit: 

• Welkom, overlopen programma en kennismaking 

• Introductie klimaatproject van de provincie 

• Toelichting over de nulmeting en mogelijkheden CO2-reductie in Vlaams-Brabant 

• Introductie en vraagstellingen met betrekking tot het thema van de focusgroep 

• Interactieve bespreking met de deelnemers (afwisseling plenair en subgroepen) 

• Conclusies en (beleids)aanbevelingen  

• Informele drink of broodjeslunch 
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Na afloop van de focusgroep, werd het verslag aan de deelnemers rondgestuurd, met de vraag of 

er eventueel nog commentaren waren. Er werden evenwel geen inhoudelijke opmerkingen of 

aanvullingen ingezonden. Omwille van de diversiteit van de deelnemende deskundigen en de 

kennis en informatie die werd uitgewisseld, vormden de focusgroepen voor de meeste deelnemers 

een goede gelegenheid om hun netwerk uit te breiden en een update te bekomen over de ‘state 

of the art’ aangaande het behandelde thema. Van verschillende deelnemers ontvingen we bericht 

dat ze de kruisbestuiving hadden geapprecieerd en dat het verslag van de focusgroep dit ook 

ondersteunde. 

De keuze voor de thematische focusgroepen werd in de schoot van de stuurgroep in samenspraak 

met de provincie genomen. De 3 gekozen thema’s zijn: 

• Ruimte en Mobiliteit 

• Consumptie (focus op voeding) 

• Adaptatie. 

Deze komen overeen met de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot waarop dient te worden 

gewerkt of met thema’s die specifiek door de provincie relevant werden geacht voor onze 

opdracht. 

 

Zo werd er in de communicatie en sensibilisering vanwege de provincie een belangrijke nadruk 

gelegd op voeding en duurzaam aankopen. Aangezien veel consumptiegoederen en -gedrag de 

territoriale grenzen van de provincie overstijgen (bv wagens, elektronica, reizen etc.) werd gekozen 

voor de focus op voeding. Daarin zijn er nog vele mogelijkheden die reeds worden uitgedacht en 

uitgeprobeerd, en waarbij er kon aangesloten worden bij concrete bestaande initiatieven die ook 

in de provincie Vlaams-Brabant al aanwezig zijn. Ook het thema natuur en klimaat draagt 

bijzondere aandacht weg van de provincie, met voor het grondgebied een duidelijke relevantie 

van het toekomstig gedrag van waterlopen en fenomenen van overstromingen, hitte en droogte, 

zowel in de stedelijke omgeving als op het platteland. Vandaar dat experts uit technische en 

natuurkundige hoek werden samengebracht in de focus groep over adaptatie. 

Klimaatevent 

Aan het eind van de studie is een klimaat event voorzien, waarbij de verschillende (types) 

stakeholders elkaar en de Provincie kunnen ontmoeten omtrent het klimaatthema. Iedereen die in 

de loop van de studie betrokken was bij het participatietraject werd hiervoor uitgenodigd. Op die 

manier voorzien we een feedback over de studie en kan de provincie ook een doorkijk geven naar 

het vervolg van hun klimaatproject en de plaats die de studie daarin inneemt.  

Voor de deelnemers aan de interviews en in de focusgroepen, is dit een blijk van waardering voor 

hun bijdrage, en een gelegenheid om verder te netwerken met andere betrokkenen. Ook voor de 

bestaande netwerken en overlegfora is het een gelegenheid om opnieuw met het thema in 

contact te komen buiten hun reguliere werking en via kruisbestuiving bijkomende inspiratie op te 
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doen. En door ook de verantwoordelijke beleidsmakers uit de gemeentes uit te nodigen wordt 

een koppeling gelegd met het traject van het burgemeestersconvenant.  

Zoals hoger reeds vermeld, sluit dergelijk collectief moment dus ook aan bij de andere sporen die 

de provincie in haar klimaattraject heeft opgezet, en maakt het deel uit van een sterke 

overkoepelende communicatie die over het gehele proces wordt gevoerd en waarbinnen alle acties 

en deelprojecten omtrent het klimaatthema hun plaats hebben. Op die manier ontstaat een sterke 

herkenbaarheid en branding, wat door de deelnemers aan het participatietraject duidelijk ook 

erkend en geapprecieerd werd. 
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3 Resultaten 

3.1 Stakeholdermapping 

De stakeholderanalyse identificeerde 188 stakeholders in 5 categorieën. Als toevoeging aan het 

quadruple helix stakeholdermodel werd de categorie ‘hybride instellingen 

overheid/bedrijf/middenveld’ gedefinieerd. Dit levert volgende indeling van de stakeholders op: 

• Bedrijven  

• Burgers/middenveld  

• Kennisinstellingen  

• Overheid  

• Hybride instellingen overheid/bedrijf/middenveld, i.e. semi-overheid  

3.2 Individuele interviews 

Toetsing van draagvlak met bijkomende commentaren en suggesties, per type maatregelen van de 

3 toekomstscenario, samengevat in drempels en mogelijkheden: 

3.2.1 Reductie-maatregelen 

Drempels 

Ondanks alle communicatie weten veel KMO’s en zelfstandigen nog niet dat ze kunnen besparen 

op hun energierekening en wat de voordelen kunnen zijn om over te stappen naar een andere 

energieleverancier. Ze hebben weinig of geen idee van wat ze betalen en aan wie, noch van wat 

ze eigenlijk verbruiken. Dit is wel de eerste noodzakelijke stap om tot bewust verbruik en planning 

te komen. Anderzijds gebeurt het vaak dat de kleine ondernemingen die wel met duurzaamheid 

begaan zijn al eens een scan hebben laten uitvoeren, maar toch nog niet tot actie overgaan. Dit 

vraagt op het eerste zicht intensieve begeleiding van de firma’s. 

Voor de bedrijven is de voornaamste vraag i.v.m. isolatie en andere CO2 reducerende maatregelen: 

hoe overtuig je hen om verder te gaan dan de Vlaamse normen? De grote uitdaging is de 

investeringskost, die weegt voor de bedrijven, vooral in het begin als de investering moet 

gebeuren. Er zijn een aantal cases die een lans breken voor innovatieve oplossingen en aangeven 

dat die weliswaar een langere terugverdientijd hebben, maar toch wel de moeite zijn. Vaak 

redeneren bedrijven echter op korte termijn. Er werd verwezen naar een studiedag over ESCO’s, 

waaruit bleek dat als een investering meer dan 2,8 jaar betreft, de helft van de bedrijven het dan 

niet doet. Daarom wordt de rol van ESCO’s belangrijk. Als de terugverdientijd langer is kunnen zij 

bv in de isolatie investeren en ervoor zorgen dat de investeringskost in het begin kleiner is voor 

de bedrijven. Dezelfde redenering geldt ook voor substitutiemaatregelen. 
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Bij particulieren is er op dit ogenblik al een groter bewustzijn dat er op vlak van isolatie iets moet 

gebeuren in vergelijking met vroeger. Bijkomend sensibiliseren kan nog een extra bijdrage leveren. 

Ook voor particulieren is het vaak een vraag van financiering. Zeker voor diegenen die er geen 

budget voor hebben dienen flankerende maatregelen te worden uitgewerkt.. 

In verband met de factor tijd, werden er twee opvallende en interessante opmerkingen gemaakt. 

De eerste heeft te maken met de tijd die mensen en bedrijven nodig hebben om 

(renovatie)werken te realiseren. Naast de doorlooptijd die nodig is om de werken te laten 

uitvoeren is er ook tijd en mentale energie nodig om werken voor te bereiden, overzicht te 

behouden en te coördineren. Ook het uitzoeken van wat er technisch allemaal mogelijk is en 

welke partijen in de markt dit aan welke voorwaarden kunnen leveren, is dermate intensief dat 

men dit er vaak niet voor over heeft. Daarom wordt er meer en meer gewezen op het belang van 

‘ontzorgen’ wat vooral voor bedrijfsleiders van KMO’s een belangrijk argument kan zijn om met 

duurzame maatregelen te starten. Ook financieel is ontzorgen van belang, zoals bijvoorbeeld voor 

kansarme groepen die men de weg kan wijzen naar een renteloze lening.  

Een tweede opmerking stelt dat als de target voor de reducerende maatregelen verlengd wordt 

naar 2050, deze zelfde maatregelen tegen dan ook niet haalbaar zullen blijken. Dit is een variant 

van de wetmatigheid dat geplande tijd gevulde tijd wordt, maar de betrokken geïnterviewde 

voegt er aan toe, dat de financiële investering belangrijker is dan de tijd. Het komt er dus op aan 

om van de betreffende maatregelen een economische prioriteit te maken. 

Mogelijkheden 

Veel geïnterviewden geven aan dat er resultaten zullen gehaald worden doordat de 

reglementeringen alsmaar strenger worden. Verhoging van de normen zien zij als extra 

flankerende maatregelen. Tegelijk moeten dan ook de premies mee verhogen om een financiële 

stimulans te hebben. Hoe hoger de premie, hoe meer mensen geneigd zullen zijn het te doen, zo 

luidt de redenering. Daarbij wordt wel opgemerkt dat tegelijk met het vooropstellen van een hoge 

premie ook een afbouwscenario moet gesteld worden, zodat mensen weten dat het interessanter 

is om de maatregelen nu te nemen. 

Aansluitend bij de drempels die hierboven vermeld werden, geven verschillende deelnemers aan 

de interviews aan dat het belangrijk is om voor een goede en informatieve communicatie te 

zorgen. Middenveldorganisaties moeten blijvend geïnformeerd worden zodat zij op hun beurt hun 

achterban en netwerk goed kunnen inlichten. 

Renovatie van bestaande gebouwen kan in bepaalde gevallen de best mogelijke quick win zijn. Als 

je kan aantonen dat men die quick win deftig kan bereiken, dan kan men die opdracht aan een 

openbaar bestuur geven (gemeente, provincie, of ook POM), en dan moet grootschalige renovatie 

lukken. Dit impliceert wel een goed financieel plan dat kan passen in de BBC (beleid- en 

beheercyclus) Die loopt nu over 6 jaar en biedt een voldoende termijn. De openbare besturen 

hebben dan eigenlijk geen reden om dit niet te doen. Hun bereidheid zal wel afhangen van het 

totaal van de investeringsplannen van de openbare besturen. De intercommunales zullen dan vaak 
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een belangrijke actor zijn om mee te hebben in het verhaal. Zij zijn vooral voor de lokale besturen 

een belangrijke partner, en zeker voor de kleinere, want die hebben vaak ook niet de nodige 

kennis in huis. 

Voor gebouwen die de eerstvolgende 5 jaar niet gerenoveerd worden, werd de suggestie gegeven 

om re-commisioning te doen: eerst bekijken welke maatregelen daar op één of twee jaar kunnen 

terugverdiend worden: bv de thermostaten juist zetten. De klant vindt dit soms “gerommel in de 

marge” maar zien niet in dat dit geld oplevert. Dit geld kan wel degelijk bespaard worden en kan 

dan gebruikt worden voor verdergaande maatregelen. 

Er wordt in een van de interviews op gewezen dat het ganse gedeelte van monitoren en 

visualiseren van het verbruik, gefocust is op de handel, maar dat het ook bij particulieren 

belangrijk kan zijn. Je krijgt factuur voorschot, maar de eigenlijke afrekening komt maar jaarlijks of 

per 3 of 4 maand, terwijl er nood is aan permanente monitoring. Op heel individueel niveau is er 

bewustwording nodig. Een andere geïnterviewde spreekt het belang van monitoring voor 

particulieren echter radicaal tegen, op basis ervaringen uit proefprojecten met slimme meters. 

Monitoring en visualisatie slaat daarin blijkbaar niet aan bij de consument. Zij zien meer heil in 

‘on-site management’ waarbij de distributienetbeheerder vanop afstand de binneninstallaties kan 

aansturen en zo het verbruik en de verbruiksperiodes kan optimaliseren. 

3.2.2 Substitutie-maatregelen 

Drempels 

Sommige stemmen geven aan dat de switch naar elektrische auto’s voor Vlaams-Brabant een 

valse oplossing zou zijn. Uitstoot is niet het enige probleem, ook ruimtebeslag en files. Er is in zijn 

globaliteit een andere mobiliteit nodig, de elektrische fiets lijkt daarbij een interessantere optie. 

Geïnterviewden die goed vertrouwd zijn met mobiliteit, geven aan dat zoveel mogelijk op het 

STOP-principe dient te worden gewerkt.  

Er worden ook een aantal technische of markteconomische drempels aangegeven. Met name de 

stabiliteit in de markt van elektrische voertuigen zou nog onvoldoende zijn. En ook inzake 

opslagsystemen voor elektriciteit zijn er nog technologische oplossingen nodig. 

De warmtepomp blijft een grote investering. Is makkelijker voor nieuwbouw dan voor renovatie.  

Zonneboilers zijn niet overal relevant. Niet overal waar je warm water kan opwekken, kan je het 

ook gebruiken. Waar ga je met die warmte blijven? Transporteren van dat verwarmde water heeft 

geen zin.  Dit moet dus telkens situationeel bekeken worden. . 

Mogelijkheden 

Inzake de modal shift voor vervoer, wordt in de interviews de nadruk gelegd op een goede 

combinatie van de fiets met het openbaar vervoer. Zeker in een provincie als Vlaams-Brabant met 

een dicht treinnetwerk heeft men daar alle belang bij. Er wordt ook gewezen op het belang van 

de voetganger en met name op de bedrijventerreinen. Die zijn met de auto perfect bereikbaar, 

maar vaak niet of slecht met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Het 
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voetgangersgebeuren in en om de bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant sterk verbeteren vindt 

men dan ook een interessant plan voor de provincie. 

Vanuit de sector van het openbaar vervoer wordt gesteld dat men niet alleen het fietsen moet 

stimuleren, maar ook inzetten op openbaar vervoer en communicatie. De campagne ‘Vlot 

Vlaanderen’ wordt daarbij als een begin gezien, maar men moet nu nog een stap verder gaan. Er 

wordt door een geïnterviewde gesteld dat de provincie politiek steun kan geven aan het openbaar 

vervoer. Zij mag de rol die ze kan spelen niet onderschatten, ze moet de NMBS en De Lijn 

steunen om meer mensen op het openbaar vervoer te krijgen. In het ruimtelijk ordeningsbeleid 

moet men de wijken structureren rond hoogwaardig openbaar vervoer. De provincie kan hierin 

verantwoordelijkheid nemen en vergunningen niet toestaan op plaatsen die niet bereikbaar zijn 

met het openbaar vervoer. 

Andere gesprekspartners uit het bedrijfsleven geven aan te geloven in fiscale stimulansen voor 

elektrische en hybride voertuigen naar ondernemingen toe. 

Voor efficiëntere installaties dient men de juiste financiële stimuli te voorzien en een tijdspad op 

te zetten voor een aflopend premiesysteem. Personen met lage inkomens moeten ook fiscaal 

ondersteund worden. Andere geïnterviewden geven aan dat gasketels, apparaten en verlichting in 

huishoudens best op hun beloop gelaten worden. 

3.2.3 Hernieuwbare energie-maatregelen 

Drempels 

Met betrekking tot windmolens wordt verwezen naar de gekende NIMBY (Not In My BackYard) 

problematiek. Veel aanvragen lopen tegen weerstand en vaak ook tegen een weigering aan. 

Sensibilisering rond NIMBY is noodzakelijk. Meestal zijn er naast allerlei praktische en eventueel 

ook ecologische bezwaren ook zorgen rond de waarde van de woning in de buurt van 

windmolens. Als oplossing voor deze drempels suggereren sommige geïnterviewden de inspraak 

in vergunningen te verminderen.  

Als overheid is het nodig om zicht houden op wat er in de particuliere omgeving gebeurt om 

excessen te voorkomen. Dit zowel financieel als technisch (cf. stimulans voor installatie PV-

panelen). Voor het opwekken van stroom decentraal moet bekeken worden in hoeverre het 

belastend is voor de netwerken. 

Specifiek voor Vlaams-Brabant is er voor windmolens nog een problematiek i.v.m. Belgocontrol. In 

de gemeenten rond de luchthaven liggen de mogelijke locaties voor windturbines allemaal in 

aanvliegroutes. Daardoor is de ontwikkeling van windenergie daar structureel niet mogelijk. 

Volgens sommige kenners zijn de betreffende radarproblemen technisch wel op te lossen maar 

stelt zich de vraag van het kostenplaatje.. 

Mogelijkheden 

Verschillende gesprekspartners geven aan dat er over windturbines al veel kennis beschikbaar is, 

zowel over de grote als de kleine systemen. Er werd een zeer groot aantal grote windmolens 
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voorgesteld als belangrijkste substitutie-maatregel. Verschillende geïnterviewden geven aan dat dit 

onrealistisch is. Sommigen stellen dat dit aantal op het land ook niet voor gans België kan 

gehaald worden. Meerdere gesprekspartners zeggen ook niet te geloven dat dit aantal 

windmolens er tegen 2050 kan komen. Een geïnterviewde merkt daarbij wel op dat 2050 geweldig 

veraf is en dat dit bij veel mensen de reactie kan opwekken: ‘dat zal voor de mensen na mij zijn’. 

Daarom is het volgens geïnterviewde niet goed om zo’n verafgelegen doelen voorop te stellen. 

2030 is beter want is nog ‘binnen het zicht’. Om aan de nodige locaties voor windmolens te 

geraken suggereert een geïnterviewde dat het wellicht een optie is voor de provincie om met de 

bedrijven op hun grondgebied te gaan praten om na te gaan of de bedrijven bereid zijn op hun 

terreinen windturbines te plaatsen. 

Er wordt regelmatig gesuggereerd dat de regelgeving voor windmolens wat zou moeten 

versoepeld worden. Mensen zouden ook moeten weten waar ze aan toe zijn bij implementatie van 

windturbines. De opmaak van een Windplan zoals in Oost-Vlaanderen en Limburg kan hierbij een 

voorbeeld zijn. Iemand stelt voor om te onderzoeken of PV in plattelandsregio ook 

geïmplementeerd kan worden door PV zonnevelden. In Duitsland zijn er vele coöperatieven 

investeringen in zonnevelden. De provincie zou dit kunnen opnemen in het ruimtelijk structuur 

plan, zorgen voor vergunning en de bevolking aanzetten voor maximale participatie. Tevens wordt 

gesteld dat het coöperatieve model voor wat betreft de windturbines zou kunnen werken. Er 

wordt verwezen naar privéprojecten rond hernieuwbare energie met een participatie van lokale 

besturen of coöperatieven van 20% - 50%. Dit biedt mogelijkheden. Een andere geïnterviewde 

geeft echter aan dat het opstarten van een coöperatieve veel energie vraagt.  

Een aantal geïnterviewden geven aan dat men de volledige mix van hernieuwbare energie moet 

bekijken, ook biomassa. Geothermie is ook interessant, maar volgens één van de geïnterviewden is 

Vlaams-Brabant hier niet echt geschikt voor. Een andere geïnterviewde ziet hier dan weer wel 

mogelijkheden in en stelt dat uit de ervaringen in Finland kan geleerd worden. Meerdere 

gesprekspartners wijzen er in elk geval op dat geothermie een vrij hoge investering vergt. 

Er wordt door een van de respondenten voorgesteld om grote bedrijvencentra of winkelcentra via 

het vergunningenbeleid en afdwingbare maatregelen te motiveren om hernieuwbare energie op te 

wekken. Een andere opmerking is dat bovenstedelijk overleg over monitoring van handel nodig is. 

Bij ketens komen instructies meestal vanuit andere Europese steden of andere hoofdzetels, het 

lokale personeel heeft daarin niets te zeggen. 

Nog een andere deelnemer aan de interviews suggereert om de gemeentelijke opcentiemen door 

te storten of toestemming te geven om de opcentiemen te verhogen als men investeert in 

hernieuwbare energie of duurzame maatregelen in het algemeen. De overheid kan ook daken van 

openbare gebouwen verhuren aan investeerders of zonnepanelen plaatsen op kerken die 

leegstaan. Daarvoor moet men dan natuurlijk wel nog even langs bij het kerkfabriek. Een andere 

respondent stelt dat verder onderzoek naar restwarmte uit de industrie nodig is. Zo kan die 

warmte gebruikt worden voor instellingen van algemeen nut. 

Net zoals dit relevant is bij de reducerende maatregelen voor isolatie, wordt ook voor substitutie 
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maatregelen een motiverend effect verwacht van groepsaankopen, bv. van PV’s maar ook 

zonneboilers, om de prijs te drukken. Hierover campagne voeren kan een flankerende maatregel 

zijn voor de provincie of ander actoren. 

Een laatste opmerking die een aantal keren valt is dat klassieke brandstof duurder zou moeten 

gemaakt worden. CO2 doorrekenen aan werkelijke kost, zo stellen sommigen voor. Dit zou het 

proces van investeringen in hernieuwbare energie kunnen versnellen. 

3.3 Bestaande netwerken en overlegfora 

Omwille van de nauwe contacten en de faciliterende rol die de provincie speelt ten aanzien van 

het provinciaal steunpunt/netwerk DuWoBo in Vlaams Brabant en het overleg van de milieu- en 

duurzaamheidsambtenaren in de arrondissementen Leuven, en Halle-Vilvoorde, werden gekozen 

om hiervoor een specifieke sessie rond het klimaatplan te organiseren. 

Deze twee bestaande netwerken/overlegfora zijn zeer relevant voor het klimaatthema en vice 

versa. Met name met het oog op de implementatie van concrete acties en het opbouwen van 

draagvlak voor de plannen en initiatieven den de provincie worden deze fora erg belangrijk 

geacht. 

Daarnaast werden ook nog toelichtingssessies georganiseerd voor Resoc. 

 

3.4 Focusgroepen 

De drie thematische focusgroepen vonden plaats in de periode maart-april: 

• Consumptie (Voeding): 25 maart 

• Adaptatie: 22 april 

• Klimaat en Ruimte en Mobiliteit: 28 april 

Zoals hoger bij opbouw van het participatietraject en de gebruikte methodes beschreven, is de 

samenstelling van een focusgroep van groot belang. In onze thematische focusgroepen brachten 

we een mix van specialisten, ervaringsdeskundigen en beleidsverantwoordelijken samen rond een 

relevant klimaatthema.  

Uit de focusgroep Consumptie (voeding) onthouden we vooral het volgende: 

• Productie, distributie/logistiek, en vermarkten hebben elk een eigen aandeel en eigen 

uitdagingen in de toegevoegde waardeketen om tot duurzame voeding te komen 

• Naast terugkeer naar traditionele, natuurlijke, biologische of organische voeding is er ook 

een ontwikkeling/trend naar tech food en low environmental impact processed food 

• CO2-reductie is slechts 1 aspect en zeker niet de voornaamste driver voor duurzame 

voeding 
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• Experimenten leggen koppeling tussen voeding en alternatieve economie, bv alternatieve 

munten, coöperatieven (aansluitend bij de sociale netwerken die met duurzame voeding 

bezig zijn, zowel consumenten als producenten) 

Uit de focusgroep Ruimte en Mobiliteit onthouden we specifiek dat: 

• De provincie de visie van Regionet volgt en zelf ook aan een eigen structuurplan werkt 

• Om een modal shift weg van koning auto te realiseren zijn verschillende elementen nodig, 

fiets en openbaar vervoer zijn daarin complementair, toepassing STOP principe is nuttig en 

nodig.  

• Een duurzame (en spaarzame) ruimtelijke ordening is een noodzakelijke voorwaarde voor 

de ontwikkeling van een performant openbaar vervoer.   

Uit de focusgroep Adaptatie kwamen volgende inzichten naar voor: 

• Het thema adaptatie is zeer belangrijk en wordt vaak nog onderschat 

• Er is extra communicatie en sensibilisering nodig, met aandacht voor de complexiteit van 

het verhaal (interconnectiviteit in systemen, er zit veel meer achter dan een 

temperatuurstijging van enkele graden, die meestal als voornaamste en vaak als enige 

indicator wordt vermeld naar het brede publiek)   

• Huidige calculaties dienen herbekeken te worden, en ook op lokaal niveau geïnterpreteerd  

• Een geïntegreerde beleidsbenadering waarbij het thema klimaatadaptatie wordt ingebed in 

meerdere relevante beleidsdomeinen is gewenst 

4 Conclusie 

Een eerste belangrijke algemene bevinding betreft de appreciatie vanwege de geïnterviewden en 

betrokken stakeholders voor het initiatief van de provincie. We kregen veel positieve reacties op 

de bevragingen en de georganiseerde participatiesessies. Het klimaatproject van de provincie 

heeft zeker een dynamiek op gang gebracht. Het is daarom des te belangrijker om dit proces 

goed verder te zetten om te kunnen inspelen op de verwachtingen die gewekt zijn. 

Het afsluitend event van 15 juni kan hiervoor een belangrijk brugfunctie vervullen. De resultaten 

van de studie worden er teruggekoppeld en het vervolg van de opmaak en communicatie van het 

uiteindelijke provinciale klimaatplan in het najaar kan worden geschetst. 

Belangrijk is ook het interne draagvlak binnen het provinciebestuur. De eigen evaluatie en het 

doorpraten van de inzichten, mogelijkheden en beperkingen uit de studie met de verschillende 

beleidsdomeinen van de eigen administratie is in de komende fase cruciaal. Daarbij hoort ook een 

open dialoog met de politiek eindverantwoordelijken die de uiteindelijke intenties, plannen en 

engagementen van de provincie moeten bekrachtigen en mee uitdragen. 

Uit het participatietraject is gebleken dat de stakeholders die nauw betrokken zijn bij de 

klimaatproblematiek, de relevantie zien van en hun steun toekennen aan de opmaak van een 
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provinciaal plan en de rol die de provincie daarin opneemt. Tegelijk geven de deelnemers van het 

participatietraject realistisch de mogelijkheden en limieten aan voor het provinciale 

bestuursniveau. Hoewel veel van de wetgeving zich op Europees en Federaal of Vlaams niveau 

bevindt, zijn er toch eigen klemtonen die de provincie kan leggen in de eigen bevoegdheden en 

toepassingen van reglementering. Eigen voorbeeldgedrag wordt als belangrijk gezien naar de 

burgers en bedrijven toe. Naar het Vlaamse niveau verwacht men duidelijke stellingnames en het 

gebruik van politieke steun of signalen. Ten aanzien van middenveldorganisaties en intermediaire 

facilitatoren m.b.t. klimaat en energie materie, verwacht men goede up to date communicatie en 

informatieverstrekking en de verspreiding van belangrijke inzichten uit kennisinstellingen, alsook 

het uitvoeren van eigen studieopdrachten en onderzoekswerk om gebiedsgebonden of 

thematische kennisleemtes in te vullen en gericht regie te kunnen voeren. Last but not least zien 

men voor de provincie een zeer belangrijke rol weggelegd in de ondersteuning van de gemeentes 

door tussen hen in te staan en samen met hen concrete acties te ondernemen. Samenwerking met 

de intercommunales en andere bovenlokale actoren of sector-organisaties wordt daarbij als 

bijkomende troef gezien. 

Ten aanzien van de concrete maatregelen en technische berekeningen in de scenario’s wijst men 

vanuit het participatietraject op de toegevoegde waarde om het debat aan te gaan op basis van 

concrete cijfers en oplossingsmogelijkheden. Tegelijk geeft men aan dat de maatregelen niet 

louter vanuit de theorie of in hun algemeenheid mogen voorgesteld en voorgerekend worden, 

maar dat men rekening moet houden met de situationele toepasbaarheid. Deelnemers aan het 

participatietraject vinden het belangrijk dat maatregelen op maat worden uitgewerkt. Algemene 

concepten en bekende technische oplossingen vormen geen generieke good practices die overal 

bruikbaar zijn. De specifieke praktische context van welbepaalde doelgroepen, sectoren, 

geografische elementen, gebouwkenmerken, situering en verspreiding van bepaalde activiteiten en 

andere lokale situaties op het grondgebied van Vlaams-Brabant moeten altijd in rekening worden 

gebracht. Klimaatwerk bevat maatwerk, zeg maar. 

Qua output inzake de aftoetsing van het draagvlak voor de verschillende maatregelen, krijgen we 

een combinatie van zowel eerder afwijzende als meer enthousiaste reacties. Naargelang de 

betrokkene waarmee men spreekt hoort men eerder een behoudsgezinde tendens dan wel 

vernieuwende ideeën i.v.m. klimaat en CO2-reductie, substitutie en de mogelijkheden voor 

hernieuwbare energie. Verschillende deelnemers geven aan dat de basisscenario’s wel veel vragen 

van burgers en bedrijven. Menigeen heeft daar begrip voor omwille van de noodzaak en de 

ambitie om klimaatneutraal te worden. Anderen geven aan dat het technisch of financieel niet 

haalbaar is, of dat deze of gene maatregel een druppel op een hete plaat vormt. Bij de reacties 

hangt veel af van de specifieke sector waarmee de betrokkenen vertrouwd zijn en van waaruit zijn 

met kennis van zaken spreken dan wel specifieke belangen nastreven gekoppeld aan CO2-reductie 

en klimaatneutraliteit. Vanuit de diversiteit in kennis en ervaring bij de bevraagde stakeholders zijn 

wel veel bruikbare technisch-inhoudelijke suggesties gekomen waarmee de formulering van de 

maatregelen en de berekeningen voor een scenario om klimaatneutraal te worden konden worden 

aangepast en verbeterd.  
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Hoofdstuk 7. Beleidsanalyse 

1 Doel en afbakening 

In dit hoofdstuk worden de beleidsaanbevelingen weergegeven die de provincie kan gebruiken bij 

het opstellen van haar klimaatplan. We starten met de lijst van de 58 KMI-maatregelen uit 

hoofdstuk 5. Deze KMI-maatregelen vullen we aan met aanbevelingen die we uit de andere 

bronnen van dit onderzoek hebben gehaald.  

De aanbevelingen worden vervolgens geformuleerd op drie niveaus. Ten eerste formuleren we vijf 

zogenaamde ‘rode draad-aanbevelingen’. Dit zijn thema-overschrijdende aanbevelingen die 

algemeen, maar wel primordiaal zijn. Zonder deze maatregelen zal het moeilijk zijn om de 

doelstelling van klimaatneutraliteit te bereiken. Het tweede en derde niveau van beleidsaanbeve-

lingen is ingedeeld per beleidsthema: 

• Ruimtelijke ordening; 

• Gebouwen en bebouwde omgeving; 

• Energie; 

• Mobiliteit; 

• Bedrijven/Industrie 

• Landbouw; 

• Natuur; 

• Adaptatie; 

• Consumptie; 

• Overige thema’s 

Als tweede niveau formuleren we voor elk van de hoger vermelde thema’s enkele 

‘hoofdaanbevelingen’, die themaspecifiek zijn maar ook nog eerder algemeen, en waarvan de 

volledige impact soms op de lange termijn ligt. Ten derde geven we per thema een aantal 

concrete aanbevelingen. Met deze aanbevelingen is meteen duidelijk welke beleidsacties er aan 

kunnen worden gekoppeld, en wie welke actie moet ondernemen. De effecten zijn vaak al op 

korte termijn zichtbaar.   

De concrete aanbevelingen splitsen we ook nog eens op volgens de rol van de provincie: eigen 

bevoegdheden, het beïnvloeden van de bevoegdheden van de hogere overheden, of het 

coördineren in geval van bevoegdheden op het gemeentelijk niveau. Indien er aanbevelingen zijn 

specifiek voor het gemeentelijk beleid wordt dat vermeld. We merken op dat scope 3117 in onze 

studie enigszins onderbelicht wordt door de beperkingen op vlak van kwantificering. In dit 

hoofdstuk met beleidsaanbevelingen komt scope 3 wel aan bod, vooral bij het thema 

                                           

 

117 Indirecte emissies ten gevolge van geïmporteerde goederen en activiteiten, zie hoofdstuk 1. 
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‘consumptie’. Toch dient de lezer er zich van bewust te zijn dat voor een echte neutraliteit op vlak 

van broeikasgasemissies, scope 3 nog verdere uitwerking behoeft.  

Ook rond het thema klimaatadaptatie bevat deze studie geen kwantificering, maar er zijn wel 

beleidsaanbevelingen rond geformuleerd.  

Ten slotte benadrukken we dat Vlaams-Brabant een project is van het ganse provinciebestuur en –

administratie, en zeker niet beperkt is tot leefmilieu. De meest ambitieuze doelstellingen bevinden 

zich zelfs bij wonen, mobiliteit en ruimte. Het engagement van alle  gedeputeerden en diensten is 

daarom erg belangrijk voor het welslagen van dit ambitieuze project.  

2 Methodiek 

De aanbevelingen hebben vorm gekregen op basis van de volgende bronnen en processen: 

• Documentenanalyse  

• Het ‘klimaatmaatregeleninstrument’, wat de kwantitatieve tool is van Futureproofed, waarin 

de maatregelen becijferd worden op CO2-reductie en kostprijs. 

• 16 individuele interviews met stakeholders; 

• Een netwerkbijeenkomst rond duurzaam bouwen en wonen (via het Provinciaal Steunpunt 

DuWoBo); 

• Een netwerkbijeenkomst met gemeentelijke ambtenaren en politici over de rol van de 

gemeenten;  

• Een focusgroep rond consumptie; 

• Een focusgroep rond ruimte en mobiliteit; 

• Een focusgroep rond adaptatie; 

• Twee dienstoverschrijdende overlegsessies met de provinciale administratie; 

• Veelvuldig overleg met de dienst leefmilieu van de provincie; 

• Veelvuldig interne discussie en brainstorm team Futureproofed, HIVA-KU Leuven en Point-

Consulting.  

We maken een onderscheid tussen één algemene beleidsaanbeveling en een groot aantal 

specifieke beleidsaanbevelingen, die we per beleidsthema voorstellen. De specifieke beleidsaanbe-

veling worden nog onderverdeeld in zogenaamde ‘top-down maatregelen’, die door het KMI118 

worden ‘opgelegd’, en ‘bottom-up’ beleidsaanbevelingen, die we uit de overige hierboven 

opgesomde bronnen hebben verzameld.  

Alle maatregelen die we voorstellen, kunnen in principe op korte termijn worden ingevoerd. Voor 

een aantal voorgestelde acties zal het echter een hele tijd duren alvorens de maatregel volledig is 

                                           

 

118  KMI = ‘klimaatmaatregeleninstrument’, wat de kwantitatieve tool is van Futureproofed, waarin de 

maatregelen becijferd worden op CO2-reductie en kostprijs (zie hoofdstuk 5).  
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uitgerold, en hij voluit effect zal beginnen hebben. Voor de beleidsaanbevelingen waarvoor we de 

(grootste) effecten eerder op lange termijn zien, vermelden we dit expliciet.  

3 Resultaten 

3.1 Scoring van de KMI-maatregelen 

De 58 maatregelen van het eindscenario van het KMI (hoofdstuk 5) worden gescoord op de 

parameters ‘jaarlijkse CO2-reductie’, ‘jaarlijkse financiële opbrengst’ en ‘X-factor’119. Onderstaande 

‘bollengrafiek’ of ‘bubble graph’ geeft visueel weer waar de verschillende KMI-maatregelen zich 

bevinden.  

De X factor-  van een maatregel of kwalitatieve impact werd toegekend door Futureproofed en 

HIVA-KU Leuven. Dit is een expertscore voor: 

• De implementeerbaarheid (juridisch-administratieve barrières) 

• Sociale impact 

• Maatschappelijke aanvaarding 

• Kosten voor de overheid.  

Deze expertinschatting laat een overzicht toe van de 58 maatregelen voor bovenstaande 

parameters. Maatregelen in de figuur hieronder met een grote diameter (de grote cirkels) die zich 

rechts boven in de figuur bevinden zijn de meest aantrekkelijke: ze reduceren veel CO2, hebben 

een hoge financiële opbrengst en hebben een hoge kwalitatieve score. Hieronder staat de figuur 

met alle 58 KMI-maatregelen. Verder in dit hoofdstuk worden de maatregelen ook nog eens per 

beleidsthema opgesplitst en gevisualiseerd.  

 

 

                                           

 

119 De X-factor of kwalitatieve score is terug te vinden per maatregel in het KMI, beschikbaar bij de provincie.  
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Figuur 52: “Bubble graph” : Overzicht maatregelen met resulterende CO2‐‐‐‐reducties (oppervlakte van een bol), financiële opbrengsten over de levenscyclus (y‐‐‐‐coördinaat; kan onder 

nul gaan waardoor het een netto-kost heeft), en X‐‐‐‐factor als aanduiding van de aantrekkelijkheid van de maatregel (x‐‐‐‐coördinaat). De kleuren geven weer onder welk beleidsthema 

de maatregel valt: blauw: gebouwen en bebouwde omgeving; groen: energie; oranje: mobiliteit; rood: consumptie en paars: overige thema’s. 
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Verder in dit hoofdstuk worden de maatregelen in detail besproken per thema. 
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3.2 De vijf ‘rode draadaanbevelingen 

3.2.1 Rode draad-aanbeveling 1: duurzaamheidstransitie en systeeminnovatie 

Het transitiedenken is een academische theoretische school die vooral in Nederland veel 

navolging heeft gevonden. Het uitgangspunt is dat de wereld een aantal hardnekkige, complexe, 

vaak globale, problemen120 kent die niet kunnen worden opgelost door een paar kleine correcties 

door te voeren. Het transitiedenken stelt dat die complexe problemen enkel kunnen worden 

opgelost door te denken op het niveau van socio-technische of maatschappelijke systemen. 

Voorbeelden zijn ons energiesysteem, ons systeem van landbouw en voeding, ons systeem van 

productie en consumptie, het mobiliteitssysteem en het systeem van bouwen en wonen. Enkel 

indien we er in slagen om deze systemen structureel te veranderen op een manier die duurzamer 

is dan voordien, kunnen de grote problemen worden aangepakt.  

Een (duurzaamheids)transitie is dan ook een doorlopend proces van maatschappelijke verandering, 

waarbij de structuur van de maatschappij (of een socio-technisch systeem) fundamenteel 

verandert (Loorbach 2007, p. 18). Oplossingen die binnen het systeem een aantal optimalisaties 

doorvoeren, kunnen mogelijk op korte termijn een verbetering teweegbrengen, maar volstaan niet 

voor het ambitieuze einddoel. Ze kunnen zelfs voor een lock-in zorgen, die structurele 

oplossingen in de lange termijn in de weg staat. Bijvoorbeeld: als we op korte termijn alle 

woningverwarming en transportmiddelen die met olieproducten werken (benzine- en dieselauto’s, 

stookolieketels), vervangen door aardgas, kunnen we op korte termijn een mooie CO2-winst 

realiseren, maar tegelijkertijd zal die keuze het moeilijker maken om op lange termijn de volledige 

omslag naar een koolstofarme maatschappij te maken. 

Het ambitieniveau van de doelstelling om 85% CO2-uitstoot te besparen, is dermate hoog dat een 

transitie noodzakelijk is. We zullen met name onze systemen van bouwen en wonen, energie, 

ruimtelijke ordening, landbouw en voeding, productie en consumptie en mobiliteit structureel 

moeten aanpassen om de langetermijnambitie te realiseren. In deze studie ligt de nadruk op de 

systemen bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit, hoewel we ook voor de overige 

socio-technische systemen aanbevelingen formuleren.  

Die drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Momenteel 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 overmatig onder druk.  

Het is op het niveau van deze maatschappelijke systemen dat de oplossingen dienen te worden 

gezocht. Het project Regionet levert hiertoe een mooie aanzet: door in te zetten op een 

ruimtelijke ordening die gebaseerd is op kernversterking en een mobiliteits- en woonsysteem die 

                                           

 

120 Bv. klimaatverandering  
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ook denken vanuit die kernen, kan een duurzame hervorming van deze systemen worden 

gerealiseerd.  

Deze transitie klinkt op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar ze houdt ook in dat we niet langer 

kunnen bouwen op plaatsen die niet in zo’n kern of langs een verbinding as liggen, en dat 

principe in uitvoering brengen lijkt met de huidige wetgeving, cultuur en praktijken niet meteen 

haalbaar. Dat betekent echter niet dat er nog geen stappen in die richting kunnen gezet worden; 

voor een cultuuromslag moet men mikken naar de lange termijn, maar vandaag actie beginnen 

ondernemen. Visie-oefeningen zoals Regionet kunnen daarbij een hulp zijn.  

3.2.2 Rode draad-aanbeveling 2: een groene tax shift 

Eén beleidsmaatregel loopt als een rode draad doorheen deze klimaatstudie: een groene tax shift. 

Dergelijke shift is een doorgaans budgetneutrale belastingverschuiving die bestaat uit twee 

elementen (Bachus, 2013a): 

1. Een stijging van de milieugerelateerde belastingen; hieronder vallen  

o Alle energiebelastingen (bv. accijnzen op benzine en diesel en op elektriciteit, alle 

federale en Vlaamse taksen op energie, CO2-taks,…) 

o Alle transportbelastingen: belasting op inverkeerstelling (BIV), jaarlijkse 

verkeersbelasting, slimme kilometerheffing (= rekeningrijden), eurovignet… 

o Ecotaksen en milieuheffingen, zoals de taks op niet-herbruikbare drankverpakkin-

gen, de Vlaamse stort- en verbrandingsheffing, de grindheffing,… 

o We merken op dat hieronder ook een afbouw van milieuschadelijke subsidies kan 

worden geplaatst, zoals het verminderen van de fiscale voorkeursbehandeling op 

bedrijfswagens, of het verminderen van vrijstellingen van bepaalde 

energieheffingen.  

o Ten slotte kan ook in niet-milieugerelateerde belastingen voor vergroening worden 

gekozen, zoals al gebeurd is in de Vlaamse schenkingsrechten.121  

2. Een daling van een andere ‘maatschappelijk onwenselijke’ belasting, bvb: 

o Belastingen op arbeid. In praktijk komt dit neer op een daling van de sociale 

zekerheidsbijdragen (voor werkgevers en/of werknemers) of een daling van de 

inkomstenbelasting (via de belastingbrief); 

  

                                           

 

121 http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/vlaamse-regering-verlaagt-schenkingsrechten-voor-onroerende-

goederen/article-normal-559507.html 
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Na een screening van de 58 maatregelen uit het KMI, blijkt dat dergelijke belastingverschuiving 

een CO2-reducerend effect heeft in zowat alle sectoren en thema’s. Daarnaast wordt de 

effectiviteit van milieugerelateerde belastingen op vlak van CO2-besparing bevestigd in veel 

studies, zoals ook in de LNE-studie die specifiek voor Vlaanderen de effecten van een Vlaamse 

groene tax shift heeft gemodelleerd. Bovendien lijkt de ambitie om 85% van de CO2-uitstoot te 

reduceren met alleen maar specifieke maatregelen in de zes thema’s, moeilijk haalbaar. Om die 

redenen gaan we er van uit dat er sowieso een groene belastingverschuiving zal komen op korte 

termijn. In dit rapport behandelen we enkel het eerste luik (‘het milieuluik’) van de hervorming; op 

het tweede luik, de vermindering van de lasten op arbeid, gaan we niet verder in.  

De belangrijkste bevoegdheden zitten op dit vlak bij de Federale regering (accijnzen en meeste 

energiebelastingen, productheffingen) en de Vlaamse regering (sommige energieheffingen, 

transportbelastingen, milieuheffingen). Dat betekent echter niet dat de provincie in dit geval geen 

belangrijke rol kan spelen: de kans dat de Vlaamse en federale regering spontaan een tax shift 

met een ambitieuze milieucomponent zullen beslissen, is niet zo groot. De provincie kan haar 

contacten bij die overheden aanspreken om het thema te agenderen. Daarnaast kan de provincie 

een rol spelen bij de implementatie van een aantal maatregelen, zoals een slimme 

kilometerheffing; dit kan door het thema te agenderen of door er een pilootproject, evenement of 

studie rond te organiseren.  

De specifieke milieugerelateerde belastingen die voor Vlaanderen en België kunnen worden 

gekozen, liggen niet vast. We gaan voor deze studie uit van een combinatie van het ‘Vlaams 

scenario’ en het ‘Producentenscenario’ uit de LNE-studie. Dit betekent dat de volgende 

maatregelen in de hervorming zullen zitten: 

• Verhoging van de stort- en verbrandingsheffing: jaarlijkse stijging met 3 EUR/ton tussen 

2015 en 2020; dit leidt tot een tarief van 24,5 EUR/ton in 2020;122 

• Kilometerheffing vrachtwagens: uniforme heffing van 5ct/km; 

• Kilometerheffing personenwagens: uniforme heffing van 5ct/km; 

• CO2-taks: 20 EUR/ton en energieheffing op industrieel gasverbruik 1 ct/kWh;123 

• Energieheffing voor gezinnen: 2 ct/kWh op elektriciteit en 4,18 EUR/GJ; 

• Heffing op afgeschreven kerncentrales: 1 ct/kWh; 

• Vermindering van het voordeel alle aard in natura voor het privégebruik van 

bedrijfswagens: volledige afschaffing van de vermindering; 

• Hogere accijnzen op diesel: stijging met 47 EUR/1.000 liter; 

De vermelde belastingtarieven zijn overgenomen uit de LNE-studie, en zijn louter ter illustratie. In 

                                           

 

122 Aangezien er veel verschillende tarieven bestaan al naargelang het type afval, is dit cijfer een gewogen gemiddelde. 

123  Beide maatregelen gelden enkel voor de bedrijven die niet onder het Europese systeem van verhandelbare 

emissierechten vallen (de zogenaamde ‘non-ETS’). 
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onze eigen studie worden de impacts van de gestegen milieubelastingen niet gemodelleerd; we 

doen dus ook geen uitspraak over het precieze effect van deze maatregel, of de optimale 

belastingtarieven. Het is niet de bedoeling om de discussie over de tarieven met onze studie te 

voeren, maar wel om over de maatregelen zelf te discussiëren.  

De groene tax shift is een maatregel die best op zo kort mogelijke termijn wordt ingevoerd. Het 

voordeel van een gedragsturende belasting is dat die al snel effect kan hebben omdat mensen 

hun gedrag snel gaan aanpassen. Toch is de gedragsaanpassing op lange termijn nog groter dan 

op korte termijn, omdat sommige gedragsveranderingen betrekking hebben op aankoop- en 

investeringsbeslissingen (Lipsey & Chrystal, 2007; Pindyck & Rubinfield, 2009). Een CO2-taks zal er 

bijvoorbeeld niet onmiddellijk toe leiden dat alle burgers gaan omschakelen naar een zuinige of 

elektrische auto; die omslag gebeurt geleidelijk, rekening houdend met factoren als leeftijd van de 

auto, verplaatsingsprofiel en hoogte van de CO2-taks. 

Het nadeel van het werken met gedragsturende belastingen is vaak – zo veronderstelt men – het 

gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Nochtans begint het bedrijfsleven zich stilaan meer achter 

de groene fiscale hervorming te scharen.124 Mogelijk ligt het grootste knelpunt op dat vlak nog bij 

de burger.  

3.2.3 Rode draadaanbeveling 3: De provincie als aanjager van hogere overheden 

Heel wat van de bevoegdheden die relevant zijn voor de hier gemaakte beleidsaanbevelingen 

liggen niet bij de provincie, maar wel bij de gemeenten, de gewesten en de federale overheid. De 

groene tax shift ligt bij Vlaanderen en de federale overheid, een duurzame omslag in de 

ruimtelijke planning moet starten in Vlaanderen, en ook energieprestaties van woningen worden 

door de gewesten gereglementeerd. Dat betekent echter niet dat de provincie(s) voor deze 

belangrijke hervormingen geen rol kunnen spelen. Integendeel, uit de bevoegde overheden 

komen momenteel weinig signalen dat het hen menens is met de koolstofarme maatschappij. 

Druk vanuit de andere beleidsniveaus om actie te ondernemen kan bijdragen tot een versnelling 

van de transitie. Bovendien is dergelijke transitie een dermate complex, transversaal en ambitieus 

project, dat het aangewezen is dat er soort ‘klimaatpact’ zou komen, waarbij alle overheidsactoren 

samen duidelijk maken dat het hen menens is, en tonen dat ze bereid zijn om te zoeken naar 

oplossingen die zowel horizontaal als verticaal geïntegreerd zijn. Zo’n brede overheidscoalitie is 

nodig om het vertrouwen te winnen van de overige actoren, burgers en bedrijven, en hen te 

overtuigen om mee hun rol te spelen. Ook alle burgers en bedrijven zullen immers moeten 

bijdragen aan de transitie, door meer te gaan renoveren, een cultuuromslag te maken op vlak van 

mobiliteit, wonen en milieubewustzijn.  

                                           

 

124 Ter illustratie: dit artikel waarin oliebedrijven oproepen tot een CO2-taks, en dit artikel waarin VOKA aangeeft dat de 

fiscale voordelen voor een bedrijfswagen mogen vervangen worden door een mobiliteitsbudget.  
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Zo’n alomvattende coalitie is zeker nog niet voor morgen. Op korte termijn kan de provincie 

ijveren bij de hogere overheden, de Vlaamse overheid voorop, om klimaat hoger op de 

beleidsagenda te plaatsen.  

3.2.4 Rode draadaanbeveling 4: De provincie als coach van de gemeenten 

Sinds de motor van het mondiale en internationale klimaatbeleid125 sputtert, nemen steeds meer 

gemeentelijke overheden het heft in eigen handen, en zetten ze een eigen klimaatbeleid op touw. 

C40 Cities is een wereldwijd netwerk van (ondertussen 75) grootsteden die hun klimaatvoetafdruk 

naar beneden willen krijgen. Het Covenant of Mayors (CoM, Burgemeestersconvenant) is een 

Europees initiatief, het Compact of Mayors is dan weer een wereldwijd netwerk met diezelfde 

doelstelling. Local Governments for Sustainability (ICLEI) is een wereldwijd netwerk van meer dan 

duizend steden die willen werken aan een duurzame toekomst.  

Ook in Vlaanderen hebben provincies, steden en gemeenten volop de klimaatkaart getrokken. 

Meer dan de helft van de gemeenten ondertekende het Burgemeestersconvenant, waaronder 57 

van de 65 Vlaamse-Brabantse gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant en de intercommunale 

Interleuven zijn allebei ‘territoriaal coördinator’ voor het CoM, wat betekent dat ze directe en 

indirecte ondersteuning bieden aan gemeenten bij het opstellen van hun ‘SEAP’ (Sustainable 

Energy Action Plan).  

Deze coördinerende rol is een goed voorbeeld van de meerwaarde van de provincie als 

tussenliggend beleidsniveau. Veel gemeenten zijn klein en hebben niet de administratieve 

capaciteiten om zelf een ambitieus klimaatbeleid te dragen.  

Aangezien het realiseren van een gemeentelijk klimaatactieplan nog veel moeilijker is dan het 

schrijven ervan, is een versterking van deze ondersteuning in de toekomst aan te raden.  

Naast het coördineren van individuele gemeenten kan een provincie ook een belangrijke 

bemiddelende rol spelen in beslissingen die gemeente-overschrijdend zijn, bv. het uittekenen van 

een regionaal openbaarvervoersplan. Op die manier heeft de provincie een soort 

’smeeroliefunctie’. 

Deze faciliterende, begeleidende en ondersteunende rol is een kerntaak voor de provincie. 

Sensibilisatie in al zijn facetten speelt daarin een belangrijke rol. We bedoelen daarmee dat 

sensibilisatie niet beperkt mag zijn tot loutere informatievoorziening (‘folders maken’), maar 

evengoed gericht is op motiveren, activeren, uitdagen en mobiliseren. Participatieve 

pilootprojecten, uitdagende wedstrijden, doelgroepgerichte acties op maat zijn hierin 

kernbegrippen.  

                                           

 

125  Via het VN-verdrag UNFCCC, waaraan de jaarlijkse klimaatconferenties (COP of Conferences of the Parties) zijn 

gekoppeld. Sinds de conferentie van Kopenhagen, in 2009 (en eigenlijk al langer), zit deze aanpak enigszins in het slop. In 

december 2015 vindt een nieuwe, en zeer belangrijke klimaatconferentie plaats in Parijs.  
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3.2.5 Rode draadaanbeveling 5: De provincie als voorbeeld 

De provincie heeft als bestuur een belangrijke voorbeeldfunctie. Als de provincie een ambitieus 

klimaatbeleid voert naar de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de 

burgers, de bedrijven en de civiele maatschappijorganisaties, kan ze het niet maken om in haar 

eigen bedrijfsvoering onduurzame keuzes te maken. De provincie kan concreet een verduurzaming 

nastreven van de volgende elementen: 

• Eigen gebouwen: energiezuinigheid, hernieuwbare energie, duurzame materialen, ligging 

nabij openbaar vervoer;  

• Haar eigen mobiliteitspark: elektrische wagens, stimuleren van de fiets voor 

dienstverplaatsingen, ontmoedigend parkeerbeleid, ...; 

• Eigen catering: bv. biologisch, vegetarisch en lokaal aanbod, enkel kraantjeswater op 

vergaderingen; 

• Inrichting en onderhoud van de eigen provinciale domeinen; 

• Meubilair, kantoormateriaal en keukenmateriaal. 

Deze lijst is zeker niet exhaustief.  

Daarnaast zou de provincie op beleidsniveau een uniek pilootproject kunnen uitvoeren rond een 

horizontaal begrotingsprogramma. Nu al slaagt de provincie er in om verticale schotten tussen 

diensten te overbruggen door bv. woonsubsidies met een duidelijke milieu-inslag. Bij een 

horizontaal begrotingsprogramma gaat dit nog veel verder, en wordt een deel van het reguliere 

budget van verschillende diensten (bv. milieu, wonen, mobiliteit en ruimte) gepooled, en wordt het 

voor 100% besteed aan geïntegreerd beleid. Op die manier zou de duurzaamheidstransitie (Rode 

draad-aanbeveling 1) kunnen worden versneld.  

Het is aan te bevelen dat het bestuur zo snel mogelijk werk maakt van de ambitie om zelf 

klimaatneutraal als organisatie te worden. Ook gemeenten ondernemen best actie in de richting 

van een klimaatneutrale organisatie. De provincie kan hen daarin bijstaan.  

  



   

180 

4 Aanbevelingen per thema  

4.1 Ruimtelijke ordening 

4.1.1 KMI-maatregelen 

Voor dit thema bevat het KMI geen becijferde maatregelen. Daardoor is er voor dit thema ook 

geen bollengrafiek. 

4.1.2 Hoofdaanbevelingen  

(1) Het volledige ruimtelijke beleid in Vlaanderen heeft nood aan een omslag, waarbij 

kernversterking centraal staat, en beleid uit het verleden (versnippering, lintbebouwing) 

wordt omgekeerd. Dit nieuwe model omvat ook een andere manier van wonen en mobiliteit; 

deze visie wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd in de paragrafen 4.2 en 4.4). Wonen en 

mobiliteit zullen – veel meer dan vandaag – worden geconcentreerd in kernen en langs de 

grote assen tussen deze kernen. Deze omslag zal vooral moeilijk te maken zijn voor landelijke 

gemeenten, omdat zij meer dan de steden en verstedelijkte gemeenten een rem zullen zien 

komen voor het aansnijden van nieuwe of geplande woongebieden. Voor veel gemeenten is 

het ter beschikking stellen van bouwgronden een manier om (gegoede) gezinnen aan te 

trekken, wat de fiscale inkomsten van de gemeente vergroot. Het ruimtelijk beleid vergt dan 

ook een visie op bovengemeentelijk niveau. Gemeenten met veel gebied buiten de 

geïdentificeerde kernen dienen gecompenseerd te worden voor het feit dat ze hun 

mogelijkheden tot woonuitbreiding minder kunnen benutten dan andere gemeenten. Deze 

transitie vergt een omslag in het Vlaamse ruimtelijkeordeningsbeleid, waarvoor de provincie 

kan pleiten.  

(2) Klimaat als rode draad van het ruimtelijk beleid: Op het moment van publicatie van dit 

rapport is de nieuwe provinciale Visienota ruimte in ontwikkeling. Deze zet in op 3 sporen: 

ruimte voor wonen en duurzaam vervoer, ruimte voor economie en kennis en ruimte voor 

klimaat en energie. Nu al is geweten dat de visienota het principe zal steunen om nieuwe 

woonprojecten te concentreren in de buurt van (bestaande of nieuwe) busstations, 

treinstations en fietssnelwegen (kernversterking). Als goed voorbeeld wordt de vernieuwing 

van de stationsbuurt van Herent genoemd. We bevelen aan om in de visienota en in het 

nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, en in de beleidsprocessen daarna, aan dit 

principe al een zo concreet mogelijk invulling te geven. Het omzetten in de praktijk zal immers 

een langetermijnoefening worden, met veel hinderpalen en – wellicht – veel tegenwerkende 

krachten. Daarnaast biedt ook het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant een kans 

om klimaat  een ruimere insteek te geven. Met de formulering van het kernthema ‘Een 

regisseursrol inzake ruimte voor duurzame energie’ is daarvoor al een aanzet gegeven. Hierbij 

dient een langetermijnperspectief te worden gehanteerd, met het oog op 2050 of verder. 



   

181 

4.1.3 Concrete beleidsaanbevelingen 

Aanbevelingen voor de provincie: 

• Bij de opmaak van nieuwe provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUPs), bv. met als doel 

om nieuwe bedrijventerreinen op te richten (bv. Kampenhout-Sas),  al zoveel mogelijk 

rekening houden met de visie van Regionet (kernversterking, hoogwaardige netwerken voor 

fiets en openbaar vervoer, voorzieningen concentreren in de woonkernen, voorkomen van de 

verdere versnippering van de resterende open ruimte). De provincie heeft hier een sterke 

hefboom om duurzaamheidscriteria een expliciete plaats te geven. 

• Van studie naar visie naar beleid: de energiekansenkaarten (zie ook thema energie): Na de 

publicatie van de studie over energiekansenkaarten (eind 2015), wordt best onmiddellijk een 

beleidsproces opgestart dat moet leiden tot een provinciale visie op hernieuwbare energie. 

Nadien wordt de visie best zo snel mogelijk vertaald in concrete beleidsinstrumenten en –

acties, die mee kunnen worden opgenomen in het provinciaal klimaatplan. 

Aanbevelingen voor de provincie/gemeenten: 

• Onderzoeken hoe via bepaalde verordeningen al op korte termijn meer duurzame impulsen in 

het ruimtelijkeordeningsbeleid kunnen worden ingebouwd, en dit zowel op provinciaal als 

gemeentelijk niveau.  

• Op korte termijn via projecten al een aantal niches onderzoeken zoals het oplossen van 

barrières voor het opdelen van gronden (verdichten). 

4.2 Aanbevelingen per thema: gebouwen en bebouwde omgeving 

4.2.1 KMI-maatregelen:  

• Optimale oriëntatie voor het benutten van passieve & actieve zonnewinsten voor alle 

woningen (MH.09).  

• Energieprestaties van woningen verbeteren tegen 2040126 

Concreet gaat het om de volgende maatregelen: 

o Muurisolatie bij 40% van de gezinnen (MH.02) 

o Dakisolatie bij 24% van de huishoudens (MH.01) 

o Betere beglazing bij 15% van de huishoudens (MH.05) 

o Efficiëntere ketels bij 45% van de huishoudens (MH.13) en warmtepomp (lucht- of 

grondgekoppelde) bij de 45% van de huishoudens (MH.03) 

o Plaatsen van zonneboiler bij 40% van de huishoudens (MH.04) 

                                           

 

126 De percentages in de doelstellingen zijn telkens bovenop de al bestaande percentages, bv. 24% van de gezinnen 

dakisolatie is bovenop de +/- 70 % van de gezinnen die dit momenteel al heeft (Ceulemans & Verbeeck, 2015).  
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o PV-cellen bij particulieren bij 60% van de huishoudens (ME.01) 

• Energieprestaties van gebouwen van handel en diensten verbeteren 

Concreet gaat het om de volgende maatregelen bij handel en diensten: 

o Combinatie balansventilatie & schuifdeuren bij 20% van de winkels (MT.06) 

o Bijkomende isolatie gedeeltelijk geïsoleerde daken bij 75% (MT.08) 

o Enkel glas vervangen door dubbel glas bij 15% (MT.09) 

o Renovatie bestaande gebouwen bij 30% (MT.02) 

o Plaatsen van warmtepomp bij 15% (MT.03)  

o PV-cellen tertiaire gebouwen bij 30% van de dakoppervlakte (ME.02) 

o Zonneboilers bij 30% van de dakoppervlakte (MT.14) 

o Verlichting reduceren van 52 W/m2 naar 20 W/m2 bij 60% (MT.07) 

• Collectieve wijkrenovaties naar lage energie; concreet gaat het om de volgende twee 

maatregelen: 

o 45x250 woningen collectief renoveren naar zeer lage energie (30 kWh/m2) (MH.06) 

en 

o 45x250 woningen collectief renoveren naar nieuwbouwnorm 2014 (70 kWh/m2) 

(MH.07). 

• Renovatie van 30 voorbeeldgebouwen tot LE-standaard (30 kWh/m2) (MT.13) en 15 

scholen tot passiefstandaard (MT.12) 

• 10 warmtenetten voor telkens 220 woningen (ME.05) 

Het is hierbij de bedoeling dat de warmtenetten werken met biomassa, die afkomstig is 

van een afstand van minder dan 500 km. 

• Ambitieuze energiescans bij huishoudens (MH.10) 

Hierbij wordt gemikt op een fundamentele verbetering van de energieprestaties van de 

woning, en dit voor 6000 gezinnen.  
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Bollengrafiek gebouwen en bebouwde omgeving 

 

Figuur 53: Bollengrafiek gebouwen en gebouwde omgeving 
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1 MH.03 Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van warmtepomp (45% v.d. huishoudens)  

2 MT.14 Zonneboilers Handel & Diensten (30% opp. v.d. sector) 

3 ME.01 PV-cellen bij particulieren (60% v.d. huishoudens) 

4 MH.02 
Isolatie: Plaatsen van muurisolatie, aanpassen van de isolatienormen (40% 

v.d. huishoudens) 

5 MH.13 Installatie van efficiëntere ketels (45% v.d. huishoudens) 

6 MH.01 
Isolatie: Plaatsen van dakisolatie, aanpassen v.d. Isolatienormen (24% v.d. 

huishoudens) 

7 ME.02 
PV-cellen gebouwen handel en diensten (30% opp. Handel en diensten 

tegen 2030) 

8 MT.02 
Renovatie bestaande gebouwen: Cluster van maatregelen ter reductie van 

verbruik HVAC en verlichting (30% v.d. sector) 

9 MH.04 Zonneboiler huishoudens (40% v.d. huishoudens) 

10 MT.03 
Verwarmingsinstallatie: Plaatsen van warmtepomp bij renovatie (15% v.d. 

sector) 

11 MT.08 
Bijkomende isolatie van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken (75% v.d. 

sector) 

12 MH.05 Isolatie: Plaatsen van betere beglazing huishoudens (15% v.d. huishoudens) 
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13 MT.07 Verlichting reduceren van 52 W/m2 naar 20 W/m2 (60% v.d. sector) 

14 MI.01 Sensibilisering bedrijven (100% v.d. bedrijven) 

15 MT.09 Enkel glas vervangen door dubbel glas (15% v.d. sector) 

16 MH.06 
Collectieve wijkrenovaties naar zeer lage energie-standaard (30 kWh/m2) - 

muurisolatie langs buitenzijde (45x250 woningen) 

17 MT.06 
Combinatie balansventilatie & schuifdeuren bij handelszaken 20% v.d. 

handelaars 

18 MH.07 
Collectieve wijkrenovaties naar energie-standaard 2014 (70 kWh/m2) - 

muurisolatie langs binnenzijde (45x250 woningen) 

19 MH.10 Ambitieuze energiescans bij huishoudens (6.000 per jaar) 

20 ME.05 
Biomassaketel van 1MW voor telkens 220 woningen met collectief 

warmtenet (10 stuks) 

21 MT.13 
Renovatie van voorbeeldgebouwen (stad/school/bedrijf) naar LE-standaard 

(30 kWh/m2) (30 gebouwen) 

Tabel 10: legende bollengrafiek gebouwen en gebouwde omgeving 

4.2.2 Hoofdaanbevelingen 

(1) Anders wonen: naar een beleid gebaseerd op kernversterking  

De laatste vijftig jaar zijn de steden in Vlaanderen weliswaar nog sterk gegroeid, maar 

tegelijkertijd is er een evolutie geweest waarbij steeds meer mensen ver van de stad gaan 

wonen, ook ver van hun werk. Het historische beleid heeft dit aangemoedigd op vlak van 

ruimtelijke ordening (‘lintbebouwing’), mobiliteit (uitbreiding wegeninfrastructuur), fiscaliteit 

(bedrijfswagens, beroepskosten, lage kadastrale inkomens en dus onroerende voorheffing op 

het platteland) en wonen (verkavelingsvergunningen).  

Vandaag is de visie veranderd, maar slepen we de historische erfenis met ons mee. Het besef 

dat we naar ‘kernversterking’ moeten streven is er, maar het beleid gaat nog niet consequent 

in die richting, en de publieke opinie heeft zich ook nog niet helemaal in dit nieuwe adagio 

ingeschreven. Hetzelfde geldt voor de cultuur in België om een grote woning te willen. 

Volgens een studie in 11 landen zou een Belgische woning gemiddeld 40% groter zijn dan in 

de meeste andere landen.127 

Veranderingen zijn mogelijk, maar zullen traag gaan. Hoewel de aanbevelingen hier eigenlijk 

                                           

 

127 http://www.standaard.be/cnt/dmf20111107_079 
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veel breder zijn dan het thema wonen, geven we toch een aantal aanzetten tot 

beleidsaanbevelingen. De maatregelen kunnen meestal snel opgestart worden, maar de 

zichtbare effecten kunnen mogelijk heel traag gaan.  

Het project ‘Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant’ van 

Bond Beter Leefmilieu, dat financiële steun krijgt van de provincie, probeert hier een aanzet te 

geven. De provincie kan hier leereffecten uithalen. Het project wil die leereffecten zelf ook 

uitdragen naar het gemeentelijk niveau. Na he einde van het project, in juni 2016, kan de 

provincie deze rol overnemen en een eigen strategie ontwikkelen op dit vlak.  

(2)  Collectieve wijkrenovaties naar lage energie  

De groene tax shift kan hiervoor het draagvlak laten toenemen, maar toch zal voor deze 

maatregel een complex proces met veel coördinatie vereist zijn. Het is ook niet zeker of de 

Vlaming hier cultureel klaar voor is, en – afhankelijk van de modaliteiten – kan het mogelijk 

een dure operatie zijn voor de overheid.  

Concrete aanbevelingen i.v.m. collectieve renovatie zijn verder opgenomen 

(3) Energieprestaties van woningen verbeteren  

De groene tax shift zal energie duurder maken, en daardoor de bereidheid van de gezinnen 

om zelf dergelijke ingrepen te doen, verhogen. De terugverdientijden worden ook korter. Het 

beleid kan deze evolutie nog versnellen aan de hand van de maatregelen, die hieronder 

worden voorgesteld bij de ‘concrete maatregelen’.  

(4) Energieprestaties van gebouwen van handel en diensten verbeteren  

We stellen een combinatie voor van verplichtingen (gemeenten), sensibilisatie en 

ondersteuning (provincie), en een klein deel subsidie (Vlaams). De groene tax shift zal verder 

ook bij de handelaars een effect hebben. Merk op dat de meeste maatregelen i.v.m. de handel 

en diensten een lage X-factor hebben. De implementatie ligt moeilijk zolang het bewustzijn bij 

de doelgroep beperkt is. Het gaat meestal om kleine bedrijven, en bovendien is de 

energiekost slechts een klein deel van de totale kosten. Verplichten ligt politiek moeilijk, 

subsidiëren is mogelijk maar inefficiënt en duur. We zien een omslag bij deze doelgroep 

eerder op de lange termijn realiseerbaar.  

Een instrument dat kan bijdragen aan de doelstelling en dat wel een hoge X-factor heeft, is 

het uitbreiden van de monitoring en visualisatie van het energieverbruik van handel & 

diensten, bij voorkeur bij alle gebouwen. De provincie zou hiervoor het voortouw kunnen 

nemen, met Eandis en Infrax als aan te spreken partners.  

De provincie zou ook het initiatief kunnen nemen om een ‘Masterplan voor kantoorrenovaties’ 

te ontwerpen, in samenwerking met de parkmanagers en de bedrijven. De focus kan gericht 

zijn op ambitieuze renovaties. Waarom zou een collectief perspectief met groepsaankopen, dat 

vaak naar voor geschoven wordt voor woonwijken, niet kunnen werken voor 

kantoorgebouwen? Ook hier geldt dat de collectieve aanpak niet hoeft gelijk te staan met de 
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geografische nabijheid. En ook hier geldt dat PV-cellen zich goed lenen tot samenaankoop. 

Veel tertiaire gebouwen hebben een grote ongebruikte dakoppervlakte. Als ze die ter 

beschikking zouden kunnen stellen van investeerders in PV-cellen is een win-win mogelijk. 

Hiervoor zal dan wel een wettelijk kader moeten worden ontwikkeld. Zonneboilers voor de 

tertiaire sector wordt best enkel gestimuleerd voor bedrijven die warm water nodig hebben 

(bv. kappers), en voor ziekenhuizen en openbare gebouwen. 

Ten slotte zit in het KMI ook een ecoloket voor handel en diensten, met als doelstelling het 

stimuleren van klimaatvriendelijke technische maatregelen in de verschillende sectoren. 

4.2.3 Concrete aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de hogere overheid/ provincie als aanjager 

• Maatregelen gerelateerd aan fiscaliteit: 

o Woonbonus degressief maken in functie van kernverdichting/compactheid; ook de 

tarieven van de onroerende voorheffing kunnen hieraan aangepast worden.  

o Loutere actualisering van de kadastrale inkomens (de laatste kadastrale perequatie 

dateert van 1975) zou al voor een aanpassing in het voordeel van kernversterking 

zorgen.  

o Verlaging successierechten in geval van energierenovatie, zoals zonet al is 

aangekondigd voor de schenkingsrechten128; 

o Onderbezettingstaks: de redenering van de bestaande leegstandsheffing wordt 

doorgetrokken worden tot op het niveau van kamers, bv. wie meer dan twee 

slaapkamers ‘over’ heeft, moet een ‘onderbezettingstaks’ betalen. 

o BTW-tarief voor volledige sloop en heropbouw verlagen naar 6%; 

• Maatregelen gerelateerd aan normering en verplichtingen: 

o Uitbreiding van het EPC tot een ‘woonpas’. De woonpas bevat advies op maat 

krijgen over optimale ingrepen. De woonpas zou ook een schatting moeten 

bevatten van de benodigde kost om de woning te renoveren, afhankelijke van de 

beoogde energiewaarde. Voor woningen met een te hoge EPC-waarde (bv. > 800, 

dalend in de tijd) wordt de verkoop of verhuur verboden, tenzij met verbintenis 

door de koper tot een ambitieuze energierenovatie. Dit systeem is vergelijkbaar 

met de bestaande keuring van de elektriciteitsinstallatie, met de kwalificatie 

‘conform – niet conform’; in dat laatste geval is de koper verplicht om binnen de 

18 maanden de nodige actie te ondernemen en een nieuwe keuring te laten 

                                           

 

128  http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/vlaamse-regering-verlaagt-schenkingsrechten-voor-onroerende-

goederen/article-normal-559507.html 
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uitvoeren. Voor het niveau daar net onder (bv. < 800 maar > 600) kan een heffing 

(een soort boete) worden opgelegd, waaraan men kan ontsnappen als de koper de 

verbintenis aanvaardt om een ambitieuze energierenovatie te realiseren.  

o Op langere termijn kunnen de allerlaatste gezinnen, voor wie alle voorgaande 

beleidsmaatregelen nog niet tot het gewenste gedrag hebben geleid, aan boord 

worden getrokken via isolatie- of energieprestatienormen voor bestaande 

woningen, zoals die nu al bestaan voor nieuwbouw en voor dakisolatie in 

huurwoningen.  

o Efficiëntere ketels (KMI-maatregel MH.13): de uitfasering van niet-efficiënte 

verwarmingsketels is volop aan de gang. Subsidies hebben in het verleden een rol 

gespeeld, en in de toekomst zal het verbod op andere ketels dan condenserende 

(vanaf 26 september 2015) er voor zorgen dat elke afgedankte ketel wordt 

vervangen door een condenserende ketel. Het wordt echter niet verplicht om een 

oude ketel te vervangen, waardoor het nog enkele decennia kan duren alvorens de 

laatste niet-condenserende ketel is verdwenen. De enige manier om dit proces te 

versnellen is wellicht een verplichte vervanging van alle ketels van vóór een 

bepaald productiejaar, maar deze maatregel is qua handhaving zo complex dat de 

kosten wellicht groter zijn dan de baten.  

o Aanpassen van wetgeving rond de mede-eigendom om energierenovaties meer 

slaagkansen te geven. Bijvoorbeeld: afhankelijk van de leeftijd van het 

appartementsgebouw, de verplichting om een reservefonds aan te leggen voor 

energierenovatie.  

• Maatregelen gerelateerd aan het lopende Vlaamse beleidsproces rond het Renovatiepact:  

Het verhogen van de renovatiesnelheid van de bestaande woningen is een doelstelling die 

momenteel ook hoge prioriteit heeft voor de Vlaams overheid, via het Vlaamse Renovatiepact. 

In het Vlaamse proces zal aandacht zijn voor heel wat maatregelen en aspecten die interessant 

zijn voor de provincie, zoals:  

o het maatschappelijk draagvlak van bepaalde maatregelen zal worden onderzocht; 

o het inventariseren van bestaand beleid 

o sensibilisatie van gemeenten rond het opheffen van oude verkavelingsvoorschriften 

om het opsplitsen van woningen en kavels vereenvoudigen  

o isoleren van vrijstaande gemene muren 

o onderzoeken van opportuniteiten voor renovaties en verdichting via 

(gemeentelijke) Ruimtelijke Ordening 

o Woningpas, die op vlak van energieprestaties de het pad naar het einddoel in 

2050 bevat.  

o Aandacht voor mede-eigendom 

o Aandacht voor ontzorging bij energierenovatie 

Deze lijst maakt duidelijk dat zich hier heel wat kansen zullen voordoen voor samenwerking en 



   

188 

coördinatie. Een nauwe opvolging van dit proces vanuit de provincie wordt aanbevolen, met 

aandacht voor het Renovatiepact bij de opmaak van het eigen Vlaams-Brabantse 

Klimaatbeleidsplan.  

 

Aanbevelingen voor de provincie/gemeente 

• Aanbevelingen collectieve wijkrenovatie: 

o Gemeenten begeleiden bij het opzetten van concrete renovatieprojecten van 

(MH.06 en MH.07); de bewoners worden zoveel mogelijk ontzorgd. Voor zo’n 

coördinatieproject kan mogelijk een subsidie op EU-niveau worden gevonden.  

o Samenaankoop, communiceren van goede voorbeelden en sensibilisatie; 

aanspreken van alternatieve financieringsinstrumenten, zoals (al dan niet renteloze) 

leningen, rollende fondsen (bij de provincie of elders), crowdfunding, … Hier zal 

wellicht een belangrijke rol zijn weggelegd voor de financiële sector. 

o Slimme subsidie voor een klein percentage en enkel voor de lage inkomens. De 

provincie stemt best goed af met de recent aangekondigde Vlaamse subsidie voor 

wijkrenovatie. Anderzijds is voor de eerste pilootprojecten mogelijk een grotere 

financiële inbreng vanuit de overheid vereist. Nadien zullen er minder 

onzekerheden zijn, en zal er een zeker ‘businessmodel’ kunnen ontstaan voor 

dergelijke operaties, waarbij de privésector een grotere rol speelt.  

o Voor een beperkt aantal financieel kwetsbare gezinnen kan de formule van een 

Community Land Trust een oplossing bieden (Bachus, 2013b). Waar dat niet kan, is 

bijzondere aandacht en trajectbegeleiding vereist voor de kwetsbare doelgroepen, 

omdat zij anders typisch uit de boot dreigen te vallen. Samenwerking met 

OCMW’s, Wooninfopunten, DuWoBo, etc. is daarom aangewezen.  

o De provincie zou een proefproject kunnen opzetten rond de collectieve renovatie 

van appartementen in een grote privé-blok die wordt beheerd door de 

‘gemeenschap der eigenaars’. Oksigenlab is een organisatie die momenteel zo’n 

proefproject voorbereidt.  

We merken op dat een ‘wijk’ niet noodzakelijk een geografisch aaneensluitend 

gebied moet zijn. Woningen die verder uit elkaar liggen, maar toch kunnen 

verbonden worden via een gemeenschappelijk kenmerk, komen ook in 

aanmerkingen. Zo’n gemeenschappelijk kenmerk is bijvoorbeeld type van huis, 

gebouwd in dezelfde periode, of het loutere feit dat de eigenaar-bewoner 

kandidaat is om in een collectief renovatieproject te stappen.  

• Verbeteren van de energieprestaties van woningen:  

o Slimme subsidies: dit betekent dat de subsidies gedifferentieerd worden op basis 

van (1) inkomen van de gezinnen en (2) plaats van de woning (om kernversterking 

aan te moedigen. Om sociale en budgettaire redenen stellen we voor om enkel 
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subsidies in te voeren voor de (bv.) 30% laagste inkomens; voor de overige 70% is 

de financiële drempel meestal niet de belangrijkste. Om het probleem van de 

prefinanciering te ondervangen, stellen we voor om – minstens voor de kwetsbare 

doelgroepen - te werken met een systeem van directe korting op de factuur. 

Belastingkortingen via de belastingbrief zijn minder interessant omdat ze pas twee 

jaar later worden betaald en de groep van lage inkomens hier enkel mee van 

geniet als men werkt met een belastingkrediet i.p.v. met een belastingaftrek. 

Idealiter kunnen de lage inkomens ook beroep doen op renteloze leningen, zoals 

nu al bestaat met de Vlaamse Energielening.129 De subsidies richten zich best voor 

een significant deel op het moeilijke segment van de private huurmarkt.  

o Samenaankoop, georganiseerd door (bijvoorbeeld) de provincie; naast de 

financiële winst die hieruit te halen valt, is een minstens even belangrijke 

(mogelijke) realisatie het effect van de ‘ontzorging’ van de bewoners (zie ook 4.2.2 

Wijkrenovaties). De ontzorging kan zowel betrekking hebben op administratieve 

zaken (bv. contacten met de aannemers) als op financiële zaken (begeleiding naar 

en doorheen subsidie- en leningsaanvragen). PV-cellen lenen zich bijvoorbeeld 

goed tot samenaankoop. 

o Sensibilisatie en bewustwording van de gezinnen. Op korte termijn is het effect 

hiervan misschien beperkt, maar op langere termijn is een attitude- en 

gedragsverandering zowel haalbaar als noodzakelijk. De provincie kan hier zeker 

een rol spelen. De bestaande Kyotomobiel is een voorbeeld van hoe de 

boodschap over energierenovaties bij de mensen kan gebracht worden; de sterktes 

zijn enerzijds de laagdrempeligheid en anderzijds het feit dat de Kyotomobiel 

verder gaat dan specifieke maatregelen, en meer systemische renovaties bepleit. 

Dit voorbeeld kan zeker tot inspiratie strekken. Daarnaast bevelen we ook aan om 

sensibilisatie te doen bij de sector van de vastgoedmakelaars en notarissen, en bij 

de ‘gemeenschap der eigenaars’ van flatgebouwen.   

o 10 warmtenetten voor telkens 220 woningen (KMI-maatregel ME.05): Een 

warmtenet is duurzaam op voorwaarde dat de biobrandstof die als energiebron 

dient, niet van te ver moet aangevoerd worden. Een pilootproject zou kunnen 

worden opgezet voor een nieuwbouwwijk, gevolgd door projecten met bestaande 

woningen. Een link met de aanbeveling rond ‘collectieve wijkrenovatie’ is 

aangewezen. Zeker in de vroege fasen zullen ontzorging en subsidies nodig zijn. 

De provincie kan een rol spelen in beide instrumenten. Idealiter wordt een 

warmtenet gevoed door restwarmte van de industrie. Het onderzoek naar 

opportuniteiten op dit vlak maakt deel uit van het project ‘Energiekansenkaarten’. 

                                           

 

129  De Vlaamse Energielening is de opvolger van de federale FRGE-lening 
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Indien hieruit opportuniteiten blijken, moeten die zeker gevaloriseerd worden.  

o Samenwerken met de architecten om goede praktijken meer naar buiten te 

brengen.  

• Overige aanbevelingen 

o Onderzoek en stimuleren van duurzame niches op vlak van wonen en bouwen: Via 

het ondersteunen van onderzoek of pilootprojecten kan het beleid bijdragen aan 

het experimenteren met duurzame niches en nieuwe woonvormen. Enkele 

voorbeelden: co-housing, kangoeroewoningen, dynamisch bouwen, woningdelen, 

woningruil, fiscaliteit aangepast aan compactheid en/of kernverdichting, 

verhandelbare grondrechten, community land trust, … 

o Optimale oriëntatie (MH.09): Oriëntatie die optimaal is voor zonnewinsten valt 

maar in een beperkt aantal gevallen te realiseren, wegens onverenigbaarheid met 

veel andere doelstellingen, zoals efficiëntie van het ruimtegebruik, aanbouw tegen 

andere gebouwen, uniformiteit van de gebouwen, etc. Toch blijven hier vandaag 

nog opportuniteiten onbenut. Verplichtend beleid, via het (Vlaamse) ruimtebeleid 

en de stedenbouwkundige vergunningen (gemeentelijk en provinciaal), is hier 

wellicht niet aangewezen, o.w.v. de complexiteit. Aanmoedigend beleid via 

sensibilisatie is wellicht een logische eerste stap. De provincie kan met haar 

bevoegdheden over beroepen van stedenbouwkundige vergunningen, dit als 

aandachtspunt suggereren in bepaalde gevallen. Ze kan ook gemeenten en 

burgers (en architecten) sensibiliseren om hier tenminste aandacht voor te hebben. 

Ten slotte zou dit aspect meer aandacht kunnen krijgen in de opleiding en de 

beroepsprofielen van architecten. Dat laatste zou de provincie kunnen initiëren 

i.s.m. AKOV.130 

o Het bestaande subsidiereglement Woningdelen en de Catalogus en de Oproep 

Kleinschalig Wonen zijn goede voorbeelden van hoe duurzaamheid als een 

centraal principe kan worden ingebouwd in het subsidiebeleid van andere 

diensten; de provincie kan deze aanpak ook volgen voor andere 

subsidieprogramma’s, in alle diensten. Een eerste stap zou kunnen bestaan in een 

screening van alle subsidiereglementen, waarbij de opportuniteiten voor 

vergroening worden geïdentificeerd.  

o Muurisolatie (MH.02): wijziging in de stedenbouwkundige regels op gemeentelijk 

niveau.  

                                           

 

130  AKOV, het Agentschap voor in Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid, stelt – in samenwerking met de 

sectoren - beroepskwalificaties op voor veel beroepen. In 2014 heeft AKOV met de bouwsector een duurzaamheidstraject 

afgelegd, waarbij verschillende ‘groene vaardigheden’ werden toegevoegd aan de bestaande beroepskwalificaties van de 

sector.  
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o Veel ouderen hebben weinig last van financiële grenzen, maar kijken op tegen de 

rompslomp die een energierenovatie. De provincie zou infovergaderingen kunnen 

organiseren voor de derde leeftijd met focus op praktijkvoorbeelden. 

o Verlichting reduceren van 52 W/m2 naar 20 W/m2 bij 60 % van de sector Handel 

en diensten (MT.07): Er kan worden verwacht dat de groene tax shift hier al een 

impuls aan zal geven, en dat de technologische evolutie naar energiezuinige 

lampen (LED) er voor zal zorgen dat andere types van verlichting geleidelijk uit de 

markt zullen verdwijnen. Toch kan het nog nodig zijn dat een laatste groep 

achterblijvers pas zal meegaan als er een verplichting is, bijvoorbeeld met een 

gemeentelijke reglement. Qua praktische implementeerbaarheid en handhaving ligt 

dit echter moeilijk.  

o Renovatie van 30 voorbeeldgebouwen en 15 scholen (MT.13): De provincie zou 

hier met investeringen in haar eigen gebouwen het goede voorbeeld kunnen 

geven. Daarnaast kan worden samengewerkt met scholenkoepels en kunnen 

constructies worden onderzocht met Publiek-Private Samenwerking (PPS) of 

crowdfunding. 

o de provincie heeft een beleid inzake doortrekkende woonwagenbewoners; hiervoor 

is een terrein voorzien, nl. het doortrekkersterrein in Huizingen. Voor dit terrein 

bestaat een reglement waaraan de tijdelijke bewoners zich dienen te houden. Aan 

dit reglement zouden meer milieuvoorwaarden kunnen worden toegevoegd, m.b.t. 

afval, afvalwater, energiegebruik,… Dit is een manier om een doelgroep te bereiken 

die op andere manieren moeilijke te vatten is met sensibilisatie en bewustmaking.  

o Per 1 januari 2014 is de opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een 

specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-

Brabant toegekend. Voorheen was dit in handen van de Vlaamse overheid, via de 

organisatie Vlabinvest. 131  De bevoegdheidsoverdracht kadert in de zesde 

staatshervorming. In uitvoering van deze opdracht richtte de provincie een 

autonoom provinciebedrijf op, Vlabinvest apb. De oprichting van deze nieuwe 

organisatie geeft de kans om in de nieuwe visie- en missieverklaring en in andere 

strategische documenten, energiezuinigheid en energieneutraliteit een belangrijke 

plaats te geven. 

4.3 Aanbevelingen per thema: energie 

4.3.1 KMI-maatregelen:  

Doelstelling van 50 windturbines tegen 2040. Het streefdoel wordt dan een capaciteit van 150 MW 

(ME.04) 

                                           

 

131 Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant 
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Bollengrafiek energie: 

 

Figuur 54: Bollengrafiek energie 
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1 ME.04 Bouw windturbines (50 stuks van 3MWe) 

Tabel 11: legende bollengrafiek energie 

4.3.2 Hoofdaanbevelingen 

(1) Opmaken van een provinciale visie rond windturbines 132  en andere vormen van 

hernieuwbare energie. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de energiekansenkaarten. 

Na publicatie van deze studie (eind 2015) wordt onmiddellijk een beleidsproces opgestart om 

de stap van studie naar concreet beleid op te maken. Dit proces kan ongeveer parallel lopen 

met de opmaak van het provinciaal klimaatbeleidsplan.  

(2) Windenergie: van knelpunten naar oplossingen: er zijn heel wat hinderpalen voor een 

ambitieuze uitbreiding van het aantal windturbines in Vlaams-Brabant. Onderzoek naar 

oplossingen voor deze knelpunten en sensibilisatie van inwoners is aangewezen. Voorbeeld: 

we raden aan om overleg met Belgocontrol op te starten over de perimeter rond de 

                                           

 

132 Zie bijvoorbeeld het beleidskader van Oost-Vlaanderen. 
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luchthaven waarin geen windturbines mogen geplaatst worden. Aansluitend: onderzoeken 

welke pistes mogelijk zijn om het financiële knelpunt rond het (dure) nieuwe radarsysteem, dat 

zou toelaten om de perimeter te verkleinen, weg te werken.  

4.3.3 Concrete aanbevelingen  

Aanbevelingen voor de hogere overheid/ provincie als aanjager 

• Het (Vlaamse) beleid dient duidelijkheid te scheppen over de netvergoeding voor 

fotovoltaïsche zonnepanelen en dat voor een langere periode (bv. 10 jaar).  

• Biomassa: duurzaamheidscriteria hanteren bij het toekennen van Vlaamse subsidies 

(groenestroomcertificaten); momenteel te eenzijdig gefocust op energie.  

Aanbevelingen voor het provinciaal en of gemeentelijk beleid 

• Windenergie:  

o Omgevingsvergunning windturbines: oplossingsgericht denken i.v.m. barrières in 

specifieke dossiers, waardoor aanpassingen van projecten volstaat en afkeuren niet 

nodig is.  

o Onderzoeken waar ruimte voor windturbines kan worden gemaakt in industriële 

zones.  

o Militaire luchthaven in Waals-Brabant: ook hier de barrières identificeren die 

momenteel verhinderen om in Vlaams-Brabant een grotere ruimte ter beschikking 

te hebben voor windturbines.  

o Sensibilisering van burgemeesters i.v.m. de voordelen van windturbines op het 

eigen grondgebied.  

o De provincie kan ook partner worden in een windproject. Gemeenten vormen wel 

vaker een partnerschap met investeerders in windmolenparken, bv. de gemeente 

Asse stelt zichzelf voor als partner in het project van de windmolens daar.133  

o Het coöperatief model, waarbij burgers mede-eigenaar kunnen worden van 

windmolenparken, verhoogt het maatschappelijk draagvlak. 

• Overige energiebronnen: 

o Het onderzoeken van zonnevelden, zowel qua ruimte, vergunningenbeleid, en 

onderzoeken van constructies om de bevolking hier bij (financieel) te betrekken. 

o De provincie kan lokale warmtenetten faciliteren en lokale warmteopwekking 

ondersteunen, via subsidies, capaciteitsondersteuning van gemeenten of 

sensibilisatie; in deze lokale projecten kan biomassa zeker een rol spelen (bv. 

verwarming van gemeentelijke zwembaden).  

                                           

 

133 http://www.asse.be/nieuwsdetail/490/medeeigenaar-worden-van-de-windturbines-in-mollem  
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o De opwekking van hernieuwbare energie is best gericht op grootschalige 

productie, omdat kleinschalige productie een grote belasting kunnen zijn voor het 

netwerk. Burgers en gezinnen kunnen wel bij de grootschalige productie worden 

betrokken, bv. via coöperaties.  

o De lopende onderzoeken over biogas uit gft-afval verderzetten, en de 

economische rendabiliteit onderzoeken. 

o Het potentieel van nog niet-vermelde energiebronnen, zoals waterkracht, 

geothermie en aardwarmte, en riothermie wordt momenteel onderzocht via de 

studie over de Energiekansenkaarten. Op basis van de conclusies daarvan kan de 

provincie een beleid uitstippelen.  

4.4 Aanbevelingen per thema: mobiliteit 

4.4.1 KMI-maatregelen:  

• Modal shift van personenwagen naar fiets en OV (MM.02) 

Met de huidige modal split gebeurt 75% van de verplaatsingen met de auto. De doelstelling is om 

tegen 2040 te gaan naar 50% auto, 25% openbaar vervoer en 25% fiets.  

• Technologische shift naar elektrische voertuigen (MM.03) 

In 2040 zou 30% van de personenkilometers moeten worden afgelegd met een elektrische wagen 

• Bedrijven uitnodigen om op vrijwillige basis een charter te ondertekenen om de 

gemiddelde emissies van hun wagenpark te beperken (MM.13) 

• Goederenvervoer groeperen & samen laten transporteren (en hierdoor 25% van de 

goederenkilometers verminderen) (MM.16) 

• Extra kilometers vermijden door gebrek aan diensten in onmiddellijke omgeving opvangen 

(10% van de niet-snelweg personenkilometers) (MM.05) 

• Uitwisselingsplatform van locatiegebonden diensten (10% van de niet-snelwegkilometers) 

(MM.04) 

• Werknemer krijgt mobiliteitsbudget in plaats van een duurdere bedrijfswagen (MM.05) 

Op die manier zou het aantal bedrijfswagens (met tankkaart) kunnen dalen met 30% t.o.v. 2015. 

• Afbouw parkeeraanbod (MM.06) 

• Autovrije zones in 3 stadskernen (MM.08) 

• Parkeer- en laadvoorzieningen voor elektrische wagens (MM.14) 

• CO2-efficiëntie vrachtwagens: verstrenging van de normen op EU-niveau (MM.17) 

• CO2-efficiëntie bussen: verstrenging van de normen op EU-niveau (MM.18) 
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Bollengrafiek mobiliteit: 

 

Figuur 55: Bollengrafiek mobiliteit 
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1 MM.02 Modal shift van personenwagen naar fiets en OV (25% fiets en 25% OV) 

2 MM.17 Efficiëntie vrachtwagens 

3 MM.16 
Goederenvervoer groeperen & samen laten transporteren (25% v.d. 

vrachtkilometers) 

4 MM.05 

Extra kilometers vermijden door gebrek aan diensten in onmiddellijke 

omgeving opvangen (10% v.d. niet-snelweg personenkilometers): 

¥ Tekort aan schoolplaatsen - dichtstbijzijnde school 

¥ Tekort aan kinderopvang - nabij woonst of werk 

¥ Tekort aan service flats/rusthuizen in buurt familie/vrienden 

¥ ... 

5 MM.04 

Uitwisselingsplatform van locatie gebonden diensten (10% v.d. niet-

snelwegkilometers): 

¥ Job uitwisseling  

¥ Kinderopvang  

¥ Leerlingen  

¥ Leerkrachten  

¥ Eenmanszaken/thuiswerkers die samen al dan niet deeltijds een kantoor 
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wensen te delen  

6 MM.18 Efficiëntie bussen 

7 MM.08 Autovrije zone in de steden en gemeenten (3 stadskernen) 

Tabel 12: legende bollengrafiek mobiliteit 

 

4.4.2 Hoofdaanbevelingen 

(1) Regionet: van visie naar beleid 

Om tot een significante daling te komen van het aantal afgelegde kilometers, is 

systeemverandering nodig op vlak van wonen, werken, ruimtelijke planning en mobiliteit (zie ook 

paragraaf 4.2.2 ‘Anders wonen’). Het project Regionet Leuven, dat gestart is als een 

onderzoeksproject, maar dan een tweede leven heeft gekregen als een visieproject waarin naast 

Buur ook de provincie, De Lijn, de NMBS en de stad Leuven partners zijn. De kern van de 

Regionet-visie bestaat in het concentreren van onze activiteiten (wonen, werken, ontspannen, …) in 

stads- en dorpskernen. Hiervoor is een systemische omslag nodig in het denken over ruimtelijke 

ordening, wonen en mobiliteit. Concreet stelt het project voor om rond Leuven enkele grote 

hoogwaardig openbaarvervoersassen (‘stamlijnen’) te ontwikkelen, naast hoogwaardige fietsassen. 

Performant openbaar vervoer wordt georganiseerd langs deze assen. Verder weg van deze assen 

moeten we (1) onze activiteiten afbouwen en (2) een beroep doen op aangepast voor- en 

natransport: fiets, minibus, collectieve taxi, auto. 

Hoewel het project enkel voor Oost-Vlaams-Brabant werd ontwikkeld, zijn de betrokkenen ook al 

ver gevorderd met een soortgelijke analyse voor West-Vlaams-Brabant. De conclusies en 

oplossingen zouden in dezelfde richting gaan als die van het oorspronkelijke project.  

Regionet is een mooi voorbeeld van maatschappelijke visievorming, wat een belangrijke stap is in 

meer bewustwording en bereidheid om out-of-the-box te denken over concrete oplossingen. 

Momenteel heeft het project een subsidie als ‘strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen’. Het feit dat dit project nu wordt getrokken door de belangrijke 

overheidsactoren Provincie Vlaams-Brabant, stad Leuven, Intercommunale Interleuven en De Lijn, 

en gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, zijn indicaties dat het project een groot 

potentieel heeft. Anderzijds zouden de politieke reacties op bepaalde niveaus eerder afwijzend zijn 

(De Paep et al., 2014), wat niet ongewoon is bij systeemveranderende voorstellen. Naast de 
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politieke barrières worstelt Regionet ook nog met andere hinderpalen134: 

• Het financieringsvraagstuk. Een expert op de focusgroep stelde voor om een deel van de 

inkomsten van het rekeningrijden in de eerste jaren te investeren in de realisatie van 

Regionet.  

• Uit de implementatie van de eerste (kleine) elementen blijkt dat de stap van 

langetermijnvisie naar kortetermijnbeslissingen in de praktijk op alle vlakken een grote 

uitdaging is.  

• Hoewel in Vlaanderen nog heel wat bouwgrond beschikbaar is, ligt die voor een groot 

deel in gebieden waarin – volgens de Regionet-visie – best niet meer in woonuitbreiding 

wordt geïnvesteerd. Echter, voor gemeenten vormt die woonuitbreiding een belangrijk 

instrument om nieuwe gezinnen (met een relatief hoog inkomen) naar hun gemeente te 

lokken, om zo de financiële noden mee in te vullen. Het voorstel van een expert uit de 

focusgroep om het instrument ‘verhandelbare bouwrechten’ in te voeren, zal daarom 

waarschijnlijk onvoldoende politieke steun krijgen.  

• De huidige ruimtelijkeordeningsinstrumenten zouden ontoereikend zijn om het project te 

realiseren. Ook de beleidscultuur (vooral op gemeentelijk niveau) zou er nog niet klaar 

voor zijn.  

• Samenwerking tussen gemeenten loopt vaak stroef, omdat er veel uiteenlopende belangen 

op het spel staan. Mogelijk kan hier een bemiddelende rol voor de provincie zijn 

weggelegd. 

Heel wat maatregelen die in Regionet zijn opgenomen, komen terug in de beleidsaanbevelingen 

van onze klimaatstudie.  

Naast de oplossingen die Regionet voorstelt, zijn er nog andere instrumenten die het aantal 

gereden afgelegde kilometers kunnen terugdringen. Vooral van de slimme kilometerheffing kan 

worden verwacht dat ze het aantal afgelegde kilometer zal doen dalen.  

(2) Modal shift van personenwagen naar fiets en OV 

De volgende beleidsmaatregelen kunnen worden ingezet om de modal shift tegen 2040 te 

verschuiven van de auto naar het openbaar vervoer, de fiets en te voet: 

• De slimme kilometerheffing (rekeningrijden) die vervat zit in de groene tax shift, zal een 

belangrijke bijdrage leveren aan de modal shift.  

• Uitbreiding van publieke fietsdeelsystemen over de volledige provincie ten behoeve van 

bewoners en bezoekers. Een volgende stap is een samenwerking met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor een (gedeeltelijk) gezamenlijk systeem.  

• De provincie draagt het verbeteren van de fietsinfrastructuur met het oog op een 

                                           

 

134 Bron: focusgroep.  



   

198 

opwaardering van de fiets als mobiliteitsmodus, al heel hoog in het vaandel. Verdere 

sterke uitbreiding van de provinciale en stedelijke fietspaden, fietsautosnelwegen en 

efficiënte knooppunten zijn erg belangrijk. Zodra de culturele omslag naar meer fietsen 

voor werken, winkelen, hobby, etc. wordt gemaakt, zal deze infrastructuur nog belangrijker 

worden. naast de grote fietssnelwegen zullen ook de gemeentelijke fietspaden erg 

belangrijk zijn. Hier zijn zeker nog bijkomende inspanningen nodig, zowel in de meer 

verstedelijkte als in de landelijke gemeenten.  

• Realiseren van een hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk langs de grote regionale assen, 

zoals voorzien in Regionet. Hierin zit o.a. het verzorgen van een betere verbinding tussen 

het openbaar vervoer en de werkpolen - o.a. door het aansluiten van de gewestwegen 

met een overstapplaatsnaar het openbaar vervoer (overstapplaats voorzien van een 

comfortabele parking). Deelnemers aan de focusgroep ‘mobiliteit en ruimte’ waren van 

oordeel dat de huidige ruimtelijkeordeningsinstrumenten ontoereikend zijn om deze 

doelstelling te realiseren. Er wordt dan ook gepleit voor een systeemverandering binnen 

het ruimtelijkeordeningsbeleid. Toevoeging van nieuwe tramlijnen is vervat in Regionet, 

maar is erg duur135, en wordt verwacht op lokaal verzet te zullen stuiten. Starten met een 

busbaan die daarna wordt omgevormd tot tramlijn is een mogelijke oplossing voor het 

verzet, maar deze optie is nog duurder.  

• Een grondige afstemming van het hoogwaardig openbaarvervoersnetwerk met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is een must, net als een geïntegreerde 

(beleidsdomeinoverschrijdende) aanpak op beleidsniveau. Uiteraard is ook verticale 

integratie (samenwerking Vlaanderen, provincie, intercommunales, gemeenten) hierin 

belangrijk. De provincie kan hierin een belangrijke rol spelen, vooral als ook het politieke 

niveau zijn schouders achter dit project zet, hetgeen soms moeilijker ligt op lokaal en 

Vlaams niveau. De provincie kan (1) bij de overige beleidsniveaus ijveren voor beslissingen 

op dit vlak, (2) haar eigen beleid hierop afstemmen, bv. op vlak van fietsbeleid, en (3) 

ondersteunende en coördinerende instrumenten inzetten, zoals de nu al bestaande 

projecten Smartmove, Mobiliteitsscan bedrijven en Provinciaal Mobiliteitspunt.  

• hogere fietsvergoedingen of gemeenschappelijk fietsenpark;  

• (geleidelijke) afschaffing van de fiscale voorkeursbehandeling van bedrijfswagens (federaal).  

• Afstemmen van openbaar vervoer zodat wachttijden kleiner worden. 

• Bestaande infrastructuur voor fietsen veiliger maken. Daarnaast kan voor het eerder 

vermelde concept ‘comfortabele fietsparking’ inspiratie worden opgedaan bij de stad 

Malmö (Zweden), waar fietsparkings bestaan met douche, toilet, reisinformatie, 

opbergkluisjes en wachtkamers.136 

                                           

 

135  De recente afwijzing door de Europese Unie van Publiek-Private Samenwerkingsprojecten die buiten de 

overheidsbegroting blijven, wordt gezien als een bijkomende hinderpaal voor het bereiken van de ambitie. 

136 http://www.verkeersnet.nl/12661/de-mooiste-fietsenstalling-ter-wereld/  
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• De website ‘Vlot Vlaanderen’ is een goed sensibiliserend instrument, dat zou kunnen 

worden uitgebreid tot buiten de provincie.  

 

Aanbevelingen voor de hogere overheid/ provincie als aanjager 

• Technologische shift naar elektrische voertuigen (MM.03) 

Deze technologische shift is ondertussen aan de gang. Hoewel de technische barrières 

(afstand, batterijen) maar traag worden opgelost, is het potentieel wel groot. Het is 

duidelijk dat we hier te maken hebben met een transitie op mondiaal niveau, waar 

provinciale en zelfs nationale overheden slechts een indirecte impact op hebben. Een 

duidelijke rol die overheden wel hebben, is faciliteren en voorzien in flankerende 

maatregelen, zoals het voorzien van voldoende laadpunten. Veel actoren kunnen hier een 

rol in spelen. Financiering kan grotendeels door de privésector of PPS gebeuren. De 

provincie kan zeker een bijdrage leveren via het voorzien van laadpunten aan haar eigen 

gebouwen en recreatiedomeinen, en aan het partneren met privé-actoren om ook elders 

laadpunten te realiseren.  

Een andere technologische shift, naar zelfrijdende auto’s, zou mogelijk ook potentieel 

hebben op vlak van duurzaamheid. De precieze impacts op alle vlakken van een transitie 

naar een wereld met enkel of vooral zelfrijdende auto’s, is echter nog koffiedik kijken. Wat 

het fileprobleem betreft, verschenen recent zowel studies die concluderen dat de files 

spectaculair zouden dalen (bv. OECD/International Transport Forum, 2015), als studies die 

het omgekeerde beweren (Levine 2015). De toekomst zal uitwijzen wat het potentieel op 

vlak van duurzaamheid werkelijk is.  

• Efficiëntie vrachtwagens (MM.17) en efficiëntie bussen (MM.18) 

Ook voor vrachtwagens en bussen is het logisch om een verstrenging van de 

emissienormen mee te nemen. De X-factor voor deze maatregelen is hoog (3,5 voor 

vrachtwagens en 3,3 voor bussen), o.a. omdat efficiëntere bussen ook minder lokale 

luchtverontreiniging en (mogelijk) lawaai produceren.  

De verantwoordelijkheid voor de voertuigefficiëntienormen ligt bij de EU. Toch zijn er ook 

acties mogelijk die verder gaan dan de verplichte normen: zo is De Lijn nu al volop de 

mogelijkheden aan het onderzoeken van waterstofbussen, zelfrijdende bussen en 

elektrische en hybridebussen.  

• Invoeren van een mobiliteitsbudget 

De discussies over het mobiliteitsbudget vinden plaats op het federale niveau. Toch raakt 

ze aan alle beleidsniveaus. Momenteel is de auto het preferentiële vervoermiddelen, ook 

van de fiscaliteit. Met een mobiliteitsbudget, waarbij de werknemer een budget krijgt en 

vervolgens zelf mag kiezen voor een mobiliteitsmodus, zou deze voorkeursbehandeling 

ten einde komen. Dit beleidsinstrument klinkt aantrekkelijk, maar is praktisch complex in 

de uitvoering; er zijn veel juridische aanpassingen voor nodig, en het belangrijkste is 
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wellicht nog dat het instrument raakt aan de dominante, ingebakken cultuur bij de meeste 

overheden, burgers en bedrijven, waarin de auto een niet weg te denken plaats heeft. Om 

deze reden heeft deze maatregel een lage X-factor en denken we – hoewel de 

besprekingen op het federale beleidsniveau nu aan de gang zijn – dat implementatie 

ervan op korte termijn niet moet verwacht worden. De provincie zou zich wel kunnen 

‘outen’ als een voorstander van het systeem, en zelfs kunnen onderzoeken welke stappen 

ze zelf, als grote werkgever, al zou kunnen zetten in de richting van een mobiliteitsbudget, 

maar dan wel binnen het huidige (onaangepaste) fiscale en juridische kader. De provincie 

vindt alvast een bondgenoot in Voka, dat verklaard heeft open te staan voor een discussie 

over het mobiliteitsbudget.137  

 

Aanbevelingen voor het provinciaal en/of gemeentelijk beleid 

• Charter om de gemiddelde emissies van het wagenpark te beperken (MM.13)  

Een charter is een vrijwillige engagementsverklaring die wordt ondertekend door twee of 

meer partijen. Meestal gaat het om bedrijven of sectoren die een overeenkomst afsluiten 

met een overheid. Er wordt vervolgens uitgebreid over gecommuniceerd, waardoor het 

charter een sensibiliserend effect kan hebben op de doelgroep. Aangezien de meeste 

grote bedrijven in Vlaams-Brabant al actief bezig zijn met het zoeken naar oplossingen 

voor het mobiliteitsprobleem, kan een charter wellicht vooral voor KMO’s die nog maar 

weinig hebben nagedacht over oplossingen, mogelijk een effect hebben. miK, het Milieu-

Infopunt voor de KMO, dat een samenwerking is tussen VOKA en de provincie, zou het 

proces van totstandkoming van zo’n charter kunnen coördineren, indien er voldoende 

interesse en bereidheid bij de bedrijven kan worden gevonden.  

• Goederenvervoer groeperen & samen laten transporteren (MM.16)  

Door een verdere optimalisatie van waardenketens en logistiek, is er wellicht nog winst te 

boeken op dit vlak. Sectoren zullen hier zelf een vrijwillige rol in moeten spelen, omdat 

oplossingen op maat van de betrokken actoren moet zijn. Initiatieven om de ‘last mile’ van 

goederen te vergroenen kunnen worden onderzocht; daarnaast kunnen ook initiatieven 

worden genomen om e-commerce verder te ontwikkelen.  

• Diensten in onmiddellijke omgeving en uitwisselingsplatform van locatie gebonden diensten 

(service hub) (MM.05)  

Nu moeten gezinnen vaak een lange en inefficiënte keten van verplaatsingen afleggen om 

in het dagelijkse behoeften, zoals werken, winkelen, school, kinderopvang, enz. , te 

                                           

 

137 http://www.standaard.be/cnt/dmf20150430_01657889?_section=61810085&utm_source=standaard&utm_medium= 

newsletter&utm_campaign=avondupdate&M_BT=374813048065&adh_i=2b74a4cf9abdeef9f99475b46bf7ee50  
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voorzien. Als de verschillende schakels die ze dagelijks moeten passeren, dichter bij elkaar 

zouden liggen, zouden hier efficiëntiewinsten mogelijk zijn, en zouden ze minder 

kilometers moeten afleggen.  

Zo’n service hub kan bv. de volgende vormen aannemen: 

• Tekort aan schoolplaatsen in de buurt opvangen door een systeem op te zetten 

waarbij nabijheid bij de woning hoger wordt gewaardeerd; 

• Kinderopvang: meer rekening houden met nabijheid bij woning of werk; 

• Service flats/rusthuizen: rekening houden met de buurt van familie en vrienden. 

• … 

Het gaat om een uitwisselingsplatform van locatiegebonden diensten, zoals bv. 

Jobuitwisseling, kinderopvang, leerlingen, leerkrachten, éénmanszaken/thuiswerkers die 

samen al dan niet deeltijds een kantoor wensen te delen, enz. 

Deze maatregelen zijn in de praktijk vaak niet makkelijk te realiseren, en vele barrières 

staan in de weg, niet in het minst de persoonlijke voorkeur van de mensen zelf, waardoor 

het niet alleen voor de diensten maar ook voor hen niet evident is om het criterium 

‘nabijheid’ meer op de voorgrond te brengen. De maatregel heeft daarom een lage ‘X-

factor’. Maar er kunnen wel al een aantal quick wins worden geïdentificeerd, met 

mogelijke winst op korte termijn. Opdat deze ideeën ooit echt belangrijk worden, is het 

nodig om een omslag te maken naar kernversterking, zoals eerder werd besproken op 

vlak van ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit.  

• Afbouw parkeeraanbod (MM.06) 

Er bestaat een link tussen het parkeeraanbod en het autobezit en –gebruik. Aanwezigheid 

van voldoende parkeerplaatsen, (al of niet gratis) beschikbaarheid van een tweede 

bewonerskaart, zijn factoren die de beslissing over de aanschaf van een tweede 

gezinswagen kunnen beïnvloeden. Uiteraard beïnvloedt de beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen bij winkels ook het gebruik van de auto. Om de transitie naar een 

duurzaam mobiliteitssysteem mogelijk te maken, is het daarom aangewezen naar een 

afbouw van het parkeeraanbod te gaan.  

Het beleid inzake openbaar parkeeraanbod ligt vooral bij het gemeentelijk niveau. Het 

parkeeraanbod kan restrictiever worden door het verminderen van het aantal 

parkeerplaatsen, het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de rand van de gemeente, door 

de initiatieven en het vergunningenbeleid inzake de private parkings, en door niet-

structurele ingrepen, zoals het aanpassen van de regels met betrekking tot 

bewonerskaarten, parkeertarieven, blauwe zones, enzovoort.  

De maatregel is interessant omdat de implementatie, de kostprijs voor de overheid en de 

sociale impact geen belangrijke hinderpalen vormen. Echter, de sociale acceptatie is dit 

des te meer. Meermaals hebben we te horen gekregen dat de vraag naar meer 

parkeerplaatsen één van de top-vragen is die lokale politici ontvangen van burgers. 
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Bovendien vinden burgers de beschikbaarheid van een (of meerdere) parkeerplaatsen een 

evidentie, en een zaak waarvoor ze niet bereid zijn om (veel) te betalen (Palmer & Ferris, 

2010). Een drastische omslag in het lokale beleid valt daarom niet meteen te verwachten. 

Dit betekent echter niet dat op dit vlak niets bereikt kan worden. Een culturele omslag op 

lange termijn vereist dat het werken eraan best nu al begint. Studies, bv. over de 

economische waarde van één parkeerplaats op straat, kunnen bijdragen aan de 

bewustwording. Beleid inzake tweede bewonerskaart en parkeerontrading in stadscentra 

kan nu al gevoerd worden.  

Aangezien de belangrijkste bevoegdheden hier bij de gemeenten liggen, zien we als 

mogelijk rol hier het mee sensibiliseren van gemeenten en hun politici. Dit zou de vorm 

kunnen aannemen van een (Europees gefinancierd?) onderzoeksproject waarin de baten 

van een restrictief parkeerbeleid op lange termijn worden berekend. Dit thema zou ook 

kunnen meegenomen worden in de rol van de provincie als territoriaal coördinator van 

het Covenant of Mayors.  

• Autovrije zone in 3 stadskernen (MM.08) 

Autovrije zones in het centrum zullen in de eerste plaats een positief effect hebben op de 

lokale luchtverontreiniging, doordat autokilometers worden verplaatst van binnen naar 

buiten het centrum. Toch zal ook een deel van de autokilometers niet worden verplaatst, 

maar wel vervangen door openbaar vervoer, fiets of te voet. In die laatste groep zit 

natuurlijk de winst op vlak van CO2-uitstoot. Op die manier draagt deze maatregel ook bij 

tot de maatregel over de modal shift (KMI-maatregel MM.02). 

Autovrije zones zijn uiteraard de bevoegdheid van de gemeenten; bij hen ligt de 

belangrijkste hefboom. De X-factor van deze maatregel is hoog (3,3), hoewel de sociale 

acceptatie wellicht wisselend en soms onvoorspelbaar is. Goede communicatie bij de 

invoering is daarom een belangrijk aandachtspunt.  

• Parkeer- en laadvoorzieningen voor elektrische wagens (MM.14) 

Om de technologische shift naar elektrische voertuigen te realiseren (KMI-maatregel 

MM.03), is het voorzien van voldoende laadvoorzieningen een belangrijke ondersteunende 

maatregel. De provincie vervult hier vandaag al haar voorbeeldfunctie, met de laadpalen 

aan de provinciale domeinen; uiteraard kan dit nog verder worden uitgebreid.  

Daarnaast kunnen gemeenten en provincies ook samenwerken met de privésector, die de 

investering in de laadpalen op zich kan nemen. De provincie kan hierin een coördinerende 

en ondersteunende rol spelen ten aanzien van de gemeenten.  

Preferentiële parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen kunnen een overgangsmaatregel 

zijn. Daarbij mag echter de focus op de lange termijn niet uit het oog worden verloren: 

het is niet de bedoeling dat de elektrische auto’s de doelstelling van de afbouw van de 

publieke parkeerplaatsen (KMI-maatregel MM.06) in de weg staat.  
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• Naast de genoemde maatregelen kan verder nog het openbaar vervoer nog veel meer met 

elektrische of op waterstof rijdende voertuigen gebeuren, en kan een verbod op vervuilende 

voertuigen (lokale emissiezones of breder), worden ingevoerd. Zo’n lage emissiezone werd bv. 

onlangs voor de stad Antwerpen aangekondigd.138  

4.5 Aanbevelingen per thema: bedrijven/industrie  

4.5.1 KMI-maatregelen 

• Anaërobe vergisting + WKK één industriële actor (10 stuks) (ME.06) 

• Monitoring en optimalisatie in de industrie (MI.02 t.e.m. MI.09) 

De maatregel ‘Monitoring en optimalisatie in de industrie’ werd in het KMI verder opgesplitst in 

de volgende sectoren: 

• Voeding, dranken en tabak; 

• Metaalverwerkende nijverheid 

• Textiel, leder en kleding 

• Minerale niet-metaalproducten 

• Papier en uitgeverijen 

• Chemie; 

• Overige industrie 

  

                                           

 

138 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/1.1728498  
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Bollengrafiek economisch industrieel beleid 

 

 

Figuur 56: Bollengrafiek economisch en industrieel beleid 

n°
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1 MI.04 Monitoring, optimalisatie - Rest Industrie (100% v.d. bedrijven in de sector) 

2 MI.05 
Monitoring, optimalisatie - Andere industrie (100% v.d. bedrijven in de 

sector) 

3 ME.06 Anaerobe vergisting + WKK één industriële actor (10 stuks) 

4 MI.02 
Monitoring, optimalisatie - Voeding, dranken en tabak (100% v.d. bedrijven 

in de sector) 

5 MI.03 
Monitoring, optimalisatie - Metaalverwerkenden nijverheid (100% v.d. 

bedrijven in de sector) 

6 MI.08 
Monitoring, optimalisatie - Papier en uitgeverijen (100% v.d. bedrijven in 

de sector) 

7 MI.09 Monitoring, optimalisatie - Chemie (100% v.d. bedrijven in de sector) 

8 MI.07 
Monitoring, optimalisatie - Minerale niet-metaalproducten (100% v.d. 

bedrijven in de sector) 

9 MI.06 
Monitoring, optimalisatie - Textiel, leder en kleding (100% v.d. bedrijven in 

de sector) 

Tabel 13: legende bollengrafiek economisch en industrieel beleid 
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4.5.2 Hoofdaanbevelingen 

(1) Stimuleren van energie-efficiëntie bij bedrijven en industrie   

De jaarlijkse verbetering van de energie-efficiëntie bedroeg in de jaren 90 1,4% maar dit cijfer is 

gedaald en stagneert nu op 0,5 %, ondanks de vooruitgang van de technologie. Sensibiliserend 

beleid naar bedrijven en industrie is dus nodig.  

(2) Stimuleren ‘Monitoring en optimalisatie van energie’ bij bedrijven en industrie   

Om de CO2-uitstoot van de industrie te doen dalen moet ten volle ingezet worden op 

optimalisatie van het energieverbruik. Een correcte afstelling van toestellen kan al een fikse 

energiewinst opleveren. Sectorspecifieke sensibilisatie en pilootprojecten kunnen hier een verschil 

maken, bv. door miK, het Milieu-Infopunt voor de KMO van de provincie. 

(3) Gericht beleid rond duurzame bedrijventerreinen  

Het optimaliseren en moderniseren van bestaande bedrijventerreinen moet leiden tot een zuiniger 

en efficiënter ruimtegebruik.  Dit kan door maximaal in te zetten op reconversie, verdichting, 

herstructurering, hergebruik en parkmanagement.  Ook bij de ontwikkeling van nieuwe 

bedrijventerreinen moet maximaal worden ingezet op klimaatneutraliteit. Via de PRUP’s kan aan 

de reconversie van bestaande en verouderde bedrijfsterreinen een nog duurzamere toets gegeven 

worden. De Manchestersite in Huizingen is een goed voorbeeld van duurzame reconversie, hoewel 

er nog ruimte is voor een voorbeeldproject met een nog centralere plaats voor duurzaamheid. 

(4) Stimuleren van Clean Tech Werking  

Vlaams-Brabants grootste troef is dat ze een unieke kennisregio is, met aanwezigheid van sterke 

partners, zoals de universiteit en bedrijven in innovatieve kennissectoren. De provincie kan de 

aanwezigheid in dergelijke partnerschappen nog meer richting Clean Tech en andere duurzame 

sectoren sturen, via o.a. Flanders Smart Hub. 

4.5.3 Concrete aanbevelingen 

Aanbevelingen voor het provinciaal en/of gemeentelijk beleid   

• Inbouwen van duurzaamheidscriteria in subsidiereglementen met een economische finaliteit, 

bv. Subsidiereglement cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten, 

Subsidiereglement “Projecten ondernemersvorming”, Subsidiereglement versterking van de 

handelskernen139,… 

• Provinciaal Platform Detailhandel: duurzaamheid als (rand)doelstelling opnemen. 

                                           

 

139 Voor deze laatste subsidie zou een link kunnen worden ingebouwd met de Regionet-doelstelling van ‘kernversterking’. 
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• Sectorspecifieke sensibilisatie opzetten (bv. i.s.m. VOKA, MIK) 

• Verder bouwen op STEEP, een Europees leer-en begeleidingstraject rond de implementatie van 

energie-efficiënte maatregelen via VOKA 

• Oprichten van een ecoloket voor handel en diensten, met als doelstelling het stimuleren van 

klimaatvriendelijke technische maatregelen in de verschillende sectoren 

• Stimuleren en informeren rond ESCO-werking bij bedrijven 

4.6 Aanbevelingen per thema: landbouw  

4.6.1 KMI-maatregelen:  

Geen becijferde maatregelen. Daardoor is er voor dit thema ook geen bollengrafiek. 

4.6.2 Hoofdaanbevelingen 

(1) Stimuleren van goede praktijken in verband met duurzame landbouwproductie  

Maatregelen zoals het gebruik van dierlijke meststoffen in plaats van synthetische meststoffen, het 

herintroduceren van roterende landbouwsystemen, variatie van het veevoeder en het gebruik van 

nieuwe organische meststoffen dragen bij aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en 

kunnen zelfs winst opleveren. Duurzame landbouw stimuleert het bodemleven en de 

bodemvruchtbaarheid. Een gezonde bodem bevordert koolstofvastlegging en maakt de bodem 

weerbaarder tegen overstromingen, droogtes en bodemdegradatie (zie ook adaptatie). 

Biolandbouw komt in aanmerking op voorwaarden dat het niet van ver is getransporteerd.  

De provincie kan ook goede praktijken i.v.m. duurzame landbouwproductie beschikbaar stellen 

aan de relevante stakeholders.  

(2) Stimuleren van korte-keten-landbouw 

o Lokale productie in de lokale winkel krijgen - winkelruimte voorzien waar boeren 

hun producten kunnen vermarkten 

o Communicty Supported Agriculture ondersteunen 

(3) Stimuleren van duurzame energieproductie in de landbouw  

Biomassa en warmtenetten zijn voorbeelden van duurzame energieproductie die in de landbouw 

mogelijk potentieel hebben. De provincie kan samen met andere partners enkele pilootprojecten 

in deze richting opstarten.   

4.6.3 Concrete aanbevelingen 

Aanbevelingen voor de hogere overheid/ provincie als aanjager 

• Aankaarten moeilijkheden i.v.m. voedselveiligheidsnormen voor korte keten producenten 

(bepaalde ambachten overgereglementeerd) 

• Verduurzaming van de EU-landbouwsubsidies 
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Aanbevelingen voor het provinciaal en of gemeentelijk beleid 

• Onderzoeken van niches, zoals bv.: 

o CO2-negatieve landbouw - kan ook voor vleesproductie (bv. rundsvlees) - 

niettegenstaande moet het streefdoel zijn de vleesconsumptie laten dalen 

o Potentieel van True Cost Accounting: in rekening brengen van de gezondheidsprijs 

+ duurzaamheidsprijs - zorgt er ook voor dat gezonde voeding relatief goedkoper 

wordt voor kansarmen 

o duurzame toegang tot landbouwgrond, bv. via het instrument verhandelbare 

grondrechten 

• Uitbouwen van kennis en innovatie in rassensoorten en teelten (minder monoculturen en 

meer gemengde bedrijven) 

4.7 Aanbevelingen per thema: natuur 

4.7.1 KMI-maatregelen:  

Geen becijferde maatregelen. Daardoor is er voor dit thema ook geen bollengrafiek. 

4.7.2 Hoofdaanbevelingen   

(1) Stimuleren van aanplant bossen en beperken areaalafname bos  

De netto-opnamecapaciteit van natuur verhoogt door enerzijds het aanplanten van bossen en 

anderzijds het beperken van het terug vrijkomen van CO2-emissies door areaalafname van bos. 

We bevelen de provincie aan om van de toename van het bosareaal een expliciete en 

gemonitorde doelstelling te maken, wat vandaag nog niet het geval is. Er zijn wel al subsidies 

voor geboortebossen. Er kan gebruikt worden gemaakt van de bestaande netwerken, zoals de 

bosgroepen. Daarnaast dient er ook aandacht te zijn voor andere vormen van natuur met CO2-

opslagcapaciteit, zoals moerassen.  

(2) Stimuleren van aanplant van bomen buiten bosgebied 

Door bv. het herstellen van oude hagen en bomenrijen als afrastering van (landbouw)percelen kan 

men aan CO2-compensatie doen. Ook langsheen snelwegen kunnen bomen voorzien worden. Bos 

kan ook verweven worden met andere functies. Zo kan men recreatiezones ontwikkelen met bos, 

of kunnen buffergebieden van bedrijventerreinen ingezet worden.   

4.8 Aanbevelingen per thema: adaptatie 

4.8.1 KMI-maatregelen:  

Geen becijferde maatregelen. Daardoor is er voor dit thema ook geen bollengrafiek. 

4.8.2 Hoofdaanbevelingen   

(1) Toetreding tot ‘Mayors Adapt’ 
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Het Burgemeestersconvenant heeft ertoe bijgedragen dat het bewustzijn en de actie m.b.t. 

klimaatmitigatie (CO2-besparing) bij de lokale besturen gevoelig is toegenomen. Een gelijkaardige 

doelstelling kan worden gerealiseerd door toetreding tot Mayors Adapt, waarbij de provincie ook  

de rol van coördinator voor gemeentelijke actie op zich zou nemen.  

 

(2) Oprichting van een provinciaal adaptatieplatform 

Mede in het kader van Mayors Adapt kan de provincie een platform oprichten dat zorgt voor 

meer kennisuitwisseling, coördinatie, afstemming en zichtbaarheid van bestaande en nieuwe 

initiatieven. Via dit platform kunnen goede voorbeelden worden verspreid. Er kan ook een link 

worden gelegd met het toerisme, wat het draagvlak bij het brede publiek kan verhogen.  

 

(3) Realisatie van natuur,  natuurverbindingsgebieden en blauw-groene netwerken door de 

stad 

Water en groen in de stad hebben verschillende voordelen, gaande van welzijn, economische 

voordelen tot ecologie. Blauw-groene netwerken die (tot) in de stad lopen, hebben ook potentieel 

op vlak van klimaatadaptatie, o.a. door het verminderen van het ‘hitte-eilandeffect’. De provincie 

kan via haar eigen ruimtelijkeordeningsbeleid, maar ook via het coachen van gemeenten en het 

ijveren bij de Vlaamse overheid, een verdere doorbraak van blauw-groene netwerken realiseren.  

(4) Realisatie van een veerkrachtig watersysteem   

Nu al ligt in het adaptatiebeleid op de meeste beleidsniveaus de nadruk op het afvoeren van 

water ten tijde van overstromingen. Stilaan wordt deze visie uitgebreid naar een veerkrachtig 

watersysteem, waarbij water in nattere perioden wordt vastgehouden en als buffer kan dienen 

voor drogere perioden. De doelstelling van een veerkrachtig watersysteem kan worden 

gerealiseerd met inzet van de instrumenten die in de aanbevelingen hierboven zijn gegeven.  

4.8.3 Concrete beleidsaanbevelingen   

• De watertoets streng en consequent uitvoeren; soepelere interpretatie om politieke 

redenen vermijden.  

• Sinds 1 juli 2014 zijn de onbevaarbare waterlopen van 3de categorie gehercategoriseerd; 

ze zijn nu allemaal waterlopen van 2de categorie geworden. Daardoor wordt het aantal 

hefbomen die de provincie heeft om een eigen adaptatiebeleid te voeren, mogelijk 

uitgebreid. De provincie kan de impact hiervan onderzoeken en overwegen of er 

voldoende opportuniteit is om een eigen adaptatieplan te ontwikkelen.  

• Ondersteuning bieden:  

o Aan bestaande initiatieven: Er bestaan reeds verschillende publieke en private 

initiatieven omtrent klimaatadaptatie (bv. pro natura initiatief, samenaankoopacties, 

vrijwilligers initiatieven bij overstromingen/ hittegolven, ….). Er is een belangrijke 

rol weggelegd voor de provincie om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Dit 
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kan gebeuren door middel van subsidies, maar ook door het creëren van een 

platform dat zorgt voor meer coördinatie en zichtbaarheid van dergelijke 

initiatieven. Daarnaast kan een dergelijk platform er eveneens voor zorgen dat er 

meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan succesverhalen. Dit kan het 

maatschappelijk draagvlak voor adaptie verhogen. Voorbeelden van dergelijke 

succesverhalen zijn: het voorkomen van wateroverlast door een aangepast 

ruimtegebruik, maar ook bepaalde acties zoals het verspreiden van een wilde 

bloemen mix bij de landbouwsector.  

o Aan de steden en gemeenten: De provincie heeft een belangrijke ondersteunde rol 

voor de steden en gemeenten en in het bijzonder voor kleine gemeenten die niet 

dezelfde capaciteit (personeel en kennis met betrekking tot adaptatie) hebben als 

steden. In dit geval is de toegevoegde waarde van de provincie is tweeledig. Ten 

eerste is het belangrijk dat de provincie een voorbeeldfunctie uitdraagt. Ten 

tweede is de provincie de aangewezen partner voor het verzamelen van richtlijnen 

met betrekking tot goede praktijken op gemeentelijk niveau. Voorbeelden zijn 

veranderingen in de bouwcode (bv. verplichten van groendaken in de stad 

Antwerpen, maar ook maatregelen in verband met verharde oppervlakten), 

ontwikkelen van een adaptatieplan binnen het kader van het Mayors Adapt140, … 

• Uitbouwen van de link tussen adaptatiemaatregelen en andere doelstellingen:  

o zoals biodiversiteit: Een aantal maatregelen die betrekking hebben op adaptatie 

(vooral met betrekking tot biodiversiteit – bevorderen van soortenmigratie) kunnen 

ook positieve effecten hebben voor toerisme. Het creëren van win-wineffecten 

(voor biodiversiteit en toerisme) zorgt voor een hoge politieke haalbaarheid. 

Daarnaast kunnen dergelijke maatregelen door de link met toerisme een 

belangrijke communicatieve en educatieve waarde hebben voor het brede publiek, 

hetgeen kan het maatschappelijk draagvlak voor adaptatiemaatregelen kan 

bevorderen. Concrete voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn:  

� Uitbouwen van een wandelnetwerk met veel schaduw dat tevens dienst 

doet als een natuurverbinding die soortenmigratie bevordert 

� Boren van gaten in palen langs wandelpaden voor solitaire bijen  

� Verspreiden van bloemenzaadpakketen (wilde bloemen) bij de 

landbouwsector voor het inzaaien van perceelranden, maar ook bij private 

huishoudens voor het inzaaien in tuinen 

� Kreupelhout aan de perceelranden zorgt voor meer biodiversiteit 

                                           

 

140 Voor deze actieplannen zou de provincie dezelfde ondersteunende rol kunnen spelen als ze momenteel al speelt voor 

de SEAPs in het kader van het Covenant of Mayors.  
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(broedplaatsen vogels), maar heeft tevens een positief effect op erosie 

o maar ook breder: Een ander voorbeeld van een win-winmaatregel is 

het ingroenen en omringen van bedrijventerreinen met grachten 

hetgeen enerzijds een belangrijke rol heeft met betrekking tot 

waterbuffering, maar anderzijds ook een inbraakwerend effect heeft.  

o Voorzien van vegetatie in steden zorgt voor klimaatregulatie 

(Meiresonne en Turkelboom, 2014): in de zomer wordt zo het hitte-

eilandeffect verminderd, in de winter zorgt het dan weer voor minder 

afkoeling. Voorbeelden zijn boompartijen, bomenlanen, parken, 

groendaken en gevelgroen. Een bijkomend voordeel is dat planten 

ook andere polluenten uit de stedelijke lucht filteren, zoals fijn stof.  

Door dergelijke win-win situaties te creëren zijn er niet alleen spillovereffecten van 

adaptatiebeleid naar andere beleidsdomeinen, maar wordt ook het maatschappelijk 

draagvlak voor adaptatiemaatregelen verhoogd. Daarnaast zal een dergelijke benadering 

van het adaptatiebeleid private initiatieven bevorderen (bv. grachten rond 

bedrijfsterreinen).  

• Promoten van technische maatregelen:  

o Op het niveau van de steden en gemeenten: De steden en gemeenten kunnen een 

belangrijke rol spelen in klimaatadaptatie door hun beleid met betrekking tot 

ruimtelijke ordening (bv. openleggen van waterlopen, berging regenwater, 

aanleggen van parken en schaduwrijke zones).  

o Op het niveau van de gezinnen: De provincie kan een rol spelen met betrekking 

tot het promoten van het scheiden van riool- en regenwater en de aanleg van 

onverharde oppervlakten voor parkeerplaatsen en opritten. Er bestaan reeds 

initiatieven met betrekking tot deze maatregelen (zoals de gemeentelijke subsidies 

voor regenwaterputten). Er kan bekeken worden of en waar de provincie een 

toegevoegde rol kan spelen. Voorbeelden van mogelijke beleidsinitiatieven zijn het 

invoeren van een verhardingstaks of het aanpassen van de bouwcode.  

• Belang van consistent beleid en overleg:  

o Consistentie beleid: Het invoeren en uitwerken van een klimaattoets voor nieuwe 

beleidsinitiatieven (naar analogie van de watertoets) kan ervoor zorgen dat men 

binnen alle beleidsdomeinen rekening houdt met de doelstellingen met betrekking 

tot klimaatadaptatie. Daarnaast dient de provincie erop toe te zien dat de 

watertoets correct wordt toegepast.  

o Promotie van overleg: De provincie kan een rol spelen met betrekking tot de 

promotie en coördinatie van intergewestelijk overleg, maar ook met betrekking tot 

intercommunaal overleg is er een belangrijke rol weggelegd voor de provincie.  
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4.9 Aanbevelingen per thema: consumptie 

4.9.1 KMI-maatregelen:  

• Verlaging van het elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting naar 2000 kWh per 

woning (100% van de huishoudens) (MH.08) 

• Gemiddelde verbruik in de buurt van gebruiker als vast onderdeel van de factuur (MH.12) 

Bollengrafiek consumptie:  
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1 MH.08 
Verlaging van het elektriciteitsverbruik voor apparaten en verlichting naar 

(gemiddeld) 2000 kWh per woning (100% v.d. huishoudens) 

2 MH.12 
Gedragsinterventies - Bv. Gemiddeld verbruik in de buurt van gebruiker 

(100% v.d. huishoudens) 

Tabel 14: legende bollengrafiek consumptie 

 

4.9.2 Hoofdaanbevelingen 

(1) Verlaging van het elektriciteitsgebruik  

De groene tax shift leidt tot een verhoging van de energieprijzen, dus ook van elektriciteit. Een 

bijkomende verhoging kan worden verkregen door het instellen van progressieve 

elektriciteitsprijzen voor de gezinnen, hoewel het maatschappelijk draagvlak voor deze maatregel 
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naar verwachting niet groot zal zijn. Zowel de federale als de Vlaamse overheid zou dit kunnen 

invoeren.  

Anderzijds is de verlaging van de BTW op elektriciteit voor huishoudelijke afnemers sinds 1 april 

2014 een slecht signaal voor de energieconsumptie. De maatregel is voorzien af te lopen eind 

2015. De afschaffing van deze tijdelijke verlaging is daarom de meest eenvoudige en goedkope 

aanbeveling uit ons pakket: nietsdoen leidt automatisch tot de implementatie van de maatregel.  

Het bestaande beleid rond het energielabel (federaal) kan ambitieuzer: energieverslindende 

modellen kunnen sneller uit gefaseerd (verboden) worden. Daarnaast kan andere sensibilisatie, 

zowel naar gezinnen als naar bedrijven, nog worden opgevoerd. De provincie kan hier zeker een 

steentje bijdragen. Naast sensibiliseren kan de provincie ook initiatieven met potentieel 

ondersteunen, zoals gebeurt met het huidige subsidiereglement voor klimaatprojecten.  

De X-factor voor deze maatregel is vrij hoog, maar de kwetsbare gezinnen verdienen bijzondere 

aandacht, enerzijds omdat zij vaak energieverslindende apparaten gebruiken, en anderzijds omdat 

sensibiliserende acties of subsidies vaak aan hen voorbijgaan. 

(2) Sensibilisatie duurzame consumptie: burgers bewustmaken, uitdagen, activeren, 

motiveren 

De provincie zou een sensibilisatieactie kunnen starten in de vorm van een wedstrijd, waarbij een 

zeker (ludiek) competitief element wordt ingebouwd, en via de sociale media een 

multiplicatoreffect wordt beoogd. De hype rond de actie ’40 dagen zonder vlees’ is een voorbeeld 

van iets wat tot voor kort onpopulair was bij het grote publiek (vegetarisme), naar nu een actie 

met een groot sensibiliserend effect op de brede bevolking, met 55.000 deelnemers en veel 

media-aandacht. Voor zo’n project is het misschien wel mogelijk om Europese financiering te 

vinden. Voor de inhoudelijke focus zijn er veel opties: energiegebruik, tegengaan van 

voedselverspilling, repair cafés, circulaire economie, voedselvoetafdruk, verminderen van 

vleesconsumptie, fietsgebruik…  

Uit studies weten we dat het beschermen van het leefmilieu niet de belangrijkste motivatie voor 

burgers is om zich milieuvriendelijk te gedragen. Gelukkig heeft milieuvriendelijk gedrag nog 

bijkomende voordelen (de zogenaamde co-benefits). Het positieve effect op de eigen gezondheid 

en het eigen welzijn zijn wel de belangrijkste motivatie voor burgers voor milieuvriendelijk 

gedrag. 141  De provincie kan in haar sensibilisatiestrategie rekening houden met de grote 

gevoeligheid van de burger/consument op dit vlak, en de effecten op gezondheid en welzijn nog 

meer in de verf zetten dan de milieuwinst.  

                                           

 

141 In een enquête antwoordde 60% van de Vlamingen dat ze gedreven worden door het gezondheidsargument bij het 

kiezen van milieuvriendelijke voeding. 44% doet dit ook omwille van het milieu (Ipsos Marketing, 2012).  



   

213 

4.9.3 Concrete beleidsaanbevelingen 

Aanbevelingen voor de hogere overheid/ provincie als aanjager 

• Wetgeving en incentives die corrigerend werken bv. Als je lid bent van een voedselteam krijg 

je korting op de ziekteverzekering 

• Invoeren van een vettaks 

 

Aanbevelingen voor het provinciaal en of gemeentelijk beleid 

• Subsidie klimaatprojecten: in de toekomstige oproepen een expliciete link leggen met het 

(tegen dan in uitvoering zijnde) provinciale klimaatbeleidsplan: ingediende projecten moeten 

dan aangeven aan welk deel van het plan ze een bijdrage leveren.  

• Pilootprojecten opzetten (en/of ondersteunen) met het tegengaan van voedselverspilling als 

centrale thema.  

• Ondersteunen van niches: Experimenten met nieuwe duurzame consumptiemodellen kunnen 

worden onderzocht of  ondersteund. Voorbeelden: Community Supported Agriculture, true 

cost accounting, korte ketenmodellen, samentuinen, verpakkingsvrije winkels, coöperatieve 

supermarkten, apps zoals 'For Good' (met normaanduiding of je met je voeding binnen de 

ecologische voetafdruk blijft), deelsystemen,… 

• Communicatie over het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de buurt (MH.12): De 

energiefactuur kan worden gebruikt om de consument te sensibiliseren in verband met zijn 

energiegebruik. Het vermelden van het gemiddelde verbruik van de buurt zou motiverend 

kunnen werken. De provincie kan hierrond een proefproject opzetten in samenwerking met 

Eandis/Infrax.  

• Bij sensibilisatie over de energiekost is speciale aandacht vereist voor de kwetsbare gezinnen, 

die vaak moeilijker bereikbaar zijn, maar voor wie de energiekosten erg belangrijk zijn.  

• Duurzaam toerisme: Een screening van het toerismebeleid van de provincie leert dat er al een 

grote focus ligt op het wandel- en fietstoerisme, wat uiteraard goed is voor het klimaat. Toch 

zijn er daarnaast weinig specifieke klimaat- en duurzaamheidsaccenten in het toerismebeleid. 

Communicatie (bv. brochure) over duurzaam toerisme, ecotoerisme, klimaatvriendelijk 

overnachten, etc. zou dit accent kunnen toevoegen.  

4.10 Aanbevelingen per thema: overige beleidsaanbevelingen 

In deze paragraaf vermelden we de beleidsaanbevelingen die buiten de negen thema’s vallen, of 

overkoepelend zijn. 

4.10.1 Vergroening van de provinciale fiscaliteit 

Onze huidige fiscaliteit bevat vaak incentives die een barrière vormen voor een transitie naar een 

koolstofarme provincie. Mede daarom stelden we de ‘rode draadaanbeveling’ van de groene tax 

shift voor, eerder in dit hoofdstuk. De belangrijkste bevoegdheden hiervoor liggen niet bij de 

provincie. Toch heeft de provincie zelf wel degelijk een aantal fiscale hefbomen in eigen handen. 

De provincie heeft vier eigen belastingen (Provincie Vlaams-Brabant, 2014): 
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1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing: 100 miljoen euro inkomst in 2014; 

2. Belasting op vergunningsplichtige bedrijven: 1.400.000 euro 

3. Aanplakborden: 280.000 euro 

4. Jachtverloven: 50.000 euro 

Naast het meewerken aan de algemene groene tax shift in Vlaanderen/België, zou de provincie 

een vergroening van haar eigen belastingbeleid kunnen overwegen. Die hervorming zou de 

volgende elementen kunnen bevatten: 

• Vergroening van de opcentiemen op de onroerende voorheffing142: er zou bijvoorbeeld 

met een bonus-malussysteem kunnen gewerkt worden om de doelstelling van 

kernversterking kracht bij te zetten: wie in een woonkern woont, betaalt (een beetje) 

minder, wier er (ver) buiten woont, betaalt een beetje meer.  

• Hervorming van belasting op vergunningsplichtige bedrijven, waarbij groene accenten 

worden toegevoegd, bv. in de vorm van een korting voor bepaalde niet-verplichte 

elementen van milieuzorg, zoals maximaal hergebruik van water of bepaalde 

energiezuinige technieken.  

• Onderzoek van de mogelijkheid om eigen milieugerelateerde belastingen in te voeren.  

De provincie heeft momenteel de laagste belastingdruk van de Vlaamse provincies. Afhankelijk van 

de doelstellingen van de provincie op dit vlak, kan een belastinghervorming budgetneutraal zijn, 

ofwel inkomstenverhogend of -verlagend.  

Ten slotte kan de provincie ook een screening uitvoeren van alle provinciale subsidiereglementen, 

waarbij de opportuniteiten voor vergroening worden geïdentificeerd. In een volgende stap kunnen 

de duurzaamheidscriteria effectief worden ingebouwd in de reglementen.  

4.10.2 Beleidsaanbevelingen per type beleidsinstrument 

In de tabel met het lopend beleid (bijlage 1) worden de beleidsinstrumenten onderverdeeld in zes 

types van beleidsinstrumenten: 

• Planning, rapportering, beleidsondersteuning, studies 

• Directe instrumenten: eigen investeringen 

• Indirect: juridische instrumenten 

• Indirect: economische instrumenten 

• Indirect: sociaal-communicatieve instrumenten 

• Netwerking, arena’s, niches en experimenten 

 

 

                                           

 

142 Merk op dat de Onroerende Voorheffing op Vlaams niveau al vergroend werd, via een korting voor energiezuinige 

woningen.  
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Zoals meestal het geval is voor complexe beleidsproblemen, kan alleen een goede 

instrumentenmix tot een resultaat leiden. Alle zes de types beleidsinstrumenten zullen moeten 

worden ingezet. De keuze van de beleidsinstrumenten gebeurt in principe op basis van de 

evaluatiecriteria effectiviteit, efficiëntie, rechtvaardigheid, maatschappelijk draagvlak etc. Helaas zijn 

er geen beleidsinstrumenten die op alle criteria hoog scoren, er is geen mirakeloplossing. Vaak is 

er een trade-off tussen de effectiviteit van een klimaatmaatregel, en het maatschappelijk 

draagvlak. Dit is met name zo voor de economische beleidsinstrumenten: veel studies hebben 

uitgewezen dat gedragsturende belastingen een veel effectiever beleidsinstrument zijn dan 

subsidies, maar subsidies scoren dan weer veel beter op draagvlak, waardoor ze veel populairder 

zijn dan (milieu)belastingen. In ieder geval zullen alle overheden, dus ook de provincie, op 

bepaalde momenten keuzes moeten maken: niet alleen tussen beleidsinstrumenten, maar ook 

welk afwegingscriterium ze laten primeren.  

Een transitie naar een koolstofarme maatschappij lijkt ons niet haalbaar zonder een ambitieuze 

(maar onpopulaire) set van milieubelastingen. Subsidies kunnen goed zijn als tijdelijke maatregel, 

om bv. een nieuwe duurzame technologie die nog niet economisch leefbaar is, te ondersteunen. 

Subsidies zijn over het algemeen echter een inefficiënt beleidsinstrument (Bachus, 2011), er dient 

daarom spaarzaam mee omgesprongen worden.  

De provincie beschikt over beperkte bevoegdheden inzake dwingende instrumenten, zoals 

verboden en belastingen. De uitzondering is op het vlak van ruimtelijke ordening en 

vergunningen, waar de provincie uitgebreidere bevoegdheden heeft. Hoewel de provincie al deze 

bevoegdheden zal moeten aanwenden in haar streven om klimaatneutraal te worden, moet voor 

deze dwingende instrumenten toch voor naar de EU, het federale en het Vlaamse niveau worden 

gekeken. De meeste kansen voor de provincie liggen eerder op het vlak van netwerking, 

agendering, (slimme) ondersteuning, coördinatie en ‘aanjagen’ (zie de volgende twee paragrafen). 

Met het oog op de benodigde duurzaamheidstransitie (zie paragraaf 3.2. van dit hoofdstuk), kan 

de provincie de lagere én hogere bestuursniveaus trachten mee te krijgen om actie te 

ondernemen.  

Ten slotte vermelde we ook dat de provincie zetelt in de bestuursorganen van een groot aantal 

organisaties. We kunnen dit beschouwen als ‘eigen investeringen’. De provincie kan deze 

vertegenwoordiging gebruiken om groene accenten in de werking van die organisaties te 

brengen. Enkele voorbeelden zijn de vzw Brabanthal, De Lijn, meerdere musea, meerdere regionale 

landschappen, meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen, meerdere gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden (bv. IGO, Interleuven, Ecowerf,…), de Pom Vlaams-Brabant, Erfgoedregio 

Hageland, Ethias, Infrax, Jobpunt Vlaanderen, vzw Monumentenwacht Vlaanderen, Nationale 

Proeftuin voor Witloof vzw, Netwerk Rentevrij, vzw Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, vzw STUK 

Kunstencentrum, Grensregio Vlaanderen-Nederland, Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Vlaams-

Brabants steunpunt informatica (VERA), Vlaams Infocentrum Land- en tuinbouw (VILT) vzw, 

Vlaamse Landmaatschappij, De Watergroep, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vzw RTC 

Vlaams-Brabant, … 
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4.10.3 De omgevingsvergunning 

De invoering van de omgevingsvergunning is een belangrijke hervorming op het vlak van de 

vergunningenbevoegdheid van de provincies. De kansen die ontstaan doordat het binnenkort de 

provincie zal zijn die vergunningsaanvragen voor windturbines zal behandelen, zijn eerder in dit 

hoofdstuk al aan bod gekomen. Maar de provincie kan deze hervorming ook aangrijpen om 

klimaatcriteria te laten meetellen in het kader van alle vergunningsaanvragen. Uiteraard moet de 

vergunningsverlening in de eerste plaats Vlaamse wetgeving zoals Vlarem toetsen, maar toch kan 

bij de interpretatie met de impact op CO2 en klimaat als aandachtspunt worden meegenomen. 
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5 Conclusie  

In dit hoofdstuk formuleren we enerzijds vijf rode-draadaanbevelingen en een groot aantal 

beleidsaanbevelingen die geordend zijn volgens de beleidsthema’s: ruimtelijke ordening, 

gebouwen en bebouwde oppervlakte, energie, mobiliteit, landbouw, natuur, adaptatie, consumptie 

en economie en industrie. 

Een beleidsinstrument dat bijdraagt aan alle thema’s en daarom onmisbaar is, is een groene tax 

shift. CO2-uitstoot meer belasten en arbeid minder, komt zowel het klimaat als de economie ten 

goede. De tweede rode draad-aanbeveling, is het (op termijn) nastreven van een grote culturele 

en beleidsomslag op vlak van ruimtelijke ordening, wonen en mobiliteit. Kernversterking, een halt 

toeroepen aan lintbebouwing en uitbouwen van (openbaar) vervoer langs de grote assen zijn 

hierbij de speerpunten. Het project Regionet geeft een uitstekende aanzet voor deze 

maatschappelijke discussie. Om deze transitie te realiseren zal een brede coalitie van alle 

beleidsniveaus nodig zijn, en een klimaatpact met de economische en middenveldactoren. 

De derde rode draad-aanbeveling is de rol van de provincie als aanjager van de hogere 

overheden, voor de aanbevelingen waarvoor de formele bevoegdheden bij hogere beleidsniveaus 

ligt. De vierde rode draad-aanbeveling is de coördinerende rol van de provincie naar de 

gemeenten toe, en de vijfde heeft betrekking op de voorbeeldfunctie van de provincie op vlak van 

de eigen bedrijfsvoering. 

Andere aanbevelingen kunnen al op kort termijn vruchten afwerken. Op vlak van ruimtelijke 

ordening kunnen de Visienota Ruimte, het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en de 

Energiekansenkaarten worden aangegrepen om de ruimtelijke ordening te verduurzamen.  

Op vlak van wonen kan gemikt worden op betere energieprestaties van bestaande woningen via 

een combinatie van (slimme) subsidies, verplichtingen, samenaankoop, sensibilisatie, een 

(bindende) woonpas, warmtenetten en collectieve renovaties. Ook voor de gebouwen van handel 

& diensten zijn gelijkaardige inspanningen nodig.  

Op vlak van energieproductie moet de provincie rekening houden met grotere hinderpalen voor 

windturbines dan in de overige provincies. Via de energiekansenkaarten en het wegwerken van 

een aantal barrières kan hier toch het maximum worden uitgehaald. Ook voor andere 

hernieuwbare energiebronnen zijn er enkele kansen.  

Op vlak van mobiliteit verwachten we veel van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens én 

personenwagens. Een benadering op regionaal vlak en gericht op de grote (openbare) 

vervoersassen (cf. Regionet) zijn cruciaal om de modal shift te realiseren. Daarnaast kan ook een 

technologische shift naar elektrische voertuigen, die ook vaker zonder chauffeur rijden, worden 

verwacht. Invoeren van een mobiliteitsbudget, verder uitbreiden van het lokale en bovenlokale 

fietspadennetwerk, afbouw van het parkeeraanbod en autovrije zones zijn andere voorgestelde 

maatregelen. 

Op vlak van economie en industrie zien we veel heil in verder doorgedreven monitoring en 
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optimalisatie van productieprocessen, en in de verduurzaming van de bestaande provinciale 

subsidiereglementen. 

Op vlak van landbouw zien we een rol voor de provincie weggelegd in het stimuleren van goede 

praktijken, korte keten en duurzame energieproductie in de landbouw.  

Op vlak van natuur bevelen we de provincie aan om van een uitbreiding van het bosareaal een 

expliciete doelstelling te maken, en bijkomende aanplant te stimuleren, zowel binnen als buiten 

bosgebied.  

Voor het thema adaptatie bevelen we de provincie aan om toe te treden tot het ‘Mayors Adapt’. 

Via de watertoets (uit te breiden tot klimaattoets?), de eigen vergunningverlenende bevoegdheid 

en provinciale verordeningen kan infiltratie van hemelwater verder bevorderd worden, de 

veerkracht van het watersysteem worden bevorderd, en meer naar blauw-groene netwerken 

worden toegewerkt.  

Op vlak van consumptie kan gewerkt worden aan duurzame voeding en verlaging van het 

elektriciteitsgebruik.  

Verder formuleert de studie nog een beleidsaanbeveling over de vergroening van de provinciale 

belastingreglementen: vooral de opcentiemen op de onroerende voorheffing zouden hier een 

bijdrage kunnen leveren.  
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Bijlagen 

1 Verklarende woordenlijst 

 

- CO2e: Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de 

emissiecijfers omgerekend naar zogeheten CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent staat 

gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. De uitstoot van 1 kg 

distikstofoxide (N2O) staat gelijk aan 310 CO2-equivalenten en de uitstoot van 1 kg 

methaan (CH4) aan 21 CO2-equivalenten. 

 

- Baseline Emission Inventory (BEI) of Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE): Een 

Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies is een kwantificering van de hoeveelheid CO2 die 

als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het 

Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste 

bronnen van CO2-uitstoot en hun respectievelijke reductiepotentiëlen worden 

geïdentificeerd. 

 

- Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of Actieplan voor duurzame energie: Het Actieplan 

voor Duurzame Energie is een strategisch en operationeel document dat een uitgebreid 

kader vaststelt voor de doelstellingen voor 2020. Het maakt gebruik van de resultaten van 

uw Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies voor het identificeren van de beste 

actiegebieden en mogelijkheden om de CO2-reductiedoelstelling van de lokale overheid te 

bereiken. Het definieert concrete reductiemaatregelen en tijdskaders en toegewezen 

verantwoordelijkheden die de langetermijnstrategie in actie vertalen. 

 

- Warmtekrachtkoppeling of WKK: gelijktijdige omzetting van een energiestroom in kracht 

(mechanische energie) en warmte (thermische energie) met nuttige bestemming. 

Afhankelijk van het proces en de bestemming wordt de warmte op verschillende 

temperatuurniveaus geleverd. De kracht drijft doorgaans een generator voor elektriciteit 

aan of soms rechtstreeks een machine (pomp, compressor …). 

 

- Greenhouse Gas Protocol: Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Initiative werd in 

1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om een internationale standaard te 

ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving i.v.m. de uitstoot van 

broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te verspreiden. 

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Initiative is een partnerschap van het World 
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Resources Institute en de World Business Council for Sustainable Development. 

 

- IPCC: Het IPCC of het Intergovernmental Panel on Climate Change is een organisatie van 

de Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico's van klimaatverandering te 

evalueren. Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit 

universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieuorganisaties en andere 

organisaties.  
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5 Burgemeestersconvenant 

Deze CO2e-nulmeting is uitgebreider dan de BEI inventarisatie die moet worden ingediend onder 

het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Zo hoeven bijvoorbeeld emissies van industrie 

ETS 143 , luchtvaart, zeevaart en landbouw en natuur niet gerapporteerd te worden in het BEI. 

Hoewel deze emissies voor een provinciaal bestuur wel interessant kunnen zijn om in kaart te 

brengen. In overleg met de stuurgroep van de provincie Vlaams-Brabant heeft Futureproofed de 

volgende emissiebronnen aanwezig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant extra 

mee in kaart gebracht: niet-energetische landbouw144 en snelwegen.  

Daarbovenop zijn de emissies van de lokale energieproductie niet verdeeld over de sectoren maar 

wel apart weergegeven. Hierdoor zijn de emissies van de sectoren huishoudens, handel en 

diensten, landbouw en natuur en industrie dus iets lager dan bij de nulmeting volgens de 

Burgemeestersconvenant.  

Het is dus een aandachtspunt, met het oog op toekomstige actualisaties van de nulmeting, om 

duidelijk af te lijnen wat al dan niet wordt meegenomen voor de actualisatie van de CO2e-

nulmeting, en wat gerapporteerd wordt onder het Burgemeestersconvenant. 

  

                                           

 

143 Sinds 2005 vormt het Europees Emissieshandelssysteem (of ETS) het centraal beleidsinstrument voor regulering van de 

broeikasgasuitstoot door grote puntbronnen (industriële installaties). 

144 CH4-vertering, CH4-mestopslag, N2O-mestopslag, N2O-bodem en koolstofopslag. 
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6 Verduidelijking rond de meegenomen hernieuwbare 

energieproductie in de nulmeting 

 

Niet alle lokale productie wordt echter meegenomen in deze studie. De Burgemeestersconvenant 

geeft hier duidelijke richtlijnen voor. Deze zijn ook samengevat in het schema hieronder. De regel 

is dat alles onder de 20MW mogen worden meegenomen als ze niet-ETS zijn. Enkel hetgeen 

boven de 20MW die eigendom is of wordt beheerd door de lokale autoriteiten en waarvoor 

maatregelen in de SEAP worden geformuleerd, mogen worden meegenomen. 

 

Figuur: Schematische weergave van welke lokale energieproductie in aanmerking komt voor de nulmeting. 

 



   

229 

7 Tabel lopend beleid provincie 

Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

Ruimtelijke ordening Energiekansenkaart 

 

Herontwikkeling 

verouderde 

bedrijventerreinen (POM) 

Bij elke nieuwe 

ontwikkeling is er een 

toets naar openbaar 

vervoer 

  Partner in Regionet 

 Opmaak visienota Ruimte 

met aandacht voor 

klimaat (mitigatie, 

adaptatie) 

 Omgevingsvergunning: nu 

ook bv. voor windmolens 

(sinds 2015) 

  Inventaris gemeentelijke 

stedenbouwkundige 

verordeningen 

 Reconversie bestaande 

bedrijventerreinen: o.a. 

opmaken van PRUPs 

 Stedenbouwkundige verg: 

enkel bevoegdheid over 

de beroepsprocedure 

(uitdovend) 

   

 Actualisatie Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaams-

Brabant 

 Verordening verhardingen    

   Verordening overwelven 

van grachten en 

onbevaarbare waterlopen 

   

Gebouwen en bebouwde 

omgeving 

   Subsidie voor 

superisolerende beglazing 

(bovenop die van de 

netbeheerder) 

brochure ‘wonen langs 

een waterloop’ 

Provinciaal Steunpunt 

Duurzaam Wonen en 

Bouwen: advies, vorming, 

opleidingen (voor 
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

gemeenten) 

    Subsidie voor dak- en 

vloerisolatie (voor 

kwetsbare doelgroepen) 

Steunpunt Duurzaam 

Bouwen:  

helpdesk-EPC-begeleiding 

(voor gemeenten) / in het 

kader van Europees 

BEAST-project 

advies, vorming, 

opleidingen voor burgers 

en gemeenten 

Partner in Regionet 

    Bijkomende leningen 

renovatie 

(renovatielening): aan 

0,5% (particulieren), met 

inkomensgrens 

Brochure woningdelen Samenwerking met 

OCMW’s 

    Rollend fonds: renteloze 

leningen voor energie-

investeringen voor de 

sociale verhuurkantoren 

en voor de sociale HVM  

Catalogus ‘kleinschalig 

wonen’ en open oproep 

tot ontwerpen van woning 

van max. 80m² met 

inacht-name van normen 

op vlak van energie, RO,  

woon-kwaliteit, voor een 

prijs van max. 80.000 euro 

pilootproject kleinschalig 

wonen: gaat vooral over 

caravans en chalets (sw 

Vlaanderen) 

 

    Subsidiereglement 

‘projectsubsidies lokale 

huisvestingsinitiatieven’ 

 Participatie in de 

‘wooninfopunten’ 
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

(voor lok overheden); 

gekoppeld aan de 

renteloze leningen. 

    Subsidiereglement ter 

stimu-lering van 

huisvestingsinitia-tieven 

door sociale huisves-

tingsmaatschappijen: (1) 

Aan-groei soc 

huurwoningen, (2) 

renteloze 

renovatieleningen, (3) 

Renteloze lening voor 

grondverwerving 

  

    Provinciaal 

subsidiereglement voor 

projecten die het lokaal 

woonbeleid ondersteunen 

  

    Subsidiereglement 

Woningdelen 

  

    Ondersteuning van en 

deelname aan het project 

‘smart hub’ 

  

Energie  Resoc: Strategisch kader 

productie duurzame 

  Stimuleren van projecten 

bouw biogas- en CNG-
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

energie installaties 

 Energiekansenkaart      

Mobiliteit Studies i.v.m. bijkomende 

fietssnelwegen 

  Subsidies voor 

mobiliteitsprojecten op 

school 

Provinciaal 

Mobiliteitspunt (ism 

Vlaams Pendelfonds)  

Partner in Regionet 

    Realisatie van het 

‘functioneel 

fietsroutenetwerk’, w.o. 

fietssnelwegen (via 

subsidies tot 100% aan 

gemeenten) 

Mobiliteitsscan bedrijven Project ‘smart move’ 

    Subsidie FietsGEN en 

fietssnelwegen 

Geoloket mobiliteit Samenaankoop 

naambordjes tragen 

wegen 

    Subsidie strategische 

infrastructuurprojecten 

Campagne ‘start to 

STOP’ (sportclubs) 

Partner in belangrijke 

mobiliteitsdossiers, bv  

GEN, optimalisatie ring 

Brussel 

    Subsidie recreatieve 

fietsinfrastructuur 

Website ‘Vlot 

Vlaanderen’ 

Samenwerkingsovereenko

msten met (Infrabel, W&Z, 

ANB, gemeenten en 

luchthaven) i.v.m. 

fietssnelwegen 
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

    Subsidie opmaak trage 

wegenplan (gemeenten) 

  

    Subsidie naambordjes 

trage wegen 

  

    Subsidiereglement 

fietssnelwegen 

  

    Subsidie gemeenten 

Fietsfonds 

  

Landbouw en natuur (incl 

waterlopen en adaptatie) 

adaptatie: onderzoek of 

Vlb kan toetreden tot 

‘Mayors Adapt’ 

aanleggen en onderhou-

den van overstromingsge-

bieden en andere inves-

teringen (lijst) 

Beroep 

natuurvergunningen 

Ondersteuning van 

bosgroepen 

Uitlening Koesterkermis Coördineren van 

Intergemeentelijke 

natuur- en 

landschapsploegen en 

Regionale Landschappen 

 Landbouwonderzoek 

biologische teelten 

Onderhoud waterlopen 

derde categorie (sinds 

eind 2014) 

Verordening hemelwater Bijkomende subsidie 

kleinschalige 

erosiebestrijding 

(aanvullend op Vlaamse 

subs) 

Geoloket waterlopen sw met gemeenten, 

natuurverenigingen, 

regionale landschappen, 

bosgroepen rond 

‘koesterbuurten’ 

 Plattelandsbeleidsplan 

Provincie Vlaams-Brabant 

Onderhoud waterlopen 

tweede categorie 

Erkenning 

natuurverenigingen 

Subsidie verwerving 

gronden biodiversiteit 

natuuruitleenkoffers 3 erosiecoördinatoren, die 

de gemeenten 

ondersteunen bij hun 

erosiebestrijdings-plannen 

  Provinciaal Agrarisch  Subsidie innovatieve Sensibilisatie landbouwers Provinciaal forum 
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

Centrum (PAC) te Herent natuurbeschermingsproje

cten 

over energiebesparing natuurverenigingen 

(BRAKONA) 

  Provinciaal Proefcentrum 

voor Kleinfruit te Pamel 

(PPK): biologische 

proeftuin 

 Subsidie gemeentelijk 

natuurbeleid 

Landbouwloket (voor 

gemeenten) 

 

    Ondersteunen van 

Intergemeentelijke 

natuur- en 

landschapsploegen en 

Regionale Landschappen 

Overlegmomenten Land- 

en Tuinbouw, bv. over 

emissiearme technieken 

 

     Advies en wedstrijd 

landschapsintegratie 

 

     Brochures en voorlichting, 

bv. over bijen.  

 

Economisch en industrieel 

beleid 

Studie Logistieke Poort 

Vlaams-Brabant 

 Milieuvergunningen klasse 

1 (uitdovend) 

Belastingsreglement 

vergunningsplichtige 

bedrijven 

Steun aan het boek 

"Dubbel Dynamisch”, 

voor startende 

ondernemers 

MiK, het milieu-infopunt 

voor de KMO (i.s.m. 

VOKA) 

   Beroep milieuvergunning 

klasse 2 (uitdovend) 

Subsidies 

bedrijventerreinen (= Subs 

duurzaam parkmanage-

ment), met vw i.v.m. 

water, afval 

Catalogus van de Sociale 

economie in Vlaams-

Brabant 

Provinciale netwerkdagen 

sociale economie 
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

    Subsidiereglement 

versterking van de 

handelskernen 

Sensibiliseringsacties over 

goede praktijken inzake 

verduurzaming van 

bedrijfsgebouwen 

Logistiek Platform 

Vlaams-Brabant 

    Subsidiereglement 

Innovatiebeleid: gericht 

op vijf cluster: cleantech, 

slimme logistiek, Lifetech, 

voedingsindustrie, 

createch 

  

    3 Subsidiereglementen 

Sociale economie: (1) 

sociale economie 

organisaties, (2) 

arbeidszorg-initiatieven, 

(3) Professionalisering 

sociale economie 

  

    Subsidiereglement co-

financiering Europese 

streekontwikkelingsprojec

ten 

  

    Steun aan de vzw Streek-

producten Vlaams-

Brabant 

  

    Subsidiereglement   



   

236 

Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

“Projecten 

ondernemersvorming” 

    Subsidiereglement 

Ondersteuning 

kennisregio 

  

    Coördinatie & 

cofinanciering van 

Interregprojecten: 

koolstofarme economie is 

vaak een prioritaire 

doelstelling.  

  

Thema-overschrijdend Voorbereiding 

klimaatactieplan: 

Klimaatstudie  

Nulmeting 

 

  Subsidiereglement 

klimaatprojecten (voor 

gemeenten, vzw’s, 

feitelijke verenigingen en 

intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden

) 

Helpdesk Energiezorg 

(voor gemeenten) 

 

Coördinatie gemeenten in 

het kader van het CoM 

(samen met Interleuven): 

Erkenning als Territoriaal 

coördinator 

Pilootgemeenten 

Scherpenheuvel-Zichem 

en Holsbeek; 

Draaiboek/modelactieplan 

Inventaris gemeentelijke 

acties 

Klimaatmenu  

Opleiding voor 
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

gemeenten 

Coördinatie indiening 

SEAP’s 

Communicatie- en 

participatietraject 

 Actieplan eigen werking 

klimaatneutrale 

organisatie (vanaf 2016, 

nu beperkt tot gebouwen) 

   NME/MOS: Klimaatcasino, 

Klimaatwedstrijd voor 

scholen, energiekoffers, 

MOS-actieplan 

Deelname aan BEAST-

project 

 Opmaak provinciaal 

klimaatactieplan (najaar 

2015) 

   Checklist en brochure 

klimaatneutrale 

organisatie 

Interreg en andere EU-

progr met klimaatinsteek: 

provincie coördineert en 

linkt door 

 Focus op duurzaamheid in 

de Streekpacten Resoc 

2013-2018 

   Klimaatkaart  

     Voorbeeldverhalen 

klimaatneutraliteit 

 

     50 milieutips Engagementsverklaring 

voor Vlaams-Brabant 

Klimaatneutraal voor 

middenveldsorganisaties 

     Milieuloket  
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Thema  Planning, rapportering, 

beleidsondersteuning, 

studies 

Directe instrumenten Indirect: juridische 

instrumenten 

Indirect: economische 

instrumenten 

Indirect: sociaal-

communicatieve 

instr 

Netwerking, arena’s, 

niches en experimenten 

     Brochures 

milieuvriendelijker leven, 

tentoonstellingen 

 

     Draaiboek info-avonden 

milieu (REG, isolatie, 

zonne-energie, 

groendaken,…) 

 

     Klimaattop 27-28 nov 

2015 

 

Andere thema’s (afval, 

recreatie, 

rampenplanning, 

ontwikkelings-

samenwerking,…) 

 Provinciale 

rampenplanning 

 Belastingsreglement 

jachtverloven 

Sensibilisatie 

kringlooptuinieren 

 

    Subsidiereglement noord-

zuidprojecten, subsidie 

Afrika filmfestival 

Label: fairtrade provincie  

    Subsidiereglement 

noodhulp 

  

    Subsidiereglement 

Wereldwijs (scholen) 

  

 



 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Titel studie : Een studie over het bereiken van de doelstelling om de provincie Vlaams-Brabant als 

grondgebied klimaatneutraal te maken. 

Auteurs : Jan Aerts, Kris Bachus, Koen Sips, Lim Adriaenssens, Steven Van Praet.  

Publicatiedatum : 30 juni 2015 

 

Futureproofed realiseerde deze studie samen met HIVA-KU Leuven en Point-Consulting in 

onderaanneming 

 

  

 


