Wat u moet weten uit de klimaat adviezen aan
de Vlaamse klimaatcommissie
Op vraag van de commissie over opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen
hebben verschillende raden advies uitgebracht. Natuurpunt en BBL hebben
meegewerkt aan de adviezen in de Minaraad, Mora, Salv en Saro. Hieronder
willen we uw aandacht vestigen op enkele interessante passages uit die
adviezen die in consensus door alle raadsleden zijn geformuleerd. We geven
erbij telkens ook wat toelichting. Hopelijk zijn we hiermee uw werk in de
klimaatcommissie van dienst. De links naar de verschillende adviezen vindt u
onder het laatste hoofdstuk “Bronnen”.
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Inleiding - voor een visionair, gedurfd en gecoördineerd beleid
Om te evolueren naar nuluitstoot is er nood aan systeeminnovatie. Het (klimaat)beleid
moet die systeeminnovatie verder initiëren en versnellen. Een routekaart naar
koolstofneutraliteit met doelstellingen op de lange termijn (2050 en 2100) oriënteert en
informeert beslissingen nu. Enkel zo komen de kwalitatieve sprongen en ingrijpende
veranderingen in beeld.
Het klimaatadvies van de Minaraad onderschrijft het belang van visionair beleid: “de
Minaraad heeft eerder al, samen met de SERV en de SALV, gepleit voor een Vlaamse
routekaart richting 2050, uitgaande van een visie op het te bereiken doel op lange
termijn, in lijn met de mondiale en Europese doelen op lange termijn” uit Minaraad
advies klimaatbeleid, paragraaf 2.3. (16 p 18).
Ook voor een energiepact, geeft de Minaraad een gelijkaardig advies. “(de Minaraad)
pleit er voor dat de Vlaamse overheid snel werk zou maken van haar bedoeli ng om te
komen tot een gedragen, onderling afgestemde en ambitieuze visie op het te voeren
energie- en klimaatbeleid. Op die manier biedt het Vlaamse Gewest waardevolle
bouwstenen aan in de federale processen die moeten leiden tot een nationale energieen

klimaatvisie en een nationaal (interfederaal) Energiepact”

Minaraad advies

klimaatbeleid, paragraaf 2.6. (p 31).
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Ruimtelijke ordening
Een doordachte kijk op ruimtelijke ordening is onmisbaar voor een goed klimaatbeleid.
Dat bevestigt ook het advies van de SARO “De klimaatuitdagingen hebben een
belangrijke ruimtelijke dimensie. Er is een grote wisselwerking tussen het klimaatbeleid
en het ruimtelijk beleid.” SARO advies klimaatbeleid, paragraaf 5 (p 3).
Immers de manier waarop we onze infrastructuur en activiteiten ordenen, heeft een
sterke invloed op twee van de grootste emissiebronnen: het transport en het
gebouwenpark. Vlaanderen is de meest versnipperde en verkavelde regio van Europa.
Het sterk verspreide bouwpatroon veroorzaakt veel wegverkeer, wat een belangrijke
bron van luchtvervuiling en broeikasgassen is. Deze impact bevestigt ook het MORA
advies: “de ruimtelijke ordening en het daarmee samengaand locatiebeleid hebben een
grote impact op de generatie van verkeer. Een goede ruimtelijke ordening kan
verplaatsingen vermijden en mee sturen naar een verplaatsingspatroon dat de duurzame
modi bevoordeelt.” MORA advies klimaatbeleid, paragraaf 2.2.2. (p 17).
De verkaveling en versnippering zet zich nog steeds door. Per dag verstedelijkt er 6
hectare open ruimte in Vlaanderen. Daarnaast neemt de bevolking toe, waardoor er in
2030 nog eens 330.000 extra woongelegenheden nodig zullen zijn. Als Vlaanderen op
dezelfde manier blijft verstedelijken als de afgelopen jaren, zal in 2050 meer dan 40%
van de beschikbare ruimte volgebouwd zijn. Het grote overaanbod aan bouwgronden op
de

gewestplannen

werkt

deze

verspreide

ruimte

inname

en

de

bijhorende

autoafhankelijkheid in de hand. De volgende vier maatregelen of beleidslijnen kunnen
een beter ruimtelijk beleid brengen.

Schrappen of verplaatsen van slecht gelegen bouwgronden.
Er liggen in Vlaanderen nog meer dan 40.000 ha onbebouwde percelen in woongebieden,
goed voor minstens 600.000 bijkomende woonmogelijkheden. Dat is veel meer dan de
behoefte. Ongeveer 20% van de beschikbare oppervlakte bevindt zich in de steden. De
overige oppervlakte vinden we terug in het buitengebied: 43% in de kernen en 31% in
lint- of verspreide bebouwing. Het komt er dan ook op aan enkel die bouwgronden te
gebruiken die goed gelegen zijn in de stads- en dorpskernen. Het systeem van
verhandelbare bouwrechten maakt het mogelijk om de bouwmogelijkheden op slecht
gelegen gronden te ruilen met bouwmogelijkheden in stads- en dorpskernen.
Deze aanbeveling komt ook terug in het advies van de SARO. De Raad pleit “naast de
inzet op de ontwikkeling van kwalitatieve stedelijke gebieden ook (voor de uitwerking
van) een krachtig transitietraject […] ten aanzien van (a) het schrappen van slecht
gelegen woonuitbreidingsgebieden (o.a. overstromingsgebied), (b) het tegengaan en
remediëren van lintbebouwing en (c) het onderzoeken naar mogelijke verdichtings 3

opportuniteiten van bestaande verkavelingen en het tegengaan van nieuwe
verkavelingen in het buitengebied die niet kernversterkend of inbreidingsgericht zijn.”
SARO advies klimaatbeleid, paragraaf 22 (p 9).

Het principe van nabijheid als basis gebruiken voor nieuwe
woonwijken
Vandaag kijkt men bij de inplanting van nieuwe woonwijken vooral naar de
bereikbaarheid per auto. Om de nood aan (auto)verplaatsingen te beperken, moet
ingezet worden op de ontwikkeling van nieuwe woonwijken die in de nabijheid van
allerlei voorzieningen liggen zoals scholen, winkels, cultuur enzovoort. Zo neemt de
behoefte aan verplaatsingen af, net als de afstand ervan. Door wonen en werken te
verweven in stads- en dorpskernen, kan ook de nood aan woon-werkverkeer
verminderen. Kernversterking moet dus niet enkel inzetten op meer woningen in de
stads- en dorpskern, maar ook op het houden in of terugbrengen naar de kern van
economische activiteiten. Nu worden bedrijven te veel afgezonderd op kmo-zones of
kantorenparken buiten de stad, die enkel bereikbaar zijn met de wagen.
Ook het advies van de SARO geeft aan dat het principe van nabijheid centraal moet
staan: “SARO vindt het positief dat ‘Transit Oriented Development’ en andere
(ruimtelijke) principes zoals nabijheid, locatiebeleid en multimodaliteit aandacht krijgen
in de verschillende beleidsdocumenten. De raad meent dat door het principe van
nabijheid meer centraal te plaatsen in de mobiliteitsplanning de groei van mobiliteit
beheerst kan worden. Er is ook nood aan multimodaal ontsluitbare en principieel
multifunctionele hubs op diverse schaalniveaus. Een doordacht locatiebeleid moet er
voor zorgen dat ontwikkelingen die sterke verkeers- en vervoersstromen genereren
enkel gelokaliseerd worden op plaatsen die multimodaal ontsloten zijn, in de buurt van
knooppunten of langsheen waterwegen of corridors van het openbaar vervoer” SARO
advies klimaat, paragraaf 17 (p 8).

Inzetten op zuinig ruimtegebruik
Door meer aaneengesloten en compact te bouwen in plaats van te kiezen voor
alleenstaande woningen, vermindert de energievraag en zijn er meer kansen voor
openbaar of gedeeld vervoer en gemeenschappelijke energienetten. And ere
mogelijkheden zijn de verdichting van verouderde verkavelingen, het gebruik maken van
onderbenutte woningen en de herbestemming van leegstaande panden. Ook
gemeenschappelijke woonvormen zoals cohousing maken intensiever gebruik van de
beschikbare ruimte dan een klassieke verkaveling. Belangrijk is dat er autoluwe en
energiezuinige voorbeeldwijken worden ontwikkeld in Vlaanderen, zodat het voor nieuwe
bouwers duidelijk wordt dat de woonkwaliteit hier hoger ligt dan in een doorsnee
verkaveling.
Deze principes worden ook naar voor geschoven in het SARO advies: “‘Slimme
4

verdichting’ en ‘ruimtelijk rendement’ zijn waardevolle ruimtelijke aandachtspunten”.
“Andere waardevolle ruimtelijke aandachtspunten (zoals ook erkend in de visienota
2050) zijn de ontwikkeling van (...) een hoger ruimtelijk rendement door compacter te
wonen, verticaal te bouwen, langdurige leegstand van gebouwen tegen te gaan en de
open ruimte samen slimmer te gebruiken (...). Gemeenschappelijke energienetten op
basis van geothermie, zonne-energie of restwarmte zijn veel rendabeler aan te leggen
en efficiënter uit te baten bij compacte bouwpatronen dan bij verspreide bewoning. Een
minimale kritische massa in aantal woningen is vereist en de organisatie moet op
wijkniveau worden bekeken” SARO advies klimaat, paragraaf 20-21 (p 9, 10).
De SARO voegt daar nog aan toe dat er “de laatste jaren […] binnen het ruimtelijk beleid
het inzicht gegroeid (is) dat verdichting op een kwalitatieve manier moet gebeuren
waarbij aandacht gaat naar groen en open ruimte. Bij een te vergaande verdichting
zullen immers de voordelen van verdichten teniet worden gedaan door de nadelen
(slechte luchtkwaliteit, file, gebrek aan groen, hitte-effect, enz.). Verdichten gebeurt bij
voorkeur in de nabijheid van werkgelegenheid en voorzieningen, op plaatsen met een
goede toegankelijkheid.” SARO advies klimaat, paragraaf 20-21 (p 9, 10).

Vlaanderen groen-blauw dooraderen
We dooraderen Vlaanderen groen-blauw, als functioneel ecologische netwerken van
aaneengesloten natuurlijke groene infrastructuur dat zich uitstrekken van het VEN, over
het landbouwgebied, langs industrieterreinen, tot in het hart van onze steden. Het
netwerk volgt de logica van het fysisch systeem (oa. beken, rivieren en valleien =
blauw), alsook de noden van soorten. Het groen-blauwe netwerk moet een belangrijke
rol spelen bij adaptatie aan klimaatverandering met het oog op het voorkomen of
beperken van de effecten van overstromingen, opslag van water, verkoelen van steden
en opname van CO2. In dergelijk netwerk krijgen soorten ook de ruimte om te reageren
op veranderende klimaatomstandigheden. Zo krijgt het begrip een kwaliteitsvolle,
multifunctionele invulling conform de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020.
Een dergelijk netwerk krijgt ook in het SARO advies de nodige aandacht “De raad vraagt
om het concept ‘ecosysteemdiensten’ verder uit te werken en door te vertalen bij de
uitwerking van het Beleidsplan Ruimte. Inzetten op ecosysteemdiensten in de open
ruimte heeft een belangrijke impact op het klimaatbeleid: zoals het bufferen van water,
het beperken van overstromingen, het tegengaan van erosie, het reguleren van het
klimaat, het opslaan van CO2 in de bodem. Het is belangrijk dat deze bijdragen erkend
worden, voldoende gestimuleerd worden en gewaardeerd worden (...).” SARO advies
klimaat, paragraaf 24 (p 10).
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Energie
De energievraag van het Vlaamse gebouwenpark is nog te hoog en kan door
energierenovaties en verbeterde technieken sterk naar beneden. De warmteproductie in
gebouwen

zal

evolueren

naar hernieuwbare oplossingen zoals warmtepompen,

zonneboilers en warmtenetten op basis van bijvoorbeeld aardwarmte. De installatie van
nieuwe toestellen die gebruikmaken van fossiele brandstoffen zou rond 2025 moeten
uitdoven. Wanneer de warmteproductie meer op basis van hernieuwbare elektriciteit
gebeurt, moet ze slim geïntegreerd worden in een flexibel net. De elektriciteitsvraag
wordt dan afgestemd op de hernieuwbare productie.

Doorgedreven energiebesparing in gebouwen
De CO2 -uitstoot van gebouwen moet tegen 2040 zo goed als volledig verdwijnen om
ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. Om dit mogelijk te maken, zal het
energieverbruik van onze woningen nog sterk moeten dalen. Een grootschalige
renovatieprogramma kan niet alleen het aantal renovaties verhogen, maar er ook voor
zorgen dat renovaties grondiger gebeuren. Extra ondersteuning voor totaalrenovaties en
een stapsgewijze invoering van verplichtingen voor energieprestaties bij bestaande
gebouwen moet dit mogelijk maken. Oude gebouwen vervangen door energiezuinige
nieuwbouw moet daarbij ook overwogen worden. Een flankerend beleid voor sociale
doelgroepen moet garanderen dat iedereen van een energiezuinige woning en betaalbare
energiefactuur kan genieten.
De nood aan verplichte energieprestaties voor bestaande gebouwenkomt ook unaniem
terug bij alle relevante stakeholders in de bouwsector die betrokken waren bij het
renovatiepact. Het eindverslag van de eerste renovatiepact stelt het als volgt: “[...] de
werkgroep [verplichtingen kwam] tot aanbevelingen voor verplichtingen op de volgende
punten: verplichting voor bestaande woongebouwen om ten laatste in 2050 te voldoen
aan een minimaal eisenniveau/de langetermijndoelstelling; sterke aanbeveling tot
invoering van een concept van woningpas; rechtszekerheid garanderen voor snelle
uitvoerders; op kortere termijn in te voeren verplichting van minimale prestaties voor
bepaalde componenten en binnenklimaatprestaties met aangepaste handhaving;
aandacht voor bouwtechnische kwaliteit en correcte uitvoering; het voorzien in een
effectief handhavingskader voor alle maatregelen met een verplichtend karakter”
Renovatiepact Eindverslag (fase 1), 3.4. Verplichtingen, subtitel Resultaat Werkgroep,
laatste alinea (p 21).
Deze aanbevelingen uit de werkgroep verplichtingen liggen aan de basis van de
krijtlijnen van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota van het
Renovatiepact. Belangrijk is dat alle participerende organisaties het eens zijn over de in
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deze conceptnota opgenomen bouwstenen voor het Renovatiepact. Over verplichtingen
valt er het volgende te lezen: “Het volledige Vlaamse woningpark zou uiterlijk in 2050
energetisch grondig opgewaardeerd moeten zijn tot op het niveau van de vastgestelde
langetermijndoelstelling. In de tussenperiode kunnen door VEA verplichte minimale
prestaties voor bepaalde componenten en binnenklimaatprestaties worden ingevoerd die
eigenaars aanzetten tot het zetten van de eerste stappen op het pad richting 2050. Deze
minimale prestaties worden tegen eind 2015 door VEA in een stappenplan gegoten om
de langetermijnsdoelstelling om te zetten in tussentijdse doelen, met 2020 als eerste
tussentijds evaluatiemoment. Door Wonen Vlaanderen worden bijkomende minimale
kwaliteitsnormen rond energie ontwikkeld, minimaal voor glas. Voor deze verplichte
minimale prestaties zal een flankerend beleid uitgewerkt worden door VEA. De
resultaatsverplichtingen en andere incentives worden niet enkel gekoppeld aan
vergunningsplichtige renovaties, maar ook aan andere natuurlijke en geschikte
momenten voor grondige renovatiewerken zoals verkoop en verhuur. Wonen Vlaanderen
doet in overleg met andere betrokken administraties de nodige voorstellen om tot
minimale woonkwaliteitseisen te komen in het kader van de langetermijnsdoelstellingen.
Ook hier wordt via de energiepremies (REG premies) een flankerend beleid uitgewerkt”
Conceptnota aan de Vlaamse Regering over het Renovatiepact, paragraaf 7 (p 6).
De conceptnota voegt daar nog het volgende aan toe “het centrale instrument om het
doel 2050 te bereiken is een op termijn verplichte woningpas in de vorm van een uniek
digitaal woningdossier [...]. Bij de verschillende types verplichtingen moet gepaste
aandacht gaan naar bouwtechnische kwaliteit en correcte uitvoering en moet worden
voorzien in een effectief handhavingskader” Conceptnota aan de Vlaamse Regering over
het Renovatiepact, paragraaf 7 (p 7).
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Wegvervoer
Een goede ruimtelijke ordening van activiteiten kan de vervoersvraag doen dalen zonder
welvaartsverlies. Een verandering van vervoerswijze waarbij we vaker de fiets en het
openbaar vervoer nemen of voor gedeelde elektrische mobiliteit kiezen, is een must.
Voor een doorgedreven daling van de emissies is een volledige elektrificering van het
voertuigenpark

nodig.

Voertuigen

worden

dan

rechtstreeks

aangedreven

door

hernieuwbare elektriciteit. Ook waterstof op basis van hernieuwbare bronnen behoort tot
de mogelijkheden. Bij het vrachtvervoer bevindt de aandrijving van vrachtwagens of
schepen op hernieuwbare energie zich nog in een vroeg stadium.
Doordat de broeikasgasemissies van de sector transport in een ambitieus scenario in
2040 naar nul moeten, zijn de uitdagingen voor deze sector gigantisch. Er moet
bijgevolg maximaal ingezet worden op de klimaatvriendelijke, technologisch rijpe en
kostenefficiënte alternatieven die er al zijn zoals zachte modi, collectief vervoer en
gedeeld elektrisch vervoer. In 2030 mogen er geen voertuigen met verbrandingsmotor
meer op de baan komen.

Verdere vergroening van de verkeersfiscaliteit
Een hervorming van de bedrijfswagenfiscaliteit moet maken dat het aantrekkelijker is
voor werkgevers om loon uit te keren in euro’s, niet in diesel en wagens. De perverse
stimulus om meer te rijden en activiteiten ruimtelijk verkeerd te spreid en, moet op de
schop. Een flexibele regeling, zoals een goed doordacht mobiliteitsbudget, kan het
daarnaast mogelijk maken om vlot te wisselen tussen milieuvriendelijke modi in het
woon-werkverkeer. Een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen ten slotte moet de
verkeersstromen zo goed mogelijk sturen, de vervoersvraag beperken en de vergroening
van het voertuigenpark versnellen.
In de MORA is er eensgezindheid om het debat over de kilometerheffing volop te voeren:
“de invoering van een sturende kilometerheffing voor alle wegverkeer is volgens de
MORA de maatregel die het grootste CO2-reductiepotentieel heeft. De MORA stelt vast
dat binnen het maatschappelijk mobiliteitsmiddenveld de bereidheid groeit om het
maatschappelijk debat over deze maatregel te voeren. Voorafgaand aan de mogelijke
invoering van de kilometerheffing voor lichte voertuigen zal onderzocht moeten worden
welke de sociaaleconomische impact is van deze maatregel en zal op basis hiervan
duidelijk moeten worden of de maatregel op een economisch verantwoorde en sociaal
rechtvaardige manier kan ingevoerd worden. Een grondig maatschappelijk debat moet
uitwijzen of de impact ervan aanvaardbaar is. Om dit debat te kunnen voeren is het
noodzakelijk dat de Vlaamse Regering eerst aangeeft welke doelstellingen ze wenst te
bereiken en onder welke modaliteiten het prijsinstrument zal worden ingezet. De MORA
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pleit ervoor dat gedurende deze legislatuur het nodige onderzoek en het aangekondigde
proefproject worden uitgevoerd, zodat het maatschappelijk debat kan worden opgestart
en de volgende Vlaamse Regering in staat is om de beslissing te nemen over het al dan
niet invoeren van een kilometerheffing voor lichte voertuigen.” MORA advies klimaat,
krachtlijnen (p 6).
Daarnaast pleit de MORA ook voor een consequent prijzenbeleid: “Om te komen tot een
systeem dat uit zichzelf ervoor zorgt dat bij iedere verplaatsing de gebruiker kiest voor
de meest optimale vervoersmodus, is ook het aanrekenen van de juiste prijs nodig,
naast het creëren van randvoorwaarden voor alternatieve keuzemogelijkheden voor
noodzakelijke verplaatsingen. Indien de gebruiker de maatschappelijk correcte prijs
betaalt voor de juiste modus zal hij de maatschappelijk meest optimale vervoerskeuze
maken

als

deze voorhanden

is. Deze prijs

bestaat

uit

de vervoerskost, de

infrastructuurkost en de externe kost. Dit geldt voor alle modi in het goederen - en
personenvervoer: fiets, geregeld openbaar vervoer, spoorvervoer, auto, alle wegverkeer,
binnenvaart, luchtvaart,…”
“De prijs binnen het mobiliteitsbeleid moet passen binnen een algemeen fiscaliteits- en
mobiliteitsbeleid met als doel de mobiliteit te verbeteren. Deze visie over rechtvaardiger
beprijzen

overstijgt

ook

het

mobiliteitsbeleid.

Ze

omvat

instrum enten

zoals

kilometerheffing, vergroening van (verkeers)fiscaliteit, woonfiscaliteit, mobiliteitsbudget
en salariswagens(gekoppeld aan een beleid dat zich richt op het verlagen van de
arbeidskosten), subsidies en kostendekkingsgraad van openbaar vervoer,…” MORA
advies klimaat, paragraaf 2.2.2. (p 19).
Tot slot, gaat de Minaraad er van uit dat vergroening van de fiscaliteit een effectief
instrument kan zijn: “dit instrument moet in principe ingezet worden om beschikbare
technische oplossingen, die een (bijna) nuluitstoot in de verschillende sectoren mogelijk
kunnen maken, ook aantrekkelijk en financieel voordelig te maken [...]” Minaraad advies
klimaat, paragraaf 69 (p 54).

Elektrificering van het voertuigenpark
Alle voertuigen moeten zo snel mogelijk overschakelen van fossiele naar hernieuwbare
bronnen. Die omschakeling zal in eerste instantie lopen via de (verdere) elektrificering
van personenwagens en openbaar vervoer. De overheid kan de elektrificering
kostenefficiënt versnellen door de Europese uitstootnormen sneller te verscherpen,
doelstellingen op te leggen aan vloten waarop ze vat heeft (zoals die van
openbaarvervoersmaatschappijen) en te zorgen dat de benodigde (laad)infrastructuur er
komt. De uitbouw van een slim en flexibel net is een cruciale voorwaarde voor een
succesvolle integratie van transport in het elektriciteitssysteem.
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In de MORA is er eensgezindheid over het verscherpen van Europese uitstootnormen:
“Om de energie-efficiëntie te verhogen, is een Europees beleid nodig dat emissienormen
oplegt. De Vlaamse Regering kan ijveren voor een verstrenging van deze normen op
Europees beleidsniveau. Een verstrenging van de normen zal een stimulans zijn voor
innovatie in de sector” MORA advies klimaat, paragraaf 2.2.2. (p 19).
De MORA vraagt ook aandacht voor belangrijke randvoorwaarden bij de elektrificatie van
het wegvervoer: “een verregaande elektrificatie van de Vlaamse voertuigenvloot zal
zorgen voor een stijging van de elektriciteitsvraag. De uitbouw van een slim en flexibel
net is een cruciale voorwaarde voor een succesvolle integratie van transport in het
elektriciteitssysteem. De Mobiliteitsraad meent dat de Vlaamse overheid, om problemen
in de toekomst te voorkomen, moet inzetten op voldoende, ecologisch en socioeconomisch

verantwoorde

elektriciteitsproductie,

strategische

en

voldoend e

aansluitpunten op het netwerk, semipersoonlijke opslagcapaciteit, etc.” MORA advies
klimaat, paragraaf 5.4. (p 51).

Voertuigdelen en nieuwe mobiliteitsdiensten bevorderen
Het gebruik en de bezettingsgraad van voertuigen kan sterk verbeteren door de vele
vormen van delen: van carpooling over autodeelsystemen tot nieuwe vervoersdiensten.
Met een breed pallet aan fiscale, ruimtelijke en infrastructurele maatregelen kan de
overheid de deel- en functionele economie voor mobiliteit ondersteunen.
Voor het optimaliseren van de bezettingsgraad vraagt ook de MORA de nodige aandacht:
“een verregaande elektrificatie van het voertuigenpark is op zichzelf immers geen
oplossing voor de capaciteitsproblemen die zich bijna dagelijks op de Vlaamse wegen
manifesteren, zonder dat dit in een breder mobiliteitskader wordt gevat. Het
beleidsmatig inzetten op voertuigen met duurzamere aandrijving moet daarom
gekoppeld worden aan het beheersen van de mobiliteitsvraag en het inzetten op andere
opties dan (elektrisch) autosolisme, zoals meer gedeeld (elektrisch) vervoer in de vorm
van carpooling, autodelen, etc. Ook het inzetten op aangepast mobiliteitsgedrag,
bijvoorbeeld het stimuleren van het gebruik van persoonlijke elektrische voertuigen voor
kortere afstanden in combinatie met deelauto’s voor langere afstanden, kan een
oplossing bieden” MORA advies klimaat, paragraaf 5.4. (p 51)
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Industrie
Een combinatie van proces- en efficiëntieverbeteringen door het gebruik van de best
beschikbare technieken en het nuttig aanwenden van reststromen kan op korte termijn
de uitstoot terugdringen. Op middellange termijn zijn er nog innovatieve doorbraken
nodig om tot verdere emissiereducties te komen. Als die op sommige domeinen
uitblijven, is het niet langer gebruiken van bepaalde producten of de afvang van CO2 de
vluchtweg om de industrie koolstofneutraal te maken tegen 2050. Zowel in de Vlaamse
staalindustrie als in de chemische industrie is er een toenemende inzet voor het klimaat en energiebeleid.

Ondersteunen van systemische, industriële innovaties
Verschillende productiemethodes die de uitstoot van de Vlaamse industrie drastisch
verlagen zijn gekend, maar nog niet marktrijp. Bijvoorbeeld meer elektrificatie van de
staalindustrie, het gebruik van staalslak in de cementindustrie of het gebrui k van
biomassa als grondstof voor producten zoals plastics. Om die methodes zo snel mogelijk
te standaardiseren, is ondersteuning nodig over de hele innovatiecyclus: onderzoek,
ontwikkeling, demonstratie en marktontplooiing. Door koers te zetten naar een
hernieuwbare economie is er ook veel te leren door te doen. De Energiewende in
Duitsland toont aan dat heel veel leerkansen pas optreden als een land de uitdaging écht
aangaat.
Ook de Minaraad vraagt aandacht voor innovatie: “om aldus de band tussen top -down
en bottom-up mogelijk te maken of te versterken, is het belangrijk in te zetten op
onderzoek en ontwikkeling, innovatie en verbreiding van innovaties, zodat de
noodzakelijke nieuwe technologieën ter beschikking komen en beschikbare technologieën
inzetbaar worden tegen een aanvaardbare kostprijs” Minaraad advies klimaat, paragraaf
17 (p 19).

Doorgedreven energiebesparing in industrie
Volgens McKinsey kan de Vlaamse industrie haar productie nog heel wat efficiënter
maken. Om energiebesparing in de industrie te bevorderen, heeft de overheid de
energiebeleidsovereenkomst ontwikkeld. Er rijzen echter heel wat vragen bij de
effectiviteit en kostenefficiëntie van deze overeenkomsten. Bond Beter Leefmilieu pleit
daarom voor een versterking van energiebesparing via regelgeving.
In hetgeen dat volgt wordt verwezen naar paragrafen uit een advies dat wordt
onderschreven door volgende organisaties: ABVV, ACLVB, ACV, BBL en Natuurpunt.
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Reeds een geruime tijd terug adviseerde de Minaraad te focussen op een vernieuwde
strategie

voor

de

bevordering

van

energiebesparing

in

de

industrie.

De

Energiebeleidsovereenkomst (EBO) is op dit moment het enige instrument om
energiebesparing in de industrie te bevorderen, maar volgens de Minaraad niet
voldoende. Daarom moeten “EBO’s [...] kaderen binnen een verruimd industrieel
energiebesparingsbeleid en langetermijnvisie met het oog op een transitie naar een
groene economie”. De Minaraad geeft aan dat dergelijke visie onderdeel moet zijn van
de EBO’s: “De Minaraad wijst erop dat de sectororganisaties bij uitstek geplaatst zijn om
een bredere maatschappelijke kijk op energiebesparingsbeleid te ontwikkelen. Zij
kunnen bv. in overleg met werknemers en andere stakeholders sectorale low carbon
roadmaps opstellen die effectief leiden tot een duurzame transitie. Deze opdracht voor
de sectororganisaties moet volgens de Raad expliciet opgenomen worden in de EBO”
Minaraad Briefadvies EBO, paragraaf 2.2. (p 5 -6). Daarnaast pleit de Minaraad voor een
innovatiefonds (mogelijks gespijsd met inkomsten van de ETS-veiling) voor innovatieve
investeringen bij bedrijven die toetreden tot het convenant.
Ook vraagt de Minaraad voor duidelijke kwantificeerbare resultaatsverbintenissen. “Het
is met de voorliggende convenanten onduidelijk hoe nagegaan wordt of de EBO wel de
benodigde energiebesparingen oplevert en in hoeverre deze bijdraagt aan de te behalen
klimaatdoelstellingen”. Vandaar dat

de Minaraad

er voor pleit “om bindende

energiebesparingsdoelstellingen op te nemen in de EBO’s. Deze doelstellingen moeten
passen in een langetermijnvisie”. “Ook moet duidelijk aangegeven worden hoe ervoor
gezorgd wordt dat tijdig bijgestuurd wordt, indien de convenanten onvoldoende
energiebesparing opleveren” Minaraad Briefadvies EBO, paragraaf 2.3. (p 6-7).
Tot slot vraagt de Minaraad dat de EBO’s een meerwaarde moeten bieden ten opzichte
van het “business as usual”. De EBOs moeten “een duidelijke meerwaarde [...] inhouden
ten opzichte van het “business as usual”-scenario (Besluit Energieplanning en VERsysteem post 2012) en ten opzichte van de geldende wetgeving. De Raad meent ook dat
de gevraagde prestaties en tegenprestaties met elkaar in evenwicht moeten zijn”
Minaraad Briefadvies EBO, paragraaf 2.4. (p 7)
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Circulaire economie
De circulaire economie leidt niet alleen tot een efficiënter grondstoffenverbruik. Als ze
goed is vormgegeven, zorgt ze ook voor energiebesparing en broeikasgasreducties. In
een circulaire economie is er door ontwerp haast geen afval meer. Producten blijven
langer in gebruik, zijn te herstellen, te hergebruiken en uiteindelijk weer te recycleren.
In een circulaire economie verdwijnt niets in de verbrandingsoven en zijn er geen
stortplaatsen meer nodig. Wanneer metalen, plastics en mineralen niet langer worden
ontgonnen, maar circuleren in de economie, levert dat een aanzienlijke CO2 -besparing
op.
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar paragrafen uit de adviezen waarover er geen
consensus bestaat tussen alle raadsleden.

Circulaire economie en klimaatbeleid
De minaraad gaat dieper in op de link tussen circulaire economie en klimaatbeleid:
“afsluitend wil de Minaraad ingaan op het principe dat achter de gestelde vragen steekt,
met name dat er een synergetisch verband is – en gezocht kan worden – tussen het
meer algemene streven naar een meer circulaire economie en het klimaatbeleid. Dit
potentiële

verband

wordt

inderdaad

ook

door

verschillende

internationaal

gezaghebbende instellingen voor het voetlicht geplaatst” Minaraad advies klimaat,
paragraaf 64 (p 49).
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Figuur: Nationale broeikasgasuitstoot voor Australië, Mexico, Slovenië en Duitsland voor
materialenbeheergerelateerde en niet-materialenbeheergerelateerde activiteiten.
De minaraad verwijst ook naar een reeks rapporten waaruit ondersteunende inzichten
geput worden: “het onderzoeksrapport “The Circular Economy and Benefits for Society”
dat de Club van Rome uitbracht […] stelt […] dat een doorgedreven transitie naar een
circulaire economie (waarbij naast materiaal- en energie-efficiëntie ook wordt ingezet op
het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen) in elk van de onderzochte landen (i.c.
Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Zweden) tegen 2030 kan leiden tot een
verminderde uitstoot van broeikasgassen met twee derden en een aanzienlijke toename
van het aantal jobs t.o.v. een BAU-scenario” Minaraad advies klimaat, kader (p 50).
De minaraad verwijst tot slot naar een ander rapport: “Growth within: a circular
economy vision for a competitive Europa” dat de Ellen MacArthur Foundation in
samenwerking met McKinsey uitbracht in de aanloop naar het “Circular Economy
Package”, heet het dat een “circulair ontwikkelingsscenario” in Europa tegen 2030 kan
leiden tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 48% ten opzichte
van 2012” Minaraad advies klimaat, kader (p 50).

Langere levensduur voor producten
Producten worden steeds hoogtechnologischer maar gaan steeds minder lang mee. Een
wasmachine doet nu gemiddeld nog slechts 7 jaar dienst ten opzichte van 10 jaar bij iets
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oudere modellen. De combinatie van een kortere levensduur met moderne technologieën
betekent dat de CO2 -impact ervan sterk stijgt. Volgens een berekening van het
European Environmental Bureau kunnen we door levensduurverlenging van enkel
printers, laptops en wasmachines in Europa een CO2 -uitstoot voorkomen die
vergelijkbaar is met 477.000 auto’s van de weg te halen 1. Er is daarom behoefte aan een
beleid dat op basis van de beste praktijken een ondergrens stelt voor de levensduur van
producten. Wanneer producten het dan toch begeven, moeten ze goed te repareren zijn
op basis van door fabrikanten beschikbaar gestelde handleidingen en reserve
onderdelen.
De minaraad focust in haar advies op het verlengen van de levensduur van producten.
Deze kan, volgens de Minaraad, “gesitueerd worden op de bovenste trede van de afvalof

materialenhiërarchie,

met

name

deze

van

preventie.

Uit

de

inzet

op

levensduurverlenging zou dus in principe een belangrijke vermindering van CO2 uitstoot
moeten voortvloeien. [...] Handelingen die zich richten op het verlengen van de
levensduur van producten en hun samenstellende onderdelen, hebben te maken met
hergebruik, onderhoud en reparatie, opknappen, herwerking of producthergebruik met
een ander doel. [...] Maar ook de voorkoming van een te korte levensduur kan relevant
zijn. Het gaat hierbij niet alleen (positief) om het ontwerpen van duurzamer producten,
die weinig onderhoud vergen, maar ook (negatief) om het tegengaan van “geplande
technische veroudering” en het managen van de door de consument gegenereerde
“niettechnische veroudering” van producten” Minaraad advies klimaat, paragraaf 60 (p
44).

1

http://www.eeb.org/index.cfm/library/report-delivering-resource-efficient-products/
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Landbouw
De consumptie van melk en vlees in Vlaanderen zit in een dalende lijn, die van kaas en
eieren is stabiel. Omdat de gemiddelde Vlaming nog steeds ongezond veel dierlijke
producten eet, kan de overheid zowel vanuit gezondheids- als vanuit milieuoogpunt
inzetten op meer plantaardige consumptie. Een afname van de veestapel leidt tot een
evenredige daling van de broeikasgasemissies. Technologische doorbraken kunnen er
zowel komen op het vlak van verminderde broeikasgasemissies door de veestapel als in
de

ontwikkeling

van

plantaardige

alternatieven

voor dierlijke producten. Het

brandstofverbruik in de landbouw en glastuinbouw moet verder dalen, waarbij eerst de
meest vervuilende brandstoffen (stookolie en diesel) worden uit gefaseerd.

Innovatie en investeringssteun voor duurzame voeding
De overheidsmiddelen voor landbouwonderzoek en innovatie moeten rekening houden
met

de

klimaatuitdaging.

voedingsproducten

verdient

Onderzoek

naar

gezonde,

betaalbare

plantaardige

voorrang. Investeringssteun gaat gericht weg van

exportgerichte veehouderij, die op de vrije wereldmarkt steeds meer in de verdrukking
komt, en verschuift naar duurzame teelt- en productiewijzen en gezonde en duurzame
voedingsproducten.
Ook de SALV oppert voor de matiging van de vleesconsumptie. “Consumptie kan meer
lokaal, duurzamer en evenwichtiger en met minder verspilling. Met de groei van de
wereldbevolking in het vooruitzicht moet de uitdaging zijn wereldwijd de bevolking op
een gebalanceerde manier te voeden. Dit houdt in dat er voldoende kwaliteitsvol voedsel
moet beschikbaar zijn, waarbij er binnen elke voedingscategorie aandacht is voor
voldoende afwisseling in een gezond voedingspatroon. Ook het huidige westers e
consumptiepatroon moet bijgestuurd worden conform de aanbevelingen van de Hoge
Gezondheidsraad en mag wereldwijd zeker niet als voorbeeld dienen. Daarom pleit de
Raad voor een verschuiving naar een zo lokaal mogelijke, meer duurzame en meer
evenwichtige consumptie in Vlaanderen. Dat betekent naast voldoende groenten en fruit
bijvoorbeeld ook de consumptie van de aanbevolen hoeveelheid granen en aardappelen,
melkproducten of vervangers, dierlijke producten of vervangers, en vetten”.
Belangrijk is volgens de SALV te focussen op “een gematigd en verantwoord nuttigen
van dierlijke producten of vervangproducten is hierin een belangrijke factor. Hier
adviseert de SALV de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad te volgen, namelijk
“per dag volstaat 100 gram vlees (bereid gewogen), vis, ei of vervangproducten”. In
2013 verbruikte de Belg 962 gram vlees (eetbaar gedeelte, zonder been) per week. Een
belangrijk aspect in de verduurzaming van de consumptie is tot slot ook het
terugdringen van de voedselverspilling” SALV advies klimaat, paragraaf 16 (p 21).
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Productiebeperking veehouderij
In de paragraaf die volgt, wordt verwezen naar paragrafen uit de adviezen waarover er
geen consensus bestaat tussen alle raadsleden.
Daarin stelt de SALV: “Gezien het grote aandeel van de emissies van methaan en
lachgas, voornamelijk uit de veehouderij, in de totale uitstoot van de Vlaamse landbouw
(81%) zullen ingrepen in deze deelsector de grootste winst opleveren. De rol van de
daling van de Vlaamse veestapel in de emissiereducties sinds 1990 valt niet te
onderschatten. In vergelijking met 1990 waren er in 2013 27% minder runderen en 4%
minder varkens. De daling van de landbouwemissies stagneert de laatste jaren, nu de
veestapel niet langer afneemt. Louter technische ingrepen in de veehouderij zullen niet
volstaan om de noodzakelijke reductie in de uitstoot tegen 2050 te halen. Het
mitigatiepotentieel

van

technische

ingrepen

(mestbeheer,

energieverbruik,

voederkwaliteit en genetica) heeft in West-Europa bedraagt 11 tot 14% van de emissies.
Door in te zetten op het verschuiven van de vraag naar dierlijke naar plantaardige
eiwitbronnen kan een aanzienlijke daling van de uitstoot gerealiseerd worden.
Verschillende studies tonen bovendien aan dat een drastische vermindering van de
consumptie, en de daaraan gekoppelde productie van dierlijke eiwitten, noodzakelijk zal
zijn om de Europese klimaatdoelstellingen te halen en ook om de noodzaak aan
bijkomende ontbossing tegen te gaan. Bovendien levert een dalende vleesconsumptie
bijkomende gezondheidswinsten op, die direct vertaald kunnen worden in lagere
gezondheidskosten” SALV advies klimaat, paragraaf 19 (p 23).
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Natuurbeleid
Het bestaande natuurbeleid levert een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie en adaptie. Als voorbeelden denken we aan natuur in de stad (vb. www.mijngroenidee.be)
en het Sigmaplan waarbij afspraken worden gemaakt rond natuur en veiligheid
(waterberging). Nochtans is er momenteel geen kader (visie, specifieke doelstell ingen
binnen natuurbeleid, stimulansen, afspraken, …) voor een klimaatgericht natuurbeleid.
Door dit kader te voorzien, zou natuurbeleid meer winsten kunnen opleveren voor het
klimaat.
Concreet zou een deel van de natuurinrichting en - beheer mede gefinancierd kunnen
worden indien het bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, maar een klimaatgericht
natuurbeleid zou ook vorm kunnen worden gegeven naast het reguliere natuurbeleid
voor aankopen en inrichtingen (cfr sigma, waar dan wel de rol van het middenveld
versterkt kan worden).
Ook

de

Minaraad

benadrukt

de

potentiële

bijdrage

van

natuur

aan

de

klimaatdoelstellingen:“[...]de Raad stelt vast dat er in de huidige natuurreglementering
nog geen concrete aanknopingspunten zijn opgenomen om de feitelijke en potent iële
bijdrage van natuur aan de klimaatdoelstellingen te bevorderen en dat ook in de nieuwe
voorzieningen voor natuurbeheer geen rechtstreekse verband met maatregelen in functie
van klimaat is opgenomen. Dit betekent dat het huidige natuurbeheer niet doelb ewust
wordt uitgevoerd in functie van klimaatdoelstellingen. De Raad beveelt aan om in het
natuurbeleid te voorzien in duidelijke doelstellingen en afdoende incentives opdat
mitigatie- en adaptatiemaatregelen meegenomen zouden worden in het concrete
terreinbeheer van natuurterreinen, zoals voorzien in het gewijzigde natuurdecreet.”
Minaraad advies klimaat, paragraaf 43 (p 34).
“Vermits bossen een belangrijk instrument zijn voor het vastleggen (=sequesteren) en
vasthouden (=storage) van koolstof […] krijgt de discussie over het bosbeleid, evenals
het beleid ten aanzien van de houtkolom, een nieuwe lading. Met betrekking tot het
beheer doet de Raad hierbij opmerken dat met name het behoud van oude en dikke
bomen en het verder inzetten op duurzaam bosbeheer waarbij de koolstofvoorraad in
evenwicht gehouden wordt, een belangrijke bijdrage kan leveren tot klimaatmitigatie”
Minaraad advies klimaat, paragraaf 43 (p 34).
Daarnaast wijst de Minaraad op de andere bodemgebruikstypen met koolstofrelevantie:
graslanden in landbouwgebruik, halfnatuurlijk grasland, heide, moeras, kustduin en slik
en schorre: “ecosystemen met een hoge graad van natuurlijkheid, zoals natuurlijk bos,
heide, (half)natuurlijk grasland, moeras, slikken en schorren bevatten over het
algemeen de hoogste C voorraden in bodem en biomassa ”. De Minaraad vindt daarom
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dat ook voor deze andere bodemgebruiks of habitattypes er moet bekeken worden of en
op

welke

manier

het

behoud

en

het

beheer

hiervan

kan

bijdragen

tot

koolstofsequestratie en koolstofopslag. Tot slot wijst de Raad op het potentieel aan
koolstofopslag dat gevonden kan worden in een adequaat groenbeheer (i.e. voor het
bodemgebruikstype “ander groen”) en beleid voor natuur in de stad” Minaraad advies
klimaat, paragraaf 43 (p 34).
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Bronnen
De verschillende klimaatadviezen van de verschillende adviesraden kunnen geraadpleegd
worden via onderstaande links:
Minaraad Advies Klimaat van 2 juni 2016 via deze link [https://goo.gl/DuUjPP]
SARO Advies Klimaat van 3 juni 2016 via deze link [https://goo.gl/WPmcIl]
MORA Advies Klimaat van 6 juni 2016 via deze link [https://goo.gl/1qYZn2]
SALV Advies klimaat van 27 mei 2016, raadplegen via deze link [https://goo.gl/7VaJJt]
Minaraad Briefadvies van 22 november 2012, raadplegen via deze link
[https://goo.gl/VWpwh5]
Renovatiepact Eindverslag fase 1 van 29 juni 2015, raadplegen via deze link
[https://goo.gl/Rii6C5]
Conceptnota aan de Vlaamse Regering Renovatiepact van 17 juli 2015, raadplegen via
deze link [https://goo.gl/hd5Evs]
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