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Voorwoord
Dat het klimaat verandert, lezen we niet alleen in allerlei wetenschappelijke rapporten,
maar merken we ook aan de extremere weersomstandigheden zoals de historisch warme
en droge zomers van de afgelopen jaren. De komende jaren zal het klimaat en het uitzicht van onze provincie veranderen. Enerzijds moet onze provincie zich voorbereiden op
de impact van een stijgend risico op hitte, droogte en overstromingen. Anderzijds moeten we, om deze risico’s te verminderen, uiterlijk tegen de tweede helft van de eeuw klimaatneutraal worden: dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgassen weer in evenwicht komt met de natuurlijke opname ervan.
We kunnen met z’n allen twee kanten uit. In het eerste scenario blijven we met luchtvervuilende wagens in de file staan, drogen onze natuur- en landbouwgebieden in de zomer
uit en staan steeds vaker straten blank. In het tweede scenario versnellen en verdiepen
we de klimaattransitie. We gaan voor een provincie met comfortabele en energiezuinige
woningen. Een provincie waar veel gefietst wordt. Een provincie met een aantrekkelijke
en gezonde leef-en werkomgeving waar landbouw en natuur hand in hand de biodiversiteit versterken. Een provincie waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar
geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.
De provincie Antwerpen kiest resoluut voor het tweede scenario en zet haar ambities gelijk met haar gemeentebesturen die het burgemeestersconvenant ondertekenen. De
doelstelling van dit convenant is om 40% CO2 te reduceren tegen 2030 en om de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering (beter bekend
als “klimaatadaptatie”). De doelstelling is een tussenstap richting klimaatneutraliteit in
2050.
Met het klimaatplan 2030 breiden we de focus op de eigen organisatie van het klimaatplan 2020 uit naar het grondgebied.
Gezien de uitgebreidere focus, nl het ganse grondgebied, is er gekozen om het klimaatplan multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend op te maken. Verschillende diensten, werkgroepen en experten werkten mee aan de opmaak van dit klimaatplan. We willen hen graag bedanken. Dankzij hun enthousiaste, deskundige inzet is dit een gedragen
en impactvol klimaatplan geworden.
Veel leesplezier en vergeet niet: vandaag maak jij mee het klimaat van morgen!
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Leeswijzer klimaatplan 2030
Onder de noemer ‘Plan Vandaag’ ontsluiten we het provinciaal klimaatplan 2030
naar de buitenwereld. Het volledige plan bestaat uit 4 documenten (het klimaatbeleidsplan, het klimaatactieplan, het document met onderbouwende cijfers en de evaluatie van de huidige klimaatplannen) en 2 bijlagen (een begrippenlijst en een tabel van het klimaatactieplan 1).
Klimaatplan 2030 toont hoe de provincie zich klaarmaakt voor het veilige klimaat van
morgen. Dat begint bij het klimaatbeleidsplan. Hier zetten we de beleidsdoelstellingen
van provincie Antwerpen voor de huidige legislatuur uiteen. Het toont waar we naartoe
willen aan de hand van 7 strategische (2050) en 34 operationele (2030) doelstellingen.
Hoe we die doelstellingen hebben bepaald? Niet zomaar. In de ‘evaluatie van de huidige klimaatplannen’ die je ook op de website van Plan Vandaag terugvindt, blikken
we terug op wat we al gedaan hebben.
Het document ‘onderbouwende cijfers’ geeft weer waar we vandaag als provincie
staan met de klimaattransitie aan de hand van 3 hoofdstukken: De impactanalyse geeft
meer inzicht in de verschillende bronnen van emissies op ons grondgebied, wat hun impact is en hoe die impact evolueert. In de risico- en kwetsbaarheidsanalyse kijken we
voor verschillende scenario’s waar de risico’s en gevoeligheden liggen voor het klimaat
van morgen. In het laatste hoofdstuk van ‘onderbouwende cijfers’ kijken we naar de
doelstellingen die Vlaanderen, België en Europa vooropstellen en hoe onze provincie zich
daartoe verhoudt.
Het klimaatactieplan tentslotte, toont concreet hoe we aan de slag gaan om onze provincie klimaatneutraal en klimaatveilig te maken. In dit document vind je alle
acties geordend per strategische doelstelling en beleidsinstrument.

1
Tabel van het klimaatactieplan is niet online ontsloten, doorzoeken acties mogelijk
via zoekfunctie op https://planvandaag.be/acties/
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1.

Leeswijzer
Klimaatbeleidsplan

Het provinciaal klimaatplan 2030 is het antwoord van provincie Antwerpen op
de drie doelstellingen die het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie
vooropstelt: het verminderen van de uitstoot met 40% tegen 2030, het vergroten van de klimaatbestendigheid en het voorzien van betaalbare, duurzame en
veilige energie voor al haar inwoners.
Om die doelen te realiseren binnen de eigen organisatie en op het ganse grondgebied,
hebben we 7 strategische doelstellingen vastgelegd. Deze omschrijven ‘waar’ we op
lange termijn (2050) willen geraken. Daarnaast zijn er per strategische doelstelling, operationele doelstellingen vooropgesteld. In totaal zijn er 34 operationele doelstellingen.
Zij vertellen meer concreet ‘wat’ we gaan doen om een klimaatneutrale en –veilige toekomst te realiseren (2030).
Vooraleer we de strategische en operationele doelstellingen in hoofdstuk 2 duiden, starten we met een toelichting bij hoe het klimaatplan 2030 tot stand gekomen is: binnen
welke beleidscontext kwam dit klimaatplan tot stand, welke bestuurlijke aanpak
werd gevolgd en wie waren betrokken bij de opmaak van het klimaatplan.
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2. Strategie
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2.1

Beleidscontext, het belang van multi-level governance voor klimaat

Klimaatbeleid is vanwege het grensoverschrijdende karakter van de uitdaging een
schoolvoorbeeld van multi-level governance. Klimaatbeleid wordt immers op verschillende beleidsniveaus gemaakt: van het internationale tot het lokale niveau, van de Wetstraat tot de Dorpstraat. Men kan niet spreken van een strikte hiërarchie tussen deze
verschillende niveaus, maar eerder van een interactie tussen verschillende partijen die
elkaar allemaal nodig hebben en verschillende rollen spelen. Naarmate we verticaal afdalen van het internationale niveau naar het nationale en lokale niveau, worden algemene
principes (bijv. de mondiale opwarming van de aarde tot minder dan 1,5 à 2°C graden te
beperken), vertaald in specifieke handelingen (bv. het heraanleggen van een straat in
functie van hemelwaterinfiltratie). Naast het meerlagige aspect wijst de term multi-level
governance er ook op dat het uitwerken van een klimaatbeleid niet alleen door overheden (government) gebeurt, maar ook door andere actoren.

Internationale context
Op het mondiale niveau ontmoeten landen elkaar in het kader van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) jaarlijks op internationale klimaatconferenties (COP’s, Conference of the Parties). De basis voor het internationale en nationale
klimaatbeleid van de komende decennia werd in 2015 gelegd tijdens de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties. In de Overeenkomst van Parijs kwam men overeen
om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2 °C te houden
ten opzichte van het pre-industriële niveau en ernaar te blijven streven de stijging te beperken tot 1,5 °C. Om dit te bereiken dient de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te pieken, om daarna snel af te nemen zodat in de tweede helft van deze eeuw een
balans tussen de uitstoot en opname van antropogene broeikasgasemissies bereikt kan
worden (=klimaatneutraliteit). Daarnaast engageren landen zich om het vermogen tot
aanpassing aan de nadelige gevolgen van klimaatverandering te vergroten (=klimaatbestendigheid). Alle partijen brengen daarom de geldstromen in lijn met een traject naar
een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving.
Momenteel hebben 194 landen en de EU de Overeenkomst van Parijs getekend. Dit akkoord is wettelijk bindend en vergt inspanningen van alle deelnemende landen, die zelf
hun ‘nationaal bepaalde bijdragen’ (Nationally Determined Contributions) bepalen. De
deelnemende landen moeten om de 5 jaar hun nationale klimaatplannen communiceren,
herzien en indien mogelijk aanscherpen.
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Europese context
Europa streeft ernaar om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn met
een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen, dat wil zeggen dat de opname en uitstoot van
broeikasgassen weer in evenwicht is. De Europese Green Deal 1 is het actieplan dat de
Europese economie klimaatneutraal moet maken tegen 2050: een pakket maatregelen
werd goedgekeurd om door middel van regelgeving, financiële instrumenten en investeringen in onderzoek en innovatie in diverse sectoren de ambitieuze verlaging van uitstoot
van broeikasgassen te bereiken. De Europese klimaatwet 2, waarmee de doelstelling van
klimaatneutraliteit tegen 2050 in het EU-recht wordt verankerd is hierin cruciaal. Deze
wet omvat verschillende stappen om deze doelstelling te bereiken:
•

•
•

•

Aanscherping van de tussentijdse doelstellingen. De uitstoot van broeikasgassen moet uiterlijk in 2030 met minstens 55% verlaagd worden t.o.v. 1990
(oorspronkelijk was de ambitie 40%). In het recente Fit for 55-programma wordt
uitgelegd hoe ze dit wil realiseren. 3 De Europese uitstoot is opgedeeld in ETS- en
ESR-sectoren. De Europese Commissie stelt voor om de ambitie voor de energieintensieve industrie en de elektriciteitssector die onder het Emissions Trading System (ETS) op te trekken tot -61% tegen 2030 t.o.v. 2005. Andere sectoren zoals
transport, gebouwen, landbouw, kleinschalige industrie en afval vallen onder de
Effort Sharing Regulation (ESR), waarbij inspanningen onder de lidstaten verdeeld
worden. Voor deze sectoren is een emissiereductie van -40% t.o.v. 2005 vooropgesteld door de Europese Commissie. Daarnaast streeft Europa ernaar dat tegen
2030 ten minste 40% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie afkomstig is en dat de energie-efficiëntie met 39% moet verbeteren.
Reductietraject voor de uitstoot van broeikasgassen voor de gehele EU voor de
periode 2030-2050.
Evaluatie van alle relevante beleidsinstrumenten en indien nodig een herziening
van de Europese beleidsinstrumenten, zodat de extra emissiereducties voor 2030
kunnen worden bereikt. Dit werd voorgesteld in het fit for 55-pakket aan maatregelen.
Monitoring van de voortgang en samenhang van de Europese en nationale maatregelen met de doelstelling van klimaatneutraliteit en het reductietraject voor de
periode 2030-2050.

Naast strategieën en regelgeving om de klimaatverandering te verminderen (mitigatie),
zet de EU zich ook in om strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met de gevolgen
van klimaatveranderingen (adaptatie).

1
2
3

Bron: (Europese Commissie, 2019)
Bron: (Europese Commissie, 2020)
Bron: (Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, 2021)
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Federale context
In het Nationaal Klimaat & Energieplan wordt uiteengezet hoe de federale en gewestelijke overheden van België de uitstoot van broeikasgassen met 35% zullen reduceren tegen 2030 t.o.v. 2005 voor de sectoren die niet onderhevig zijn aan emissiehandel. De
Europese Commissie stelt voor om deze doelstelling op te trekken naar -47% t.o.v. 2005
(21 juli 2021). De Europese Commissie had al in een eerder rapport aangegeven dat de
vooropgestelde hernieuwbare energieproductie (18%) en energiebesparing (-22%) te
laag was om de klimaatdoelstellingen te halen.
Voor de uitwerking van de Belgische Langetermijnstrategie voor 2050 heeft elk gewest in
2020 een eigen strategie opgesteld die goedgekeurd werd op regeringsniveau.
De federale overheid voert ook acties voor de aanpassing aan de klimaatverandering, die
de nefaste gevolgen van de klimaatverandering moeten beperken en zoveel mogelijk
voordelen moeten opleveren. Zij passen in het kader van de “Nationale Adaptatiestrategie” en hebben in 2016 geleid tot de goedkeuring van een Nationaal Klimaatadaptatieplan dat bestaat uit een Vlaams, een Waals, een Brussels en een federaal luik.

Vlaamse context
De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan
(VEKP) 2021-2030 definitief goed, waarin per sector in Vlaanderen streefcijfers en beleidsprognoses voor 2030 worden bepaald als eerste mijlpaal richting de beoogde bijdrage tegen 2050.
De Vlaamse langetermijnstrategie streeft ernaar de broeikasgasemissies van de sectoren
die niet zijn gedekt door het EU-ETS systeem te reduceren met 35% tegen 2030 en 85%
tegen 2050 ten opzichte van 2005, met de ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. Voor sectoren die vallen onder het Emissions Trading System (ETS)
volgt Vlaanderen de dalende emissieruimte zoals vooropgesteld door Europa.

Lokale besturen
Het lokale en provinciale beleidsniveau in Vlaanderen engageren zich onder het Europese
Burgemeestersconvenant om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie
te behalen. Bijna alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen engageren zich
voor dezelfde doelstellingen als die van dit klimaatplan:
•
•
•

40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 t.o.v. een zelfgekozen referentiejaar
het vergroten van de klimaatbestendigheid
iedereen de toegang garanderen tot betaalbare, duurzame en veilige energie

Het provinciaal klimaatplan 2030 en de klimaatactieplannen van lokale besturen geven
uitwerking aan deze drie doelen van het Burgemeestersconvenant. De provincies en de
streekintercommunales zijn voor gemeenten de eerste partner bij de opmaak en rapportage van klimaatplannen. Zij zijn immers territoriale coördinatoren binnen het Burgemeestersconvenant.
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Het Burgemeestersconvenant voor klimaat & energie kijkt nu ook verder dan 2030. Het
secretariaat vraagt bestaande en nieuwe ondertekenaars om ambitieuzere middellange
(2030) en langetermijndoelstellingen (2050) die consistent zijn met de Europese doelstellingen (-55% tegen 2030 t.o.v. 1990) en minstens even ambitieus zijn als de nationale doelstellingen. Zo wordt het vizier verlegd naar een netto-0 uitstoot (=klimaatneutraliteit) tegen 2050.
De Provincie Antwerpen is ook ondersteunend partner van het Vlaams Lokaal Energie- en
Klimaatpact 2021- 2030. Dit pact tussen lokale en Vlaamse overheid koppelt extra klimaatambitie van steden en gemeenten aan meer ondersteuning. In het pact worden
streefdoelen en concrete acties tegen 2030 gebundeld rond 4 thematische werven: vergroening, energetische renovaties en hernieuwbare energie, elektrische (deel-) mobiliteit
en de droogteproblematiek (zie Figuur 1 voor een overzicht van de vier werven).
FIGUUR 1: VLAAMS LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT 2021-2030
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2.2

Ambitie van het provinciaal klimaatplan 2030

Het provinciaal klimaatplan 2030 volgt de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie 2030. In dit convenant engageren lokale besturen zich om
de Europese en nationale ambitie inzake mitigatie (verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen) minstens te evenaren.
1. Mitigatie. Tegen 2030 dient de uitstoot van broeikasgassen met 40% af te nemen t.o.v. referentiejaar 2011 1. Dat wil zeggen dat er in 2030 in de provincie Antwerpen nog maximum 6.797.627 ton CO2eq uitgestoten wordt, tegenover
11.329.378 ton CO2eq in 2011. 2
2. Adaptatie. We maken de provincie klimaatbestendiger. Dat doen we door ons
aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. We integreren klimaatadaptie in alle facetten van het beleid, zodat klimaatrisico’s zoals hitte,
droogte en overstromingen kleiner worden.
3. Energie-armoede. We verzekeren iedereen van goede toegang tot betaalbare,
duurzame en veilige energievoorziening. Dat doen we door maximaal in te zetten
op energiebesparing, in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen. Zo verminderen we energie-armoede.
Het is moeilijk om de ambities van klimaatplannen met elkaar te vergelijken, zowel op
het vlak van acties als doelstellingen. Het vergelijken van emissiereductiedoelstellingen
voor broeikasgassen is moeilijk omdat klimaatplannen niet altijd over dezelfde bronnen
van emissies gaan en verschillende referentiejaren hebben. Als we echter de Europese,
Belgische, Vlaamse en Antwerpse (provincie) reductiedoelstellingen voor 2030 vergelijken t.o.v. hetzelfde referentiejaar (2011) en een gelijkaardige groep emissies dan is de
doelstelling van de provincie Antwerpen even ambitieus of ambitieuzer dan deze van andere overheidsniveaus. (zie bijlage 1 voor een cijfermatige onderbouwing van deze analyse). De doelstellingen van het provinciaal klimaatplan 2030, in het bijzonder de mitigatiedoelstelling, kunnen in de periode 2021-2030 aangepast worden wanneer de ambities
van het nationaal klimaatplan van België van de gewestelijke en federale overheden
wordt aangepast en hier extra klimaatbeleid wordt voor goedgekeurd. Dankzij de extra
acties van dit klimaatplan en de plannen van de lokale besturen, kan de mitigatiedoelstelling van het klimaatplan 2030 verder gaan dan het nationaal klimaatplan, maar de
belangrijkste hefbomen voor klimaatmaatregelen bevinden zich nog steeds op het Europese, federale en gewestelijke niveau.

1
Dit jaar is gekozen omdat dit het eerste jaar is waarin er lokale en provinciale inventarissen van de uitstoot van broeikasgasuitstoot beschikbaar zijn.
2
Deze uitstoot is der som van alle gemeentelijke inventarissen, volgens de methodologie van de eerste
versie van 2018 van de CO2-inventarissen van het VITO. Door wijzigende methodologie of betere dataverzameling kunnen deze absolute cijfers schommelen. De relatieve doelstelling van -40% blijft evenwel hetzelfde.
Meer info over de emissies van de provincie Antwerpen vindt u in de provinciale klimaatimpactanalyse in het
document ‘Onderbouwende cijfers’ .
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2.3

Bestuurlijke aanpak - Waarom een provinciaal
klimaatbeleidsplan?

In het bestuursakkoord 2019-2024 is “duurzaamheid” een van de kernwaarden die de
provincie Antwerpen wenst na te streven voor de huidige legislatuur. Duurzaamheid moet
meer dan ooit meegenomen worden in de organisatiecultuur, dagelijkse werking en beslissingen. Bij elke beslissing van de deputatie zullen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen mee in de afweging genomen worden.
Het Antwerpse provinciebestuur stelt daarnaast dat er, in navolging van het klimaatplan
2020, een nieuw en ambitieus klimaatplan 2030 opgesteld moet worden met het oog
voor de objectieve vermindering van de uitstoot. Daarbij wordt energiebesparing als
hoofdstrategie vooropgesteld. Naast de ambitie om bosoppervlakte in onze provincie te
vergroten wordt de focus gelegd op de rechtstreekse, interne uitstootbeperking. De hierarchie van de trias energetica wordt nagestreefd en is dan ook verwerkt in de verschillende strategische doelstellingen van het provinciaal klimaatplan.
De eerste stap naar een ambitieuzer klimaatplan 2030 was om de focus van de eigen
organisatie van het klimaatplan 2020 uit te breiden naar het grondgebied met de doelstellingen van de Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie als leidraad. Op deze
manier maximaliseert de provincie de ondersteuning naar haar prioritaire doelgroep: de
lokale besturen.
Gezien de uitgebreidere focus, nl het grondgebied, is er gekozen om het klimaatplan
multi-disciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend op te maken.

Proces opmaak klimaatplan 2030
Op de startvergadering van het klimaatplan 2030 in december 2019 was de hoofdvraag
hoe we naar een gemeenschappelijke focus kunnen gaan voor doelstellingen en acties
vanuit een multidisciplinaire en dienst overschrijdende aanpak. Er werd gekozen om twee
parallelle sporen op te zetten: Het eerste spoor beschrijft het bestaand beleid met haar
geplande acties in de meerjarenplanning 2020-2025. Via actiefiches die door de verschillende diensten werden ingevuld, zijn de geplande acties binnen de huidige legislatuur geinventariseerd en opgenomen in het klimaatactieplan. Indien wenselijk is via bilaterale
gesprekken bijkomende feedback verzameld.
Voor het tweede spoor werd een dienstoverschrijdend schrijfteam opgericht. Het schrijfteam gaf haar input voor het bepalen van de strategische en operationele doelstellingen.
Zij schreven mee aan de ontwerpteksten van het klimaatbeleidsplan en gaven feedback
die tijdens maandelijkse plenaire werksessies werd besproken. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van de diensten die betrokken waren bij het schrijven van het klimaatplan
2030. Per dienst werd één persoon aangeduid die deelnam aan het schrijfteam en functioneerde als vertegenwoordiger van zijn/haar dienst om inhoudelijk en procesmatig terug
te koppelen met zijn/haar dienst indien nodig. Ook hier zien we een vorm van (horizontale) mutli-level governance terugkomen. Door voortschrijdende kennis en expertise met
elkaar te delen en de eigen departementsgrenzen en of dienstgrenzen te overstijgen, kan
op efficiëntere wijze een gemeenschappelijke scope en doelstelling worden bepaald.
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Naast de ontwerpteksten met de strategische en operationele doelstellingen, verzorgde
het schrijfteam ook de evaluatie van KlimaatNeutrale Organisatie 2020 (KNO2020) en
het adaptatieplan die verder in dit klimaatplan zijn opgenomen. De cijfers van KNO2020
worden jaarlijks opgevolgd. De cijfers van het adaptatieplan worden tweejaarlijks opgevolgd, samen met de update van de broeikasgasinventaris.
TABEL 1: SAMENSTELLING SCHRIJFTEAM
Dienst

Departement

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid

Departement Leefmilieu

Dienst Integraal Waterbeleid
Dienst Economie
Dienst Landbouw

Departement Economie,
Streekbeleid en Europa

APB Kamp C
Dienst Ruimtelijke Planning
Dienst Mobiliteit

Departement Ruimte, Erfgoed
en Mobiliteit

Provinciaal Groendomeinen regio Mechelen

Departement Vrije Tijd

Dienst Architectuur en Vastgoed

Departement Logistiek

Dienst Facilities en Maintenance

Op vraag van het schrijfteam werden er afhankelijk van de gewenste expertise en kennis
verschillende andere diensten en personen gecontacteerd om ook hun input te leveren:
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), de proefbedrijven: Hooibeekhoeve, Proefbedrijf Pluimveebedrijf, PIME, de provinciale projectleider SDG, expertise energielandschappen, warmtenetten, bedrijven, enz.
Het provinciaal klimaatplan heeft het jaar 2030 als eindmeet en gaat dus verder dan de
lopende, besliste en geplande acties binnen de huidige legislatuur (2019-2024). Als
derde spoor werd samen met het schrijfteam en de ad hoc experten gekeken om toekomstige, ambitieuzere acties te formuleren binnen de provinciale beleidsinstrumenten.
Samen met de lopende acties, werden de nieuwe acties opgenomen in het klimaatactieplan en de actietabel. De meeste van deze nieuwe acties hebben tijdshorizon 2025-2030.
Verschillende onderdelen van het klimaatplan werden teruggekoppeld op de vergaderingen van de ‘expertengroep klimaat en energie’. Deze expertengroep komt 4 keer per jaar
samen om informatie te delen of vragen te stellen die te maken hebben met het thema
klimaat en of energie. Mensen van verschillende diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze thema’s betrokken zijn maken deel uit van de experten groep.
De milieutrefdag van november 2020 stond volledig in het thema van klimaat. Deze jaarlijkse milieutrefdag wordt georganiseerd door het ISO-team voor alle provinciale collega’s
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die bezig zijn met het ISO 14001 milieumanagementsysteem of milieuthema’s meer algemeen. In 2020 werd deze dag in samenwerking met het klimaatteam georganiseerd en
volledig gewijd aan het klimaatplan.
Naast een schrijfteam is er ook een stuurgroep voor het klimaatplan 2030 opgericht. De
stuurgroep heeft als voornaamste taak de projectleider en het schrijfteam te ondersteunen en inhoudelijk te controleren. Nadat het schrijfteam haar feedback op de ontwerpteksten heeft gegeven, gaan deze naar de stuurgroep om hun feedback te verzamelen.
De stuurgroep geeft haar goedkeuring om te starten met de volgende stap in het traject
en bewaakt of het klimaatplan 2030 bijdraagt aan de provinciale doelstellingen. Daarnaast zorgen de leden van de stuurgroep ook voor het vergroten van het draagvlak voor
het klimaatplan 2030 binnen hun dienst en of departement.
TABEL 2: SAMENSTELLING STUURGROEP
Dienst

Departement

Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid

Departement Leefmilieu

Dienst Integraal Waterbeleid
Provinciaal Instituut voor Milieu, Educatie
Dienst Economie
Dienst Landbouw, Dienst Platteland

Departement Economie, Streekbeleid
en Europa

APB Kamp C
Dienst Europa
Dienst Ruimtelijke Planning
Dienst Mobiliteit

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

Dienst Gebiedsgericht Beleid
Provinciaal Groendomeinen regio Kempen

Departement Vrije Tijd

Stafdienst Vrije Tijd
Dienst Architectuur en Vastgoed

Departement Logistiek

Dienst Facilities en Maintenance

Aanvullend op het schrijfteam en de stuurgroep werden 3 werkgroepen opgericht om het
klimaatplan mee vorm te geven:
•
•

Werkgroep financiën: in deze werkgroep zoeken we naar opportuniteiten om budget aan te werven in functie van projectontwikkeling.
Werkgroep rond meetbaarheid: deze werkgroep volgt de indiciatoren op via de
evaluatie van de broeikasgasinventaris, de Provincies in cijfers, VITO, enz. Samen
met het ISO-team en het departement ICT zal deze werkgroep het klimaatplan
2030 in de toekomst integreren in het ISO-opvolgsysteem.
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•

Werkgroep communicatie: parallel aan de opmaak van het klimaatplan werd ook
een communicatiestrategie uitgewerkt om het klimaatplan succesvol te lanceren.
De globale klimaatcommunicatiestrategie werd in de schoot van het departement
leefmilieu door de communicatieverantwoordelijke ontwikkeld en met het klimaatteam afgestemd.

Op verschillende tijdstippen werd het klimaatplan inhoudelijk en procesmatig teruggekoppeld met het managementteam en de beleidsdeputatie.
In onderstaand overzicht (Figuur 2) wordt het proces van het klimaatplan 2030 grafisch
weergegeven. De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen, alsook het interactieve proces van de opmaak van het klimaatplan, worden zo inzichtelijker. Voorafgaand aan de
start van dit proces werd met het managementteam het principe van de multidisciplinaire
aanpak van het klimaatplan bepaald (juni 2019).
FIGUUR 2: PROCES PROVINCIAAL KLIMAATPLAN 2030
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Raakvlakken andere beleidsdomeinen
Link ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA)
Het klimaatplan 2030 heeft heel wat raakvlakken met het ontwerp-Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) in opmaak. In navolging van het bestuursakkoord hebben we een optimale afstemming gezocht met het PBRA in opmaak. Zo werden
onder andere de vier principes (zuinig ruimtegebruik, veerkrachtige ruimte, nabijheid &
bereikbaarheid en eigenheid) die aan de basis van het PBRA liggen, opgenomen in de
meeste doelstellingen. Met uitzondering van de eerste twee strategische doelstellingen
(‘Onze organisatie is klimaatneutraal en klimaatveilig’ en ‘Het klimaatbewustzijn groeit
bij iedereen’) waar er geen linken zijn met het PBRA in opmaak. De principes van de
strategieën ‘offensieve, open ruimte’ en ‘samenhangend ecologisch netwerk’ werden verwerkt in de strategische doelstelling 3 (SD 3) ‘We versterken de open ruimte als klimaatbuffer’ van het klimaatplan. De strategie ‘levendige kernen’ werd verwerkt in SD 4 ‘Onze
stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig. Bij de strategie energie-efficiëntie zit het ruimtelijk aspect grotendeels vervat in SD 5 ‘Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar’. Uiteraard zit energie-efficiëntie verwerkt in verschillende strategische doelstellingen van het klimaatplan, gezien dit de eerste stap is in de trias energetica, eerst de energievraag verminderen door energie-efficiëntere huizen, wagens, machines, … De strategie ‘versterkte vervoerscorridors’ en ‘sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies’ zijn geïmplementeerd in SD 6 ‘Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot’. De laatstgenoemde zit ook vervat in SD 7 ‘Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd’ van het klimaatplan, alsook de strategie ‘van
versnippering tot bundeling’.

Link met de land- en tuinbouwvisie
De provinciale landbouwvisie ‘Samen werken aan land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen’, zoals goedgekeurd door deputatie op 23.01.2020, werkt aan 5 strategieën.
Deze strategieën zijn: (1) Landbouw als schakel in het agrobusinesscomplex, (2) voedselproductie met de consument als buur, (3) landbouwproductie in harmonie met de omgeving, (4) landbouw als landschapsbouwer en (5) belevingslandbouw laat mensen proeven van landbouw. Doordat landbouw een belangrijke open ruimte speler is, komen heel
wat van de thema’s die benoemd worden onder de 5 strategieën ook terug binnen andere beleidsdomeinen. Er zijn ook heel wat raakvlakken met de provinciale klimaatdoelstellingen. De uitvoering van het landbouwbeleid focust dan ook bewust op samenwerking voor de realisatie van de strategieën. De voornaamste linken met de strategische
(klimaat)doelstellingen (SD’s) vindt men terug onder de volgende principes. Het principe
om kringlopen (lokaal) te sluiten, zit vervat in de strategische doelstelling 7 ‘Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd’. Het principe van duurzame watervoorziening voor de landbouwsector wordt geïmplementeerd in SD 1 ‘Onze organisatie
is klimaatneutraal en klimaatveilig’, SD 3 ‘We versterken de open ruimte als klimaatbuffer’ en SD 7 ‘Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd’. Het werken aan een betere bodemkwaliteit met CO2-opslag is een doelstelling in SD3 ‘We ver-
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sterken de open ruimte als klimaatbuffer’. Het stimuleren van energiebesparing en hernieuwbare energieproductie zit grotendeels vervat in SD5 ‘Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar’ in SD 7 ‘Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd’. Deze en nog een aantal andere ambities zijn dan ook integraal opgenomen
als acties binnen het klimaatplan en verder geconcretiseerd aan de hand van lopende
projecten.

Link met het woonbeleid
De beleidsnota Wonen ‘Kwaliteit is onze bouwsteen’, op 25 juni 2020 goedgekeurd door
deputatie, gaat uit van volgende richtinggevende principes: beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid en circulariteit, mobiliteit en diversiteit, veerkracht en gezondheid. De klimaatveranderingen dagen ons uit om onze manier van wonen in vraag te
stellen. We moeten de ruimte verstandiger gebruiken door goed na te denken waar we
bouwen en hoe we bouwen. Om een betere kwaliteit van wonen te bereiken dringt een
mentaliteitsverandering zich op bij bestuurders en inwoners in de hele provincie. Daarvoor is een open dialoog nodig met alle actoren die op het terrein van onze woonmarkt
een rol spelen.
De voornaamste linken tussen klimaatbeleid en woonbeleid liggen in het kwalitatief opschalen van de renovatiegraad en klimaatbestendig maken van de woonkernen, in de
strategische doelstelling (SD) verwoord als ‘Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal en klimaatveilig’ en in het traject om zowel besturen als inwoners bewust te maken
van de mogelijke manieren om samen bij te dragen tot aangename, kwaliteitsvolle en
leefbare woonomgevingen, wat aan bod komt in SD 2 ‘Het klimaatbewustzijn groeit bij
iedereen’.

Link met AGENDA 2030
Agenda 2030 is de agenda van de Verenigde Naties, waarbij de doelstellingen gelden
voor alle landen in de wereld. Het is een geïntegreerde benadering van duurzame ontwikkeling, met 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen, die onderling met elkaar verbonden zijn. Door de grote diversiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals (SDG’s), moet er worden samengewerkt op verschillende domeinen zoals milieu, economie en welzijn. Zeker voor een land als België, met
zijn complexe staatsstructuur, moeten de verschillende beleidsniveaus met elkaar samenwerken om Agenda 2030 succesvol te implementeren 1. Daarom koppelen we de
SDG’s met hun subdoelstellingen aan de strategische doelstellingen van het provinciaal
klimaatplan, om een geïntegreerd beleid te bevorderen. Acht van de 17 SDG’s zijn direct
gelinkt met onze gekozen doelstellingen (zie Bijlage 2). De Klimaatactie SDG 13 ‘Neem
dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden’ loopt met 2 toepasselijke subdoelstellingen (veerkracht verhogen en integreren in beleidslijnen) als rode
draad doorheen heel het klimaatplan.

1

https://www.sdgs.be/nl/over-het-beleid
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Daarnaast zit SDG 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’ vervat in de strategische
doelstelling 3 ‘We versterken de open ruimte als klimaatbuffer’, 4 ‘Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal en klimaatveilig’ en 6 ‘Onze mobiliteit is gezond met minder
CO2-uitstoot’ van het klimaatplan 2030. SDG 7 ‘leven op het land’ en SDG 6 ’schoon water en sanitair’ zitten vervat in strategische doelstelling 3 (SD 3) ‘We versterken de open
ruimte als klimaatbuffer’. SDG 6 ‘betaalbare en duurzame energie’ is een één op één relatie met SD 5 ‘Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar’ van het klimaatplan.
Als bijlage (zie Bijlage 2) kan je een uitgebreide tabel vinden waar de samenhang van de
SDG’s doelstellingen en subdoelstellingen zijn in opgenomen.
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3.

Strategische en operationele
doelstellingen van het
klimaatplan
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Het provinciaal klimaatplan 2030 geeft uitwerking aan de drie doelen van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie dat 68/69 van de Antwerpse gemeenten
heeft ondertekend:
•
•
•

-40% CO2eq tegen 2030
Het vergroten van de klimaatbestendigheid
Toegang tot betaalbare, duurzame en veilige energie voor alle inwoners.

Doelen die gesteld worden vereisen een referentiejaar. Gegevens over de klimaatimpact
op het grondgebied zijn beschikbaar vanaf 2011 (VITO inventaris), 2011 is dus het referentiejaar voor het grondgebied. Voor de eigen organisatie zijn er gegevens over
de klimaatimpact sinds 2006 (broeikasgasinventaris). Maar sinds de start van deze inventaris zijn bepaalde methodologieën gewijzigd en data verfijnd. Daarom werd beslist
om 2016 als referentiejaar voor de eigen organisatie op nemen.
Om de drie doelen van het Burgemeestersconvenant te realiseren hebben we 7 strategische doelstellingen vastgelegd, met daarbij operationele doelstellingen, acties en indicatoren (Figuur 3 en Figuur 4 voor een overzicht).
Een strategische doelstelling (SD) kan je zien als een doelstelling om de klimaatdoelen voor verschillende sectoren te bereiken tegen 2050. Het zegt ‘Waar’ we op lange termijn willen geraken. Europa streeft ernaar om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale
continent te zijn met een netto nul-uitstoot van broeikasgassen (Green Deal). Er werd
dan ook bewust gekozen om de strategische doelstellingen met vizier 2050 op te stellen,
ondanks dat het voorliggend klimaatplan een looptijd heeft tot 2030. Op het niveau van
de strategische doelstellingen van dit plan bevinden zich de impactindicatoren. De impactindicatoren die gekoppeld zijn aan de overkoepelende visie en doelstellingen van het
Burgemeestersconvenant worden besproken in de klimaat impactanalyse (“Minstens
40% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030”) en de risico- en kwetsbaarheidsanalyse (“Verhoging van de veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering)”. Deze analyses zijn terug te vinden in het document ‘Onderbouwende cijfers’.
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FIGUUR 3: 7 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN HET PROVINCIAAL KLIMAATBELEID

Per strategische doelstelling hebben we operationele doelstellingen (OD) vooropgesteld. Er zijn 34 operationele doelstellingen in totaal. Operationele doelstellingen zeggen
WAT we gaan doen. Ze zijn een meer concrete vertaling van de ambitie die verwoord
staat in het toekomstbeeld. We maken deze zo specifiek, meetbaar, aantrekkelijk, realiseerbaar en tijdsgebonden mogelijk. Dit zijn doelen voor de maatregelen die nodig zijn
om in 2030 40% minder uit te stoten en de provincie klimaatbestendiger te maken. Deze
zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan officiële (Vlaamse) beleidsdoelen. Op het niveau van
de operationele doelstellingen van dit plan bevinden zich de effectindicatoren (in het document ’onderbouwende cijfers’). De effectindicatoren geven weer ‘Waar staan we nu’,
dit zijn kwantitatieve gegevens over een aantal trends die aangeven hoever het staat
met de klimaattransitie in de provincie Antwerpen. Op basis van deze trends over de klimaattransitie kan er opgevolgd worden of het beleid volstaat om de operationele doelstellingen van dit actieplan te realiseren of dat er bijkomend beleid nodig is. De effectindicatoren worden samen met de acties regelmatig geactualiseerd.
De acties in het klimaatactieplan beschrijven ‘Hoe’ we concreet aan de slag gaan om
onze provincie klimaatneutraal en klimaatveilig te maken. Acties zijn dus de belangrijkste beleidsinitiatieven die door het provinciebestuur van Antwerpen genomen worden om
de operationele doelstellingen effectief te realiseren. Het klimaatplan heeft een tijdshorizon tot 2030. De acties zijn om die reden opgebouwd uit twee categorieën: korte- en
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middellange termijn. De acties binnen de categorie ‘middellange termijn’ hebben als
tijdshorizon de periode 2025-2030 en zijn voor de leesbaarheid in het plan opgenomen
met een titel in cursief. Project- of beleidsopportuniteiten kunnen aanleiding geven tot
het vervroegen van deze acties. Het klimaatactieplan kan gezien worden als een ‘levend’
document waar acties aan kunnen toegevoegd worden bij nieuwe inzichten, opportuniteiten of innovatieve ontwikkelingen. Bijsturing is jaarlijks mogelijk via de opvolging in
het ISO 14001 systeem, waar er jaarlijks gerapporteerd wordt door de verschillende
diensten.
Alle acties met hun outputindicatoren en hun tijdspad zijn overzichtelijk in kaart gebracht in de bijlage ‘Tabel van het klimaatactieplan’ 1. De outputindicatoren zijn gekoppeld aan de acties van dit plan en geven inzicht in de inspanningen van het Antwerpse
provinciebestuur om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en het grondgebied
klimaatbestendig te maken. De outputindicatoren worden opgevolgd door de betrokken
provinciale diensten.
FIGUUR 4: OPBOUW STRATEGISCHE DOELSTELLING: VAN ALGEMEEN TOT CONCREET, EEN
VOORBEELD.

In dit hoofdstuk worden de strategische en operationele doelstellingen toegelicht, wat er
mee bedoeld wordt en waarom het belangrijk is om hierop in te zetten.

1

Tabel van het klimaatactieplan is niet online ontsloten, doorzoeken acties mogelijk via zoekfunctie op

www.planvandaag.be
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SD 1. Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

De provincie Antwerpen wil zijn voorbeeldrol maximaal invullen als klimaatneutrale en
–bestendige organisatie. We zijn vanaf 2020 klimaatneutraal mede door compensatie
van de resterende uitstoot. Deze uitstoot willen we voor onze organisatie nog verder
reduceren. We volgen de trias energetica door eerst de energievraag zo veel mogelijk te
verminderen, over te schakelen op hernieuwbare energie en waar nodig fossiele energie
zo zuinig mogelijk te gebruiken. De uitstoot van broeikasgassen (afkomstig van elektriciteit, verwarming van de gebouwen, verplaatsingen, ...) van de provinciale bedrijven en
entiteiten reduceren we met 40% in 2030 tegenover het referentiejaar 2016. Naast het
zo veel mogelijk verminderen van de klimaatimpact van de provincie als organisatie
compenseren we vanaf 2020 jaarlijks de resterende uitstoot van broeikasgassen. Om
hiervoor de juiste berekeningen te kunnen maken is het belangrijk om de energieverbruiken en de uitstoot van onze werking nauwgezet op te volgen.
Provinciale sites moeten ook in de toekomst zowel voor het personeel als bezoekers een
aangename locatie blijven. We maken onze sites weerbaar voor hittestress en droogte,
maar voorzien ook om noodzakelijke waterinfiltratie naar de bodem te verbeteren. Het
primair energieverbruik verlaagt jaarlijks met 2,09% en we verhogen de eigen hernieuwbare energieproductie op onze gebouwen en sites. We verminderen de impact van onze
verplaatsingen, faseren fossiele brandstoffen uit en maken ons aankoopbeleid circulair,
duurzaam en (zeker voor voeding) zo veel mogelijk lokaal.

Operationele doelstellingen
OD 1.1. We reduceren jaarlijks het primair energieverbruik
Wat? We reduceren het primair energieverbruik van stookinstallaties en verlagen de
elektriciteitsvraag in gebouwen en technische installaties jaarlijks met gemiddeld 2,09%
vanaf 2016. Het energieverbruik, zowel van elektriciteit als verwarming, van onze
gebouwen en sites willen we blijvend verlagen. Dit komt neer op 27% energie (elektriciteit en verwarming) besparen in 2030. We stellen masterplannen energie op voor onze
sites. We verbeteren het energieverlies van gebouwen door bv. isolatie (in daken, muren
en vloeren), vervangen oude ramen, vervangen niet-energie efficiënte gasketels door
energiezuinige condenserende gasketels en waar mogelijk schakelen we over op groene
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warmte. De provincie heeft een eigen energiestandaard ontwikkeld voor nieuwbouw en
ingrijpende energetische renovaties (IER 1).
Waarom? De basis van de trias energetica is de energievraag laten dalen. Daarnaast
legt Vlaanderen een lineaire daling van het primair energieverbruik met 2,09% per jaar
op aan lokale besturen. 2 Op die manier dragen openbare besturen bij aan het behalen
van de internationale doelstellingen voor de reductie van uitstoot van broeikasgassen.

OD 1.2. We zetten de transitie in naar een ruimteverwarming vrij van fossiele
brandstoffen

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

Wat? Verwarming van gebouwen gebeurt traditioneel met fossiele brandstof, zoals
stookolie en aardgas. Nieuwe en zuinigere installaties verminderen deze uitstoot, maar
het doel is op termijn om over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen zoals
zon, water, bodem, wind én nuttig gebruik te maken van (alle) energetische reststromen. De provincie heeft een eigen energiestandaard ontwikkeld voor nieuwbouw en
energetische ingrijpende renovatie (IER).
Waarom? Een groot deel van onze uitstoot is afkomstig van verwarmingsinstallaties. De
verbranding hiervan zorgt voor de uitstoot van verschillende broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Sterk hier op inzetten zal dan ook een grote impact hebben.

OD 1.3. We produceren hernieuwbare energie op onze sites
Wat? We willen op onze eigen gebouwen en terreinen voor onze eigen werking hernieuwbare energie opwekken en efficiënt gebruiken (evt. opslag, zonnedelen, ...). Op
verschillende gebouwen en sites plaatsen we na onderzoek fotovoltaïsche zonnepanelen
(PV), thermische zonnepanelen (zonneboilers) en andere technieken voor de productie
van warmte of elektriciteit. We volgen de regelgeving rond hernieuwbare energie (eigen
verbruik, terug levering, zonnedelen, …) op, en zoeken nieuwe mogelijkheden in beleidswijzigingen. De energie die we zelf niet kunnen produceren, kopen we als 100% groene
stroom aan zoals gedefinieerd door de VREG.
Waarom? Door zelf in hernieuwbare energieproductie te voorzien willen we onze voorbeeldfunctie tonen en bijdragen aan de transitie naar een energievoorziening gedragen
door (lokale) hernieuwbare energie, zie strategische doelstelling 5.

1
IER: Ingrijpend Energetische Renovatie: minstens 75% van de bestaande en nieuwe muren, daken en
vloeren die het gebouw omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én minstens de
verwarmingsinstallatie en eventueel ventilatie/koeling volledig worden vervangen.
2
https://energiesparen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030
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OD 1.4. We verminderen onze verplaatsingen en de uitstoot ervan
Wat? Mobiliteit op basis van fossiele brandstof zorgt voor uitstoot van broeikasgassen.
De werkgroep bedrijfsvervoerplan (DMOB, DMCO, DLOG en DMN) coördineert de uitvoering van de acties uit het bedrijfsvervoerplan (2018). Zowel bij woon-werkverkeer als bij
dienstverplaatsingen kan de uitstoot verminderd worden door minder vervuilende vervoersmiddelen te gebruiken. We volgen hierbij het STOP-principe (Stappen, Trappen,
Openbaar vervoer, individueel Personenvervoer), minder vliegtuigreizen, minder verplaatsingen door digitale communicatie, enz. Ook deelmobiliteit ((elektrisch) autodelen,
elektrische fietsen delen en of leaseformules, ...) kan hier zijn steentje aan bijdragen
door een bewustere keuze en efficiënter gebruik van vervoermiddelen. We streven ernaar om tegen 2030 enkel nog voertuigen zonder directe uitstoot aan te kopen. Dit zijn
voertuigen waarvan de ‘motor’ geen vervuiling veroorzaakt. Er zal in de energietransitie
dienen ingezet te worden op diverse alternatieve brandstoffen. Deze zullen afhankelijk
zijn het gebruiksdoel.
Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

Waarom? Verplaatsingen verminderen en anders organiseren vermindert de druk op het
klimaat en de wegcapaciteit.

OD 1.5. We verminderen het gebruik van toestellen en machines op fossiele
brandstof
Wat? Provinciale diensten gebruiken verschillende machines en toestellen op fossiele
brandstoffen, bv. bij groenonderhoud, opleiding brandweer, … Zodra degelijke alternatieven, toestellen en/of technieken, beschikbaar zijn, wordt omschakeling gepland.
Waarom? Directe, lokale uitstoot van broeikasgassen vermijden door stelselmatig machines en toestellen zonder directe uitstoot te gebruiken. Voertuigen en verplaatsingen
vallen onder operationele doelstelling 1.4.

OD 1.6. We verbeteren het monitoringssysteem voor energie en broeikasgasemissies
Wat? We willen steeds de verbruiken en emissies weten die voortvloeien uit onze eigen
werking. Hiervoor dienen we het monitoring- en opvolgsysteem continu te verbeteren en
resultaten op te volgen.
Waarom? Om het juiste energieverbruik te kennen, moet dit ook nauwgezet opgevolgd
worden. Resultaten van energiebesparende investeringen en acties kunnen worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd. De resterende uitstoot kan zo ook steeds berekend
worden om compensatie uit te voeren.

OD 1.7. We compenseren de resterende uitstoot van de provincie
Wat? We berekenen tweejaarlijks de resterende broeikasgassen die we als provinciebestuur van Antwerpen uitstoten. Onze eigen uitstoot moet in eerste instantie gereduceerd
worden, zoals weergegeven in vorige operationele doelstellingen. Daarnaast bevorderen
we de opname van koolstof op onze eigen domeinen en sites. De resterende uitstoot
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compenseren we jaarlijks door te investeren in projecten zoals bosaanplant en bescherming van natuur en bossen. De uitstoot van het grondgebied van de provincie en bijhorende koolstof opname en opslag in bossen, veen, natte natuur en landbouwbodems
wordt besproken in derde strategische doelstelling ‘We versterken de open ruimte als klimaatbuffer’.
Waarom? We willen onze bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. Behalve de uitstoot beperken zal de resterende uitstoot worden gecompenseerd.

OD 1.8. We transformeren onze sites tot klimaatbestendige sites

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

Wat? Door de klimaatverandering kunnen weersextremen zoals hittegolven meer voorkomen en langer duren. Het transformeren naar klimaatbestendigere sites betekent o.a.
aangepast materiaalgebruik met waterdoorlatende verhardingen, lichtgekleurde daken
en gevels voor terugkaatsing van zonlicht, het plaatsen van groendaken en groene gevels bij gebouwen en infrastructuur, enz. Het gericht en functioneel plaatsen van bomen
zal essentieel zijn voor een verkoelend effect en het realiseren van schaduw tijdens hittestress. De groen en -recreatiedomeinen spelen een cruciale rol in de provincie. We maken ze klimaatbestendiger, zodat ze hun rol op vlak van klimaatadaptatie volop kunnen
spelen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de keuze van klimaatbestendige boomsoorten bij
nieuwe aanplantingen. Bestanden met fijnspar of den worden geleidelijk aan omgevormd
tot inheemse, gemengde loofhoutbestanden die klimaatbestendiger zijn. Waterpeilen van
vijvers en grachten worden zo hoog mogelijk afgesteld vóór het zomerseizoen, d.m.v.
hemelwater of kwel (niet met drinkwater). In functie van klimaatwijziging worden ook
plant- en maaischema’s aangepast en herzien. Tenslotte worden er in onze domeinen
extra bomen aangeplant en bosuitbreiding voorzien en wordt er zoveel mogelijk voor
niet-veenhoudende potgrond gekozen.
Waarom? Onze gebouwen (en sites) moeten waar nodig worden aangepast om hittestress, droogte en wateroverlast te helpen verminderen en steeds een comfortabel (binnen)klimaat te garanderen voor bezoekers en personeel. Onze groen- en recreatiedomeinen vervullen belangrijke ecosysteemdiensten die door klimaatverandering extra belangrijk worden: verkoeling bij hitte, waterberging om wateroverlast te vermijden, en infiltratie/retentie om droogte te verminderen.

OD 1.9. We zetten in op een circulair en klimaatvriendelijk aankoopbeleid
Wat? Al onze aankopen en de werken en diensten die we laten uitvoeren genereren een
(on)rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen in de productiefase, door het vervoer, tijdens het gebruik, maar ook verpakking en afval. Er is een sterk verband tussen klimaatimpact en materiaalverbruik, zowel lokaal als bij de productie in andere landen. De productie en afvalverwerking van voedsel, bouwmaterialen, voertuigen, textiel, huishoudelijke goederen, enz. zorgt immers voor een belangrijke klimaatimpact. We behalen onze doelstellingen van 100% duurzame aankopen tegen 2023,
door het gebruik van gidsen duurzame aankopen met criteria voor de aanbesteding van
verschillende producten, werken en diensten. Waar mogelijk verbeteren we dit nog.
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Waarom? We beperken de uitstoot onder meer door ons aankoop- en aanbestedingsbeleid alsmaar meer circulair te maken. We kijken bij het maken van keuzes niet enkel
naar producten/diensten op zich, maar ook naar de herkomst van de materialen, de recupereerbaarheid en het toekomstig gebruik ervan (afval vermijden: ladder van Lansink 1
– cradle to cradle 2), het verlengen van de gebruiksduur, of we effectief het product moeten aankopen of enkel nog betalen voor het gebruik, enz. Concreet kan dit gaan over
ons ICT-beheer circulair aanpakken, de recuperatie van bouwmaterialen en meubilair
van ons patrimonium bij renovatie/sloop/nieuwbouw (en uiteraard nog zoveel meer), de
herbruikbare koffietassen op het werk, …. We geven het goede voorbeeld voor andere
besturen en particulieren. De 7 pijlers ‘circulair (bouwen)’ van Kamp C kan hier reeds inspireren, zie Figuur 5.

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

FIGUUR 5: DE 7 PIJLERS "CIRCULAIR (BOUWEN)" VAN KAMP C.

1
Ladder van Lansink: is de standaard op het gebied van afvalbeheer en geeft prioriteit aan de milieuvriendelijkste verwerkingswijze (gaan van preventie tot storten)
2
Cradle to cradle: dit is een manier van ontwerpen van producten zodat de gebruikte materialen wanneer het product niet meer gebruikt wordt, zonder kwaliteitsverlies, kunnen gebruikt worden voor een ander
product.
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OD 1.10. We kiezen voor duurzaam en lokaal geproduceerde voeding
Wat? De productie en consumptie van voeding hebben samen een grote impact op het
klimaat. We kiezen voor zoveel mogelijk lokaal geproduceerde voeding en een groter
aandeel plantaardige voeding. Als provincie dragen we daarnaast ook sterk uit dat het
voedsel van hier duurzaam geproduceerd wordt. Naast de herkomst letten we ook op
seizoensgebonden producten.

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

Waarom? Lokale voedselproductie is onderworpen aan strenge, lokale regels. De impact
hiervan op het klimaat is beter op te volgen en te meten op lokaal vlak. Er komen emissies vrij in de gehele voedselketen zoals door het energieverbruik dat nodig is voor de
verwerking, verpakking, transport en verkoop van voedsel. Bij de productie van voedsel
worden (kunst)meststoffen, antibiotica en pesticiden gebruikt die ook in waterlopen
terechtkomen, landschappen worden aangepast (bossen gekapt, grachten gegraven die
de afvoer van neerslag versnellen), bodems uitgeput, …. Door meer in te zetten op duurzaam, lokaal geproduceerde voeding, waaronder ook biologische voeding, verminderen
we de impact van de voeding die we verbruiken en beschermen we de lokale biodiversiteit en het milieu. We ondersteunen hiermee ook lokale producenten.

OD 1.11. We verduurzamen onze watervoorziening en –gebruik
Wat? Op onze eigen sites gebruiken we water voor consumptie, reinigen van onder andere gebouwen, spoelen van toiletten, …. Binnen de eigen sites zet de provincie in op
initiatieven die de watervoorziening en -gebruik verder verduurzamen. Het waterverbruik
wordt zo circulair mogelijk door waterkringlopen te sluiten, door hemelwater en afvalwater maximaal te gebruiken. Maar ook bufferen van neerslag en lokaal laten infiltreren
is een onderdeel van deze operationele doelstelling.
Waarom? Verminderen van waterverbruik en overschakelen naar hemelwater waar mogelijk vermindert onze impact op de waterhuishouding. Onze sites hebben ook heel wat
verharde oppervlakten waar hemelwater niet infiltreert en afgevoerd wordt. Maar er is
op heel wat plaatsen ook onverharde ruimte waar we kunnen kijken naar ruimte voor
buffering en infiltratie. We streven ernaar om het hemelwater niet te laten afvloeien
richting riolering en oppervlaktewater, wel om het ter plaatste te houden en te laten
infiltreren om zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Zo helpen we mee om wateroverlast te vermijden en het grondwater aan te vullen.
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SD 2. Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Klimaat is een complex en een globaal gegeven. We nemen als provincie de verantwoordelijkheid om het klimaatbewustzijn 1 bij diverse doelgroepen in onze provincie te
verhogen. In eerste instantie spreken we dan over onze belangrijkste doelgroep: de
lokale overheden. Provincie Antwerpen zet sterk in om het klimaatbeleid van gemeenten
mee uit te werken en om dit samen met hun burgers te doen aan de hand van participatietrajecten. De provincie helpt lokale besturen door de contouren van oplossingen mee
uit te tekenen en hen te motiveren en te ondersteunen bij de realisatie ervan. Er zijn
echter ook andere doelgroepen die wij als provincie vlot bereiken. Via het traject veerkrachtige dorpen bereikt de provincie niet alleen gemeentebesturen, maar ook de
burgers. We denken ook aan het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) en de
MOS-werking met hun ondersteuning naar scholen. De proefbedrijven Hooibeekhoeve en
Pluimveebedrijf bereiken enerzijds actief de landbouwers met zeer praktijkgerichte
oplossingen uit het onderzoek, en zetten anderzijds in op recreanten en scholen. In de
provinciale groendomeinen ontdekken kinderen van de basisschool hoe de natuur zich
aanpast of problemen ondervindt als gevolg van de klimaatveranderingen. Niet alleen
kinderen, maar ook volwassenen kunnen tijdens een educatieve wandeling de klimaatinvloeden in de natuur waarnemen; verkoeling vinden bij hittestress, en kunnen heel wat
bijleren aan de hand van educatief materiaal.

Operationele doelstellingen
OD 2.1. We ondersteunen lokale besturen bij het uitwerken, actualiseren en
monitoren van hun lokaal klimaatbeleid
Wat? De provincie voert zelf heel wat zaken uit op het terrein om haar klimaatdoelstellingen te behalen. Gezien de scope van het provinciaal klimaatplan 2030 over het hele
grondgebied gaat en dat we dit niet alleen kunnen realiseren is het belangrijk om onze
lokale besturen optimaal te ondersteunen. Begin 2017 engageerde de provincie Antwerpen zich als territoriaal coördinator om een boost te geven aan het klimaatbeleid van gemeenten. De provincie heeft heel wat instrumenten ter beschikking om het lokaal klimaatbeleid te ondersteunen en te versterken. Zo hebben de collega’s van data en ana-

1

Bewustzijn van de gevolgen van klimaatverandering
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lyse allerhande relevante data en cijfers rond mitigatie en adaptatie verzameld en houden die ook up-to date in de klimaatrapporten. Er werd een SECAP (Sustainable Energy
and Climate Action Plan) template ontwikkeld in
samenwerking met de intercommunales waar lokale besturen direct mee aan de slag
kunnen om hun beleid vorm te geven. Kennisuitwisseling tussen de verschillende
lokale besturen wordt verzekerd door goede voorbeelden in de kijker te zetten en verschillende overlegmomenten, workshops te organiseren via onze regiowerking en projecten.

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Waarom? De ondersteuning van lokale besturen is een topprioriteit in het bestuursakkoord. Via het Europees Burgemeestersconvenant engageren steden en gemeenten zich
om hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen, hun veerkracht te verhogen en om iedereen
toegang te geven tot betaalbare energie. Als territoriaal coördinator neemt de provincie
de coördinatie, ondersteuning en samenwerking met gemeenten en andere betrokkenen
op zich om klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te behalen en om klimaatadaptatie te verwezenlijken.

OD 2.2. We vormen overheidsopdrachten om tot hefboom van de klimaattransitie
Wat? Alle overheden moeten de wet van de overheidsopdrachten naleven bij het aankopen van werken, diensten of leveringen. Als overheid heb je zo invloed om bepaalde
klimaatbewuste criteria mee op te nemen en deze te laten doorwegen. Op deze manier
kunnen overheidsopdrachten een hefboom zijn in de klimaattransitie.
Waarom? Overheidsinstanties geven ongeveer 16% van het bruto binnenlands product
van de Europese Unie uit. Overheden kunnen dus de markt voor duurzame producten
een stevige impuls geven. Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd om nieuwe milieuvriendelijke technologieën te ontwikkelen en op sociaal vlak beter te presteren. De vraag
stimuleert immers het aanbod. De gezamenlijke inkoopwaarde maakt het voor bedrijven
de moeite waard om te voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de overheden.

OD 2.3. We zetten samen met lokale besturen sensibilisatie- en participatietrajecten op rond lokaal klimaatbeleid
Wat? We ondersteunen lokale besturen bij het doorlopen van een participatief traject
met hun inwoners. Tijdens zo’n traject willen we een duurzame gedragsverandering
teweegbrengen, o.a. op vlak van wonen. Zo geeft de provincie financiële ondersteuning
voor burgerparticipatie tijdens de opmaak van lokale klimaatplannen in de Antwerpse
rand. De provincie zet hierop in via het participatietraject ‘Veerkrachtige dorpen’. We
voorzien hierbij ook sensibilisatiemateriaal dat lokale besturen kunnen aanvragen of
ontlenen om het klimaatbewustzijn van hun burgers te verhogen. Kamp C biedt in relatie
met diverse Europese projecten een waaier aan trajecten aan voor het verduurzamen
van de bebouwde omgeving. Enkele voorbeelden zijn de coördinatie van de vrijwilligerswerking energiemeesters en de expo duurzaam bouwen zowel op vaste locatie als mobiel.
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Waarom? Het is voor lokale besturen niet altijd mogelijk om zo’n traject alleen op te
starten. Met ondersteuning van de provincie kunnen de gemeenten samen met een
expert en hun inwoners aan de slag gaan. Als inwoners mee kunnen nadenken over het
beleid, o.a. op vlak van duurzaam wonen, dan zal het draagvlak veel groter zijn wat het
succes van een project enorm verhoogt.

OD 2.4. We informeren, sensibiliseren, engageren en betrekken verschillende
doelgroepen rond het klimaatthema

Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

Wat? Om de klimaatdoelstellingen te behalen, is het belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven en dat er zoveel mogelijk doelgroepen betrokken worden. Via het educatieve aanbod in onze provinciale centra bereiken we jaarlijks tienduizenden leerlingen en
leerkrachten. Via de evenementen in de groendomeinen bereiken we op een laagdrempelige manier een veelvoud aan recreanten. Kamp C toont goede (bouw-) praktijken
aan burgers en professionelen. Een voorbeeld hiervan zijn de infofiches verduurzamen
van de woning. In de Hooibeekhoeve ontdekken landbouwers (in spe) duurzame/
klimaatvriendelijke landbouwpraktijken.
Waarom? Als provincie engageren we ons om maximaal de duurzame ontwikkelingsdoelen te implementeren, zo ook op vlak van klimaateducatie (concreet SDG 13.3 De
opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met
betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing
inzake klimaatverandering.) Door in te zetten op klimaatbewustzijn stimuleren we zoveel
mogelijk doelgroepen om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan de realisatie van
de klimaatdoelstellingen.
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SD 3. We versterken de open ruimte als klimaatbuffer
We versterken onze open ruimte en trekken de groenblauwe netwerken door tot in de
stads- en dorpskernen. We willen de kwaliteit van onze open ruimte behouden en verhogen zodat alle functies die er thuishoren, een volwaardige plaats krijgen om vervuld te
worden.
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

In het openruimtegebied moet er een kwalitatief en klimaatbestendig groenblauw netwerk worden uitgebouwd. Hieronder verstaan we alle grotere en kleinere (semi)natuurlijke elementen zoals: parken, bossen, natuurgebieden, bomenrijen, houtkanten, grasen weilanden, bermen, waterlopen, vijvers, vennen, enz. Dat is belangrijk omdat er veel
ecosysteemdiensten door vervuld worden zoals: waterretentie, waterinfiltratie, waterzuivering, verkoeling bij hitte, koolstofopslag, nabijheid van groen, enz. Op die manier kan
de open ruimte functioneren als klimaatbuffer (ook voor de bebouwde ruimte). Het toekomstig beleidskader ‘Open Ruimte’ van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte, is daarin
essentieel.

Operationele doelstellingen
OD 3.1. Helpen bij ontharding en vermindering van bijkomende verharding
Wat? Verharding is de bodem afdekken of ‘verzegelen’ door bebouwing, wegen of
andere infrastructuur (niet te verwarren met de term ‘ruimtebeslag’ die naast verharding
ook bv. tuinen en onverharde sportvelden meetelt). We zoeken naar mogelijkheden,
manieren en plaatsen die actief onthard kunnen worden, zowel binnen de bebouwde als
in de open ruimte. Waar ontharding niet mogelijk is bekijken we hoe het water kan
geïnfiltreerd worden. We streven ernaar om het hemelwater niet te laten afvloeien richting riolering en oppervlaktewater, wel om het ter plaatse te houden en te laten infiltreren om zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Zo helpen we mee om wateroverlast te
vermijden en het grondwater aan te vullen. We leggen onze focus daarbij op prioritaire
infiltratie- en valleigebieden. Voor beekherstel ligt de focus deze legislatuur op de Kleine
Nete. Prioritaire infiltratiegebieden moeten nog aangeduid worden. Onder deze operationele doelstelling vallen heel wat gebiedsgerichte programma’s die actief inzetten op het
beschermen van de open ruimte, alsook lokale projecten samen met de gemeenten rond
ontharden van dorpspleinen, parkeer- en speelplaatsen.
Waarom? Bijkomende verharding vermindert het functioneren van cruciale ecosysteemdiensten die door klimaatverandering extra onder druk komen te staan, maar juist extra
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belangrijk worden (bv. infiltratie van hemelwater naar het grondwater). Door ontharding
in woon- en industriegebied aan te moedigen, kan ruimte ontstaan voor kwaliteitsvol
groen. Dit kan vele ecosysteemdiensten vervullen zoals verkoeling (beperken hitte-eilandeffect), groenbeleving, waterinfiltratie, luchtzuivering, geluidsdemping en is ook zeer
welkom voor de biodiversiteit. Daarnaast is zuinig ruimtegebruik cruciaal voor een succesvolle energietransitie.

OD 3.2. Verbinden van bossen, parken, natuurgebieden en waterelementen
tot een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Wat? De provincie heeft diverse bevoegdheden en instrumenten die het mogelijk maken
om significant te investeren in een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk
(waterlopenbeheer, groendomeinen (zie strategische doelstelling 1 ‘Onze organisatie is
klimaaltneutraal én klimaatveilig), vzw Kempens Landschap, Regionale Landschappen,
Bosgroepen, gebiedsgericht beleid, opmaak natuurbeheerplannen…). Zowel ligging, mate
van connectiviteit, inrichting, gebruik als beheer zijn bepalende factoren bij de relaties
van dit groenblauw netwerk. Op een planmatige manier wordt via diverse acties geïnvesteerd in dit groenblauwe netwerk. Met het digitaal platform landschapsbeheer (DIPLA)
beschikt de provincie over een instrument om de realisaties van dit groenblauwe netwerk te monitoren.
Waarom? Een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk kan de ecosysteemdiensten leveren die cruciaal zijn om diverse kwetsbaarheden voor klimaatverandering te
vermijden, te milderen of op te lossen (zie o.a. de thema’s verdroging, wateroverlast,
biodiversiteitsverlies, hitte-stress, …).

OD 3.3. Verhogen van de koolstofopslag in de open ruimte
Wat? Enerzijds gaan we bestaande koolstofvoorraden in bossen, landbouwgebieden,
parken, graslanden, moerassen en zeker ook de veengebieden maximaal beschermen en
waar mogelijk uitbreiden. Elk verlies moet gecompenseerd worden. Acties zoals bosuitbreiding, bescherming van natte natuur (‘wetlands’) en vermijden van het gebruik van
veenhoudende potgrond, vallen hieronder.
Anderzijds stimuleren we de landbouwers om de koolstofopslag in landbouwbodems verhogen. Dat kan bv. door permanent grasland te beschermen, het zeer precies toedienen
van organische meststoffen, teeltrotatie en alternatieve of innovatieve landbouwtechnieken.
Waarom? Door de natuurlijke koolstofvoorraden te beschermen, voorkomen we koolstofemissies en beperken we de klimaatverstoring. De ‘No-debitrule’, een doelstelling die
geldt voor alle Europese lidstaten voor de periode 2021–2030 en die betekent dat de bestaande koolstofvoorraden in het begin van de periode, op zijn minst behouden moeten
zijn op het einde van de periode. Door meer organisch materiaal en dus koolstof in landbouwbodems te brengen dragen we bij aan het beschermen van gewassen tegen uitdroging en wateroverlast. Om echte sponswerking te bereiken moet men tevens ook de problemen rond drainage- en bodemcompactie aanpakken.
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OD 3.4. Realiseren van een veerkrachtig watersysteem
Wat? Het watersysteem is een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische infrastructuur. Provinciaal beleid draagt bij aan
het beperken van het risico op overstromingen en droogte. Dit kan door o.a. overstromings- en retentiezones aan te leggen langs waterlopen, de waterlopen (opnieuw) te laten meanderen, als onderdeel van beekvalleiherstel maar ook door een doordacht waterlopenbeheer en oordeelkundige advisering in het kader van de watertoets. Hier horen
ook de maatregelen inzake waterbuffering in landbouwgebied thuis, zoals projecten
‘Water+land+schap’ en talrijke gebiedsgerichte projecten bv. in het Netebekken. Het
gaat hier verder ook over het integreren van klimaatinformatie en –effecten in instrumenten voor waterbeleid en projecten die wateroverschot koppelen aan droogte (Triple
C, Aqualitatieve Mechelse Groentenregio, infiltratieprojecten, ,…).
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Waarom? Doordat door de klimaatverstoring er meer neerslag valt in de winter, gaan
rivieren in het winterseizoen meer uit hun oevers treden. Een veerkrachtiger watersysteem kan zowel het risico op wateroverlast als op droogte beperken.

OD 3.5. Verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid tot kwaliteitsvol
groen
Wat? Onder groen verstaan we parken, bossen en natuurgebieden, maar ook kleinere
groenelementen in de bebouwde kom of landbouwgebied zoals dreven, bomenrijen, publieke tuinen, enz. Overal waar bomen voor verkoeling zorgen door schaduw en verdamping, vermindert voor mens en dier de hittestress 1. We zorgen ervoor dat meer inwoners
kunnen genieten van dit verkoelend groen. Het gaat hier niet enkel over kwantiteit,
maar ook de kwaliteit van het groen is belangrijk. Het groen moet meerdere ecosysteemdiensten vervullen zoals biodiversiteit versterken, lucht zuiveren (fijn stof, ozon,
stikstofoxides, ...), verkoelen, welzijn verhogen, kansen voor zachte recreatie bieden,
waterretentie of –infiltratie, enz. 2
Onder deze operationele doelstelling vallen de verwerving van nieuwe gronden voor uitbreiding van groen aan of in de omgeving van de provinciale groendomeinen (zie ook
strategische doelstelling 1 ‘onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig’), het opmaken van natuurbeheerplannen om de kwaliteit erin te verhogen, het streven naar
meer toegankelijkheid in privébossen en overstromingsgebieden, alsook acties rond
trage wegen om kortere verbindingen tot stand te brengen tussen woning en groen. Het
toegankelijk maken van de groenblauwe netwerken speelt hierin een belangrijke rol en is
hier een onderdeel van. Dit kan bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van de groenzoeker, een digitale tool voor toegankelijke nabije natuur. Werken rond grotere groenge-

1
Open landschappen zoals kleinschalige landbouwgebieden, kunnen zelfs zonder schaduwrijke bomen ook een meerwaarde bieden voor het welzijn van wie er vertoeft. Ook het ‘zicht op groen’ werkt helend.
Maar in een klimaatcontext onderstrepen we de verkoelende eigenschappen van bomen.
2
(Aertsen Joris, 2012)
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bieden sluit goed aan bij de provinciale bevoegdheden (o.a. via de werking van de Bosgroepen) terwijl we als provincie ook gemeenten ondersteunen in het voorzien van kleinere oppervlakken en groenelementen dichter bij huis.

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Waarom? Dit moet ervoor zorgen dat meer mensen toegang hebben tot de verkoelende
functie van groen op hittedagen. Ook willen we het algemeen welzijn van onze inwoners
verhogen door meer groenaanbod voor zachte recreatie. De corona-crisis in 2020-2021
heeft het inzicht in de noodzaak daarvoor nog sterk verhoogd. Groene verbindingen
dicht bij huis zorgen er tevens voor dat minder mensen de auto gebruiken om naar parken en bossen te rijden (mitigatie).
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SD 4. Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal
én klimaatveilig

1

Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

Residentiële en niet-residentiële gebouwen in de provincie Antwerpen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de totale uitstoot. De provincie Antwerpen kent een hoge
verhardingsgraad, omdat de bebouwde ruimte onvoldoende benut wordt door verspreide
bebouwing (vb. lintbebouwing).
Het is dan ook essentieel om in een lokaal en provinciaal beleid resoluut te kiezen voor
klimaatneutrale en -bestendige plekken. Door het bundelen van woningen, werkplekken
en voorzieningen wordt er onder andere ruimte gecreëerd voor groen en water. De eerste stap is inzetten op een daling van de CO2-uitstoot door het verhogen van de energetische renovatiesnelheid bij huishoudens en niet-residentiële gebouwen. Voor de bebouwde ruimte zet de provincie in op circulaire en, klimaatbestendige bouwvormen om
de bestaande ruimte optimaal in te vullen. Naast comfortabele, energiezuinige en hittebestendige gebouwen is het belangrijk dat mensen kunnen wonen in levendige kernen
met de nabijheid van groen (van laanboom tot parkje). Tijdens perioden van hittestress
is het belangrijk dat er in de kernen genoeg groen is om voor schaduw en verkoeling te
zorgen. Voldoende contact met groen draagt bovendien bij tot de mentale en fysieke gezondheid, zeker als er ook voldoende toegankelijk groen is. De provincie Antwerpen ondersteunt daarom de gemeenten in kwalitatieve kernversterking op hun maat. Kernversterking betekent onder andere een zuiniger ruimtegebruik door het verdichten en bundelen van bebouwing, het verweven van functies (bv. parking overdag voor bedrijf en ’s
avonds voor sportclub), en het ontharden zodat er meer ruimte vrijkomt voor toegankelijk groen en water. De vrijgekomen ruimte wordt multifunctioneel ingericht om ook andere diensten te kunnen leveren bv. een speelpleintje dat ook dienst kan doen als waterbuffering bij hevige regenbuien. Uit de risico- en kwetsbaarheidsanalyse (zie document
‘Onderbouwende cijfers’) blijkt dat pluviale overstromingen (overstroming door plotse
hevige neerslag) frequenter zullen voorkomen. Een hemelwaterplan omvat een gebiedsdekkende visie op het omgaan met hemelwater: waar gaan we vandaag en morgen
naartoe met het hemelwater, afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen
en (on)verharde oppervlakte. Het hemelwaterplan schetst concrete oplossingen bv. straten ontharden om regenwater te infiltreren, het aanleggen van waterbuffers om te
gebruiken in periodes van droogte en in laatste instantie het vertraagd afvoeren 1. Als
provincie informeren en ondersteunen we gemeenten rond de opmaak van hemelwaterplannen. Op die manier worden kernen aantrekkelijker om in of nabij te werken, wonen,

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2017)
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winkelen en ondernemen. Belangrijk is dat het steeds hand in hand gaat met de verbetering van de levenskwaliteit, multifunctionele inrichting van de publieke ruimte, het
versterken van het groenblauw netwerk, bevorderen waterinfiltratie enz. en dit op maat
van de kern.

Operationele doelstellingen
OD 4.1. Verhogen van de energetische renovatiesnelheid van residentiële gebouwen richting 3,5% per jaar

Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

Wat? Om richting nul-uitstoot te gaan in 2050 moet de energetische renovatiesnelheid
van residentiële gebouwen in de provincie verhogen tot minstens 3,5% per jaar. De provincie Antwerpen zet zowel in op een individuele als een collectieve aanpak om deze renovatiesnelheid te verhogen. Deze aanpak wordt bekeken en geoptimaliseerd afhankelijk
van de doelgroep (eigenaar, huurder, verhuurder, sociaal kwetsbare gezinnen). Maar
niet zonder rekening te houden met eventueel nieuwe ontwikkelingen. Het is nu al
belangrijk bij renovaties om rekening te houden met de ontwikkelingen omtrent het
verduurzamen van de energie-infrastructuur (smart grids, warmtenetten). De provincie
Antwerpen ondersteunt de lokale overheden hierin met gericht en toekomstig bouw- en
renovatieadvies en provinciale campagnes voor hun inwoners (zie ook bij de strategische
doelstelling ‘het klimaatbewustzijn groeit bij iederéén)).
Waarom? Het massaal renoveren van residentiële gebouwen is de eerste stap om de
energievraag te verlagen en zo de afname van de CO2-uitstoot te realiseren.

OD 4.2. Verbeteren van de energieprestaties van niet-residentiële gebouwen
Wat? Om richting nul-uitstoot te gaan in 2050 moet de renovatiesnelheid van de nietresidentiële gebouwen ook verhogen. Maar niet zonder rekening te houden met eventueel nieuwe ontwikkelingen. Het is nu al belangrijk bij renovaties om rekening te houden
met de ontwikkelingen omtrent het verduurzamen van de energie-infrastructuur (smart
grids, warmtenetten). De provincie Antwerpen ondersteunt dan ook de gemeentebesturen, verenigingen, … in de doorgedreven energetische renovaties van hun eigen gebouwen door middel van gericht bouw- en renovatieadvies. Momenteel loopt er, onder
leiding van Kamp C, een H2020 project ‘Sure 2050’; hier worden gemeenten ondersteund om een duurzame vastgoedstrategie uit te werken voor het volledige patrimonium. Onder deze operationele doelstelling worden niet de provinciale gebouwen en
domeinen besproken, deze zitten vervat onder de strategische doelstelling ‘onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig’.
Waarom? Het renoveren van niet-residentiële gebouwen is de eerste stap om de energievraag te verlagen en zo de afname van de CO2-uitstoot te realiseren.

OD 4.3. Het stimuleren van circulaire en klimaatbestendige bouwvormen
Wat? De bebouwde ruimte moet optimaal gebruikt worden door in te zetten op kleinere,
compactere en nieuwe woon- en bouwvormen en dit op een slimme/gewenste locatie. De
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locatie bepaalt mee welke invulling en ingrepen noodzakelijk zijn om
klimaatbestendig te zijn. Het gaat over het flexibel en toekomstbestendig maken van
onze gebouwen en infrastructuur. Functies, behoeften en innovatieve ontwikkelingen
kunnen nl. wijzigen in de loop van de tijd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat
heel wat bestaand patrimonium beter benut kan worden: denk maar aan scholen, vergaderruimten van kantoren, parkings, leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen, … De beschikbare ruimte kan intensiever en/of meervoudig worden gebruikt. Dit vergroot het nut
van hun energieverbruik en vermindert de nood aan nieuwe gebouwen. Het levert ook
een maatschappelijke meerwaarde: de ruimtebehoefte (bijvoorbeeld van verenigingen)
wordt sneller en beter ingevuld. Ook economisch biedt het een voordeel, omdat de kost
van een gebouw over meerdere gebruikers kan worden gespreid. Het toekomstbestendige gaat over het klimaatbestendiger maken door o.a. aangepast materiaalgebruik
(waterdoorlatend, albedo verlagend) en het plaatsen van o.a. groendaken en groene gevels bij gebouwen en infrastructuur. Thema’s zoals circulariteit en klimaatbestendigheid
zijn een integraal onderdeel van het bouw- en renovatieadvies dat de provincie Antwerpen voorziet voor lokale besturen, verenigingen en particulieren. De provincie is adviesverlener voor de lokale overheden in het kader van de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen en bewaakt dat dit in overeenstemming gebeurt met het PBRA. Zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte, is namelijk een van de 4 ruimtelijke principes van het PBRA.
Waarom? De bevolkingstoename en de schaarste aan open ruimte dwingen ons om anders na te denken over de huidige woonvormen en verplaatsingsdruk. Minder verplaatsingsdruk en circulair bouwen betekent minder CO2-uitstoot. Klimaatbestendige gebouwen en infrastructuur wapenen ons tegen hittestress, droogte en wateroverlast.

OD. 4.4. Stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van
duurzame detailhandel
Wat? De provincie streeft ernaar om élke kern levendig te houden, ongeacht haar
grootte, enz. Cruciaal is hierbij dat de ruimte en de voorzieningen worden gedeeld en diverse functies worden verweven. Het principe ‘de juiste functie op de juiste plaats’ zorgt
voor een goede verweving en bereikbaarheid. Dit omvat het stimuleren van duurzame
detailhandel in de kernen: door de leegstand te beperken, de handelskernen te versterken, het stimuleren van de provincie om bepaalde type 'handel' te promoten, het voeren
van een selectief locatiebeleid voor nieuw winkelaanbod. Ook voor kleinere kernen willen
we zorgen voor een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen. Het wil niet zeggen
dat elke (dorps)kern volgebouwd moet worden met detailhandel. Sommige detailhandel
hoort immers niet in de kern. Dit wordt besproken in strategische doelstelling 7 ‘Onze
economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd’. Nabijheid van functies creeert levendigheid en beperktere mobiliteits-bewegingen. De ontwikkelingen en herstructureringen in het kernwinkelgebied en in de periferie werken bovendien als communicerende vaten. De provincie zet hierop in door middel van de detailhandelscoaches. Het
detailhandelsbeleid moet op maat van de gemeente zijn. Het ruimtelijke aspect wordt
verder uitgewerkt in het PBRA.
Het uitgangspunt is kernversterking, zodat op een kwalitatieve manier kan verdicht worden én daarnaast de kernen ook attractiever kunnen gemaakt worden (naar straatbeeld,

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

40

Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

maar ook naar aantrekkelijkere plekken om te wonen, werken, winkelen, …) Dit is nodig
om de ecosysteemdiensten van de open ruimte rond de kernen te vrijwaren, het energieverbruik van de gebouwen te verminderen en de energie-infrastructuur (smart grids,
warmtenetten, ...) te verduurzamen. Verdichten, meer woongelegenheden op minder
plaats, gaat hand in hand met ontdichten, nl. het ontharden van niet bebouwde oppervlakten, het voorzien van infiltratievoorzieningen, het openleggen van ingebuisde grachten en waterlopen en aanleggen van dak- en gevelgroen. Door het ontharden kunnen de
functies van de bodem opnieuw vervuld worden. Het verhogen van de infiltratiecapaciteit
zorgt voor een vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater, het aanvullen van de
grondwatervoorraden en een vermindering van overstromingen van aanpalende percelen. Extra aandacht is dus nodig voor voldoende groene publieke ruimte, maar ook voor
een fijnmazige groenblauwe dooradering (wadi's, open grachten, trage wegen, gemeenschappelijke tuinen) op wijkniveau. Het versterken van kernen zorgt ervoor dat verplaatsingen korter worden en gemakkelijker te voet, met fiets en openbaar vervoer gebeuren.
Deze bereikbaarheid zit vervat in het Ruimtekompas, een uniek instrument dat de provincie ontwikkelde om beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening en mobiliteit aan elkaar
te koppelen. Verder zitten er oplossingen in een divers woningaanbod, aangepast en
aanpasbaar aan de noden van de bewoners, deze zijn besproken in vorige operationele
doelstelling.
De provincie maakt zelf ruimtelijke uitvoeringsplannen op en is adviesverlener voor de
lokale overheden in het kader van de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen. Er wordt
bewaakt dat dit in overeenstemming gebeurt met het PBRA. Levendige kernen, het kwalitatief ruimtelijk clusteren van woonomgevingen, is namelijk een van de 7 strategieën
van het PBRA. Het bouw- en renovatieadvies is ondertussen uitgebreid naar wijkadvies,
en is een bestaande ondersteuning voor lokale besturen. Als provincie informeren en
ondersteunen we gemeenten rond opmaak van hemelwaterplannen (zie inleiding onder
deze strategische doelstelling) en het openleggen van grachten en waterlopen. Er zijn
ook specifieke ondersteuningen via het samenwerkingsakkoord met Universiteit Antwerpen, met betrekking tot gezonde kernversterking in de Merode. Ook via de leerstoel
’Zorg en natuurlijke leefomgeving’ heeft de provincie een samenwerking met Universiteit
Antwerpen lopende om de link tussen natuur en gezondheid naar de praktijk te brengen
en om onze beleidskeuze wetenschappelijk te onderbouwen.
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FIGUUR 6: KWALITATIEVE KERNVERSTERKING

Waarom? Op deze manier zal de levenskwaliteit en de kwaliteit van de publieke ruimte
(verweving, nabijheid van winkelen, verdichten en ontdichten) verbeteren zonder de
(verplaatsings-)druk op de ruimte te verhogen. Minder verplaatsingen zorgen ervoor dat
er zo minder CO2-uitstoot gerealiseerd wordt. Naast het verminderen van de autokilometers realiseer je minder behoefte aan parkeerplaatsen. Dat creëert kansen voor zachte
weggebruikers en ruimte voor ontharding en groen.
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SD 5. Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

We volgen de trias energetica door eerst de energievraag zo veel mogelijk te verminderen, over te schakelen op hernieuwbare energie en waar nodig fossiele energie zo zuinig
mogelijk te gebruiken.
Opwekking van energie en het vervoer ervan heeft een belangrijke impact op de uitstoot
van broeikasgassen. Inzetten op lokaal opgewekte hernieuwbare energie zorgt voor een
lagere uitstoot van broeikasgassen, een betere luchtkwaliteit en een verminderde afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Wat niet ter plaatse kan opgewekt
worden moet hernieuwbaar worden ingevoerd.
De provincie ondersteunt en stimuleert een verhoging van de energieproductie op ons
grondgebied afkomstig van verschillende hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, bodem,
water en biomassa. Dit vraagt een aanpassing van en verhoging van de verschillende
productie-installaties en een betere afstemming en ook nieuwe vormen van energiedistributie, zoals warmtenetten.
Meer lokale, hernieuwbare energie opwekken kan een grote druk leggen op zowel de bebouwde als open ruimte. Het is dan ook belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de
juiste installaties op de juiste plaats. Hernieuwbare energie is ook sterk afhankelijk van
de juiste omstandigheden (genoeg zon, wind) waardoor het belangrijk is om bij grote
beschikbaarheid deze energie voor langere tijd op te kunnen slaan om later te kunnen
gebruiken. Anderzijds kan lokale, hernieuwbare energie de open ruimte ook versterken,
door bv. beheerresten opnieuw een economische waarde te geven (bv. door houtkantbeheer) of door bermmaaisel te vergisten tot biogas.

Operationele doelstellingen
OD 5.1. Ondersteuning van hernieuwbare energieproductie rekening houdend met de juiste installatie op de juiste plaats
Wat? Europa streeft in 2030 naar minimum 32% lokaal opgewekte hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte). België dient hiervoor 17,5% van zijn energieverbruik op te
wekken uit lokale hernieuwbare bronnen. Als provincie willen we hier maximaal aan bijdragen, alle hernieuwbare energiebronnen zullen nodig zijn om resultaten te boeken met
de huidige beschikbare technologie. Hernieuwbare energie neemt een bepaalde ruimte in
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beslag. We willen onze energie-infrastructuur maximaal verweven en bundelen, passend
in het landschap. Hernieuwbare energie is dikwijls ook afhankelijk van meteorologische
omstandigheden, denk aan zon en wind. We kunnen de productie niet steeds afstemmen
op de energievraag. Het wordt dus belangrijk om energie, ook voor langere periodes, te
kunnen opslaan. Dit kan op verschillende manieren zoals het gebruik van verschillende
types batterijen (en ook elektrische voertuigen als buffer), opslag in waterstof, maar ook
vraagsturing met slimme netwerken. Als bovenlokaal bestuur kan de provincie het overzicht houden en ondersteunen bij het opmaken en uitwerken van lokale energievisies.
Het energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie in zijn verschillende vormen is verschillend naargelang de locatie, bv. stedelijk gebied (dichtbebouwd) of dorpen
(omliggende verspreide bebouwing met landbouw en natuur). Hernieuwbare energieproductie en –opslag verhogen door op de juiste plaats de juiste energiebron toe te passen,
door gebruik van:
Windenergie
Zonne-energie
Bio-energie
Geothermie
Opslag (in combinatie met vraagsturing)

Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

•
•
•
•
•

Waarom? Door meer lokale hernieuwbare energie te produceren verminderen we de lokale uitstoot van broeikasgassen en verbeteren we de lokale luchtkwaliteit, verminderen
we de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen, hebben we meer controle over
de energiemarkt en bevorderen we de tewerkstelling. Grootschalige opslag van lokaal
geproduceerde hernieuwbare energie kan het aantal installaties en ruimtebeslag door
energieproductie beperken, maar neemt zelf wel ruimte in. Het zorgt ook voor minder
afhankelijkheid van de invoer van energie.
Niet alle vormen van hernieuwbare energie zijn continu beschikbaar of kunnen overal
geplaatst worden. Een energiemix met verschillende energiebronnen en lokale opslag
vergroot het aandeel en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Lokale energiecoöperaties kunnen de weerstand bij projecten verminderen en verhogen de betrokkenheid van de lokale bevolking.

OD 5.2. Ondersteunen van duurzame warmte
Wat? De mogelijkheden voor benutting van restwarmte of productie van groene warmte
zijn sterk afhankelijk van de lokale context. Als bovenlokaal bestuur kan de provincie het
overzicht houden en de lokale besturen ondersteunen. De kaarten met de lineaire warmtedichtheid geven een zicht op geconcentreerde warmtevraag en dus op mogelijke locaties van warmtenetten. Via de ondersteuning van de energiemakelaar kunnen lokale
besturen zoeken naar koppelingen van duurzame energiebronnen en warmteafnemers.
In dichtbevolkte gebieden kan de centrale warmteverdeling via warmtenetten immers
een belangrijke stap richting duurzaamheid betekenen. Op andere locaties kunnen individuele duurzame technieken een oplossing zijn.
Waarom? De afstemming van warmteproductie, zoals zonneboilers, biogas, maar ook
restwarmte, en -afname zijn niet gemeente-gebonden. Een bovenlokale coördinatie is
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noodzakelijk tussen verschillende lokale besturen, maar ook potentiële energieproducenten, - warmtenetbeheerders, - energieafnemers.
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SD 6. Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

De recente stijging van de CO2-uitstoot van transport moet omgebogen worden naar een
sterke daling. De provincie ondersteunt de lokale besturen om klimaatbewuste mobiliteitskeuzes te maken die: het aantal aflegde autokilometers verminderen, verplaatsingen
weg van de (vracht-)wagen verschuiven, en de overblijvende gemotoriseerde kilometers
maximaal verschonen door te kiezen voor emissievrije voertuigen/brandstoffen.
Wanneer de belangrijkste voorzieningen om te werken, te winkelen, naar school te gaan
en te ontspannen in de nabijheid van de woning zijn, is het gemakkelijker voor mensen
om verplaatsingen per fiets of te voet af te leggen.
Via een sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies zorgt de provincie er voor
dat nieuwe ontwikkelingen gebeuren in kernen die veel voorzieningen in de nabijheid
hebben en goed ontsloten zijn door fietsinfrastructuur en openbaar vervoer. Verplaatsingen in de vrije tijd zijn een groeiende oorzaak van kilometers die met de auto worden
afgelegd. Daarom neemt de provincie ook allerlei initiatieven die recreatie en vakantie
dicht bij huis stimuleren.
De komende tien jaar moet de auto dan ook minder dominant in het straatbeeld worden,
zodat minstens 50% van alle verplaatsingen in de provincie klimaatbewust is. Dat wil
zeggen dat de inwoners van de provincie Antwerpen voor minstens 50% van de verplaatsingen kiezen om te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te gaan. De resterende
gemotoriseerde verplaatsingen moeten maximaal emissievrij worden. Gezien de verwachte doorbraak van elektromobiliteit, onderzoekt de provincie mee hoe laadpalen optimaal ingepast kunnen worden in het hernieuwbare energielandschap van de toekomst.
De provincie zal ook onderzoeken hoe ze initiatieven kan ondersteunen en ontwikkelen
die helpen om de logistiek in de Antwerpse gemeenten te vergroenen en optimaliseren.

Operationele doelstellingen
OD 6.1. Verplaatsingen gebeuren voor minstens 50% te voet, per fiets of met
het openbaar vervoer
Wat? De modal split, of modale verdeling, is de verdeling van de verplaatsingen volgens
keuze van het vervoersmiddel of modus. Vandaag is de auto het dominante vervoersmiddel in de personenmobiliteit. In 2030 zouden minstens 50% van alle verplaatsingen per
fiets, te voet of met het openbaar personenvervoer moeten gebeuren.
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De provincie ondersteunt lokale besturen, bedrijven en scholen op verschillende manieren om deze modale verschuiving mee mogelijk te maken. In ruimtelijke, verkeersveiligheid- en mobiliteitsplanningsprocessen zoekt de provincie steeds concrete mogelijkheden
om de modal shift te realiseren. Het provinciebestuur investeert in de realisatie van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk door zelf fietsostrades aan te leggen of gemeenten te subsidiëren en ondersteunen bij het aanleggen van fietsroutes. De provinciale fietsbarometer is hierbij een cruciaal instrument voor lokale besturen om de staat van
het fietsroutenetwerk te monitoren. Specifiek voor het woon-werkverkeer naar bedrijven
biedt het Provinciaal Mobiliteitspunt concrete ondersteuning op maat van elk bedrijf om
tot een klimaatbewuste mobiliteit te komen. Ook blijven we de gemeenten ondersteunen
in de uitbouw van het trage wegennetwerk. Daarnaast creëert ze ook mogelijkheden voor
duurzame recreatie per fiets of te voet.

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

Waarom? Een modal shift naar klimaatbewuste vervoerskeuzes is essentieel om de uitstoot door mobiliteit op termijn naar nul te brengen. De uitstoot door mobiliteit groeit,
omdat het aantal gereden kilometers door personenwagens en goederentransport blijft
toenemen. Minder auto’s betekent ook meer ruimte voor de zachte weggebruiker in de
straat, en ook meer ruimte voor water en groen.

OD 6.2. Ondersteunen van de transitie naar elektrische (auto-)mobiliteit
Wat? Naast het verminderen van verplaatsingsafstanden, en het veranderen van het
vervoersmiddel, is een keuze voor elektrische voertuigen een belangrijke maatregel om
de klimaatimpact van mobiliteit te verminderen. Zowel vanuit de markt als de overheid
wordt verwacht dat het aandeel van elektrische wagens (batterij-elektrisch, (plug-in)
hybride, waterstof) de komende jaren fel zal stijgen. Vanaf 2030 zullen er meer elektrische wagens verkocht worden, t.o.v. auto's met een fossiele verbrandingsmotor. De provincie onderzoekt hoe ze gemeenten hier het beste bij kan ondersteunen.
Waarom? Ook in 2030 en 2050 zal er een vraag bestaan naar automobiliteit. De transitie van verbrandingsmotoren naar elektromotoren biedt een belangrijke reductie van de
CO2-uitstoot, naast andere milieubaten zoals minder luchtvervuiling en minder geluidshinder. Deze winst voor het klimaat vergroot als de elektrificatie van voertuigen verder
samen spoort met de transitie naar groene stroom en een circulaire economie.

OD 6.3. Stimuleren van bedrijven om hun goederentransport te optimaliseren
en te vergroenen
Wat? De Vlaamse overheid wil dat de distributie in stadskernen vanaf 2025 emissievrij
is. De provincie bekijkt samen met de lokale besturen en vervoerregio's hoe dit ruimtelijk
en praktisch gerealiseerd kan worden.
De provincie tracht via het ruimtelijk beleid en het adviseringswerk lokale optimalisatie
(bv. goederenstromen meer bundelen, afhalen op centrale distributiepunten) en het vergroenen (bv. overstappen op emissievrije alternatieven) van het goederentransport stimuleren.
Waarom? Gemeentebesturen worden geconfronteerd met mobiliteitsevoluties als gevolg
van de digitalisering: sluipverkeer, maar ook toename van distributie door internethan-
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del. Het vrachtvervoer is verantwoordelijk voor bijna de helft van de uitstoot van de sector mobiliteit. Men verwacht dat deze uitstoot zelfs nog zal stijgen de komende jaren.
Daarom is een omslag nodig.

OD 6.4. Ondersteunen van recreatie en vakantie dicht bij huis
Wat? De provincie Antwerpen voert een beleid dat zoveel mogelijk mensen ertoe aanzet
te kiezen voor klimaatbewuste recreatie en vakantie dicht bij huis. Hiertoe bieden we met
de groen- en recreatiedomeinen een eigen vrijetijdsaanbod aan dat zo divers, laagdrempelig, bovenlokaal en provincie-dekkend mogelijk is. We investeren in verkoelende recreatiemogelijkheden, in een grensoverschrijdend fiets- en wandelnetwerk en in de ontsluiting van onze domeinen volgens het STOP-principe. Vanuit toerisme promoten we
vakantie dichtbij huis in de toeristische regio’s Kempen en Scheldeland.
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Waarom? Door het toenemend aantal droge dagen, hittestress en uren zonneschijn ontstaat er een extra recreatievraag op koele plekken zoals parken, bossen en (zwem)water. Het bestaande aanbod kan de vraag tijdens warme dagen onvoldoende volgen. Door
het aanbod voor lokale recreatiemogelijkheden en vakanties dicht bij huis te verhogen in
samenwerking met partners en de toegankelijkheid van onze domeinen te optimaliseren
vermijden we dat er lange afstanden met de auto of met het vliegtuig afgelegd worden.
De lokale besturen kunnen deze taak niet alleen aan en hebben nood aan provinciale
kennis en middelen voor de uitbouw van een bovenlokaal recreatief en toeristisch aanbod.
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SD 7. Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd
Onze economie maakt een transitie naar een klimaatneutrale en –bestendige productie.
Dat wil zeggen dat er netto geen broeikasgassen meer vrijkomen en dat onze bedrijven
beter voorbereid zijn op een klimaat met een groter risico op schade door hitte, droogte
en wateroverlast.
De provincie ondersteunt bedrijven uit de land- en tuinbouw, industrie of dienstensector
die stappen zetten naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering door bijvoorbeeld restwarmte te verkopen via een warmtenet, circulair te bouwen, een passief kantoorgebouw
op te trekken, enz. In de toekomst gaan de bedrijven uit de provincie Antwerpen efficiënter om met water en worden ze zo minder kwetsbaar voor droogterisico’s. Om de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering op te vangen, helpt de provincie ook om bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken. Daarnaast stimuleren we de vraag naar producten en diensten van lokale bedrijven, bv. door het ondersteunen van korte keten en
lokale initiatieven.

Operationele doelstellingen
OD 7.1. Ondersteunen van klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering
Wat? Het Antwerpse provinciebestuur brengt haar beleid voor (niet-ETS) bedrijven uit de
landbouw, industrie of dienstensector in lijn met haar klimaatdoelstelling van -40% uitstoot t.o.v. 2011. Op die manier wordt onze economie richting klimaatneutraliteit in 2050
gezet. Via praktijkonderzoek en studies stimuleert de provincie innovatie bij bedrijven.
Specifiek voor de landbouwsector is er ook aandacht voor de uitstoot van methaan en
lachgas door biologische processen. Bedrijven die concrete stappen zetten naar een klimaatneutrale en/of circulaire bedrijfsvoering kunnen ook rekenen op financiële ondersteuning via de provincie of advies op maat. Ook door ruimtelijke planning en gebiedsgericht te werken, wordt er over de gemeentegrenzen heen ruimte gevonden voor een
transitie naar een klimaatneutrale en circulaire productie. Als vergunningverlenende
overheid waakt het Antwerpse provinciebestuur er tenslotte over dat de klimaatimpact
van nieuwe bedrijfsactiviteiten voldoet aan de regelgeving.
Waarom? De activiteiten van niet ETS-bedrijven uit de landbouw, industrie en dienstensector zorgen voor de helft van de provinciale uitstoot. Het verminderen van het fossiel
energieverbruik d.m.v. energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie in
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deze sectoren is dan ook cruciaal. Methaanemissies zijn voornamelijk afkomstig van
spijsverteringsprocessen van herkauwers en van de productie, opslag en verwerking van
dierlijke mest. Een verhoogde stikstof input in de landbouwgronden door bemesting resulteert in het algemeen in een groter risico tot lachgasemissie. De transitie naar een circulaire bedrijfsvoering helpt dan weer om de indirecte emissies door consumptie van materialen te reduceren.

OD 7.2. Verduurzamen van watervoorziening en -gebruik van bedrijven
Wat? In 2030 gaan de bedrijven uit de provincie Antwerpen efficiënter om met water en
zijn ze minder kwetsbaar voor droogterisico’s.

Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

De provincie zet in op initiatieven die de watervoorziening en het gebruik van water verder verduurzamen, zodat onze economie minder kwetsbaar voor droogte wordt. Met het
verduurzamen van waterverbruik in het licht van het toenemende droogterisico denken
we vooral aan: (i) het gebruik van waterbesparende (en innovatieve) technieken op bedrijfsniveau, (ii) of het maximaal recupereren van hemelwater, koelwater, proceswater,
bemalingswater of afvalwater en (iii) het infiltreren van hemel- of bemalingswater in de
bodem.
Het Antwerpse provinciebestuur ondersteunt daarom verschillende projecten die waterproblemen aanpakken via praktijkonderzoek, gebiedsgerichte samenwerking, het verlenen van premies en als beheerder van de meeste waterlopen in de provincie.
Waarom? Klimaatverandering zet extra stress op het watersysteem. Zowel de kwantiteit
als de kwaliteit van het water komt extra onder druk te staan. Het aantal droge dagen
neemt toe in het zomerseizoen en de neerslag is minder verspreid. Bovendien is er tijdens warmere lentes en zomers meer water nodig voor de irrigatie van de gewassen en
het drenken van het vee. Hierdoor vermindert de reeds schaarse waterbeschikbaarheid.
De industrie is de grootste verbruiker van oppervlaktewater en de landbouw is de grootste verbruiker van grondwater. Een klimaatbestendige economie moet daarom absoluut
het waterverbruik verduurzamen.

OD 7.3. Verhogen van klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen
Wat? De bedrijventerreinen die beheerd worden door de provincie, of waar de provincie
een coördinerende rol speelt zullen meer klimaatbestendig worden. Dat wil zeggen dat er
allerlei adaptatiemaatregelen genomen zullen worden (bv. ontharden, vergroenen of
ruimte geven aan water).
Waarom? Zodat ondernemingen minder in de problemen komen door een hittegolf,
langdurige droogte of wateroverlast.

OD 7.4. Versterken van lokale en meer circulaire productie en consumptieproducten
Wat? De provincie wil een verschuiving op gang brengen naar meer lokale en circulaire
producten en diensten. De provincie biedt kansen aan korte keten productie via communicatiecampagnes, projectwerking en het stimuleren van voedselproductie in en rond de
bebouwde ruimte. Het gaat niet alleen om het stimuleren van (consumptie) van lokale
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voedselproductie, maar ook van duurzame detailhandel in de kernen. Via acties, onderzoek en adviesverlening wil de provincie meer circulaire consumptievormen stimuleren
(zie zeven pijlers van circulaire economie van Kamp C).

Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

Waarom? Door lokale productie en consumptie te stimuleren worden transportkilometers vermeden. Bovendien worden Belgische producten vaak koolstofarmer en energiezuiniger geproduceerd dan elders. Door in te zetten op circulaire producten en diensten
worden er in de hele keten broeikasgasemissies vermeden. We denken hierbij aan producten waarvan: (i) de materialen hernieuwbaar of gerecyleerd/recycleerbaar zijn en zo
lang mogelijk meegaan, (ii) de componenten gemakkelijk demonteerbaar zijn en (iii) het
gebruik belangrijker is dan het bezit.
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4. Bijlagen
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Bijlage 1: Vergelijkende analyse van de Europese,
Belgische, Vlaamse en provinciale
mitigatiedoelstelling
Het is moeilijk om de ambities van klimaatplannen met elkaar te vergelijken, zowel op
het vlak van acties als doelstellingen. Het vergelijken van emissiereductiedoelstellingen
voor broeikasgassen is moeilijk omdat klimaatplannen niet altijd over dezelfde bronnen
van emissies gaan en verschillende referentiejaren hebben. Als we echter de huidige Europese, Belgische, Vlaamse en Antwerpse (provincie) reductiedoelstellingen voor 2030
vergelijken t.o.v. hetzelfde referentiejaar (2011) en een gelijkaardige groep emissies dan
is de mitigatiedoelstelling van de provincie Antwerpen voor 2030 (-40% CO2eq t.o.v.
2011) even ambitieus of ambitieuzer dan deze van het Europees/Belgisch/Vlaams klimaatplan. Indien het nationale, Belgische of het Vlaamse klimaatplan haar reductiedoelstelling van -35% naar -47% zou optrekken, dan zou de provinciale doelstelling niet langer ambitieuzer zijn. Als we in het provinciaal klimaatplan ook een doelstelling van -47%
CO2eq t.o.v. referentiejaar 2011 hanteren dan zou er in 2030 slechts ca. 6.000 kton uitgestoten mogen worden, onder de doelstelling van -35% CO2eq is dit nog 6.798 ton
CO2eq.
De scope van de uitstoot die wordt meegenomen in het provinciaal klimaatplan is berekend a.d.h.v. de CO2-inventarissen die het VITO in opdracht van departement Omgeving
van de Vlaamse overheid voor alle steden en gemeenten opmaakt. De groep emissies die
worden meegenomen in deze inventarissen verschilt op belangrijke vlakken van de emissiebronnen die onder de Europese en nationale doelstelling vallen. De nationale en gewestelijke doelstellingen vallen onder de effort sharing regulation (ESR, de emissies die
niet door de emissiehandel worden gereguleerd). Hierdoor is het moeilijk om ambities te
vergelijken. We kiezen er daarvoor om de provinciale klimaatdoelstelling met de
Vlaamse, Belgische en Europese doelstelling te vergelijken op basis van de ESR-scope.
Deze is iets ruimer dan de scope van het Provinciaal klimaatplan. Er blijven echter verschillen bestaan tussen de verschillende emissiescopes:
•

•

In Europa wordt de uitstoot opgedeeld in ETS en ESR. De eerste groep wordt op
Europees niveau geregeld op basis van verhandelbare emissierechten. De tweede
wordt nationaal geregeld. Ook het Vlaams klimaatdoel kijkt enkel naar deze ESRemissies. Ook de CO2-inventarissen die opgesteld worden in kader van het Burgemeestersconvenant voor lokale besturen nemen geen ETS-emissies mee, maar
enkel ESR-emissies. Er worden echter heel wat emissiebronnen niet meegenomen
die wel onder ESR en dus het Vlaamse en Belgische klimaatdoel vallen (vb. nietenergetische procesemissies van de industrie, afvalverwerking, binnenvaart,
spoorwegen, landgebruik en landgebruikswijzigingen), omdat hier geen lokale
data over beschikbaar zijn.
Op bepaalde vlakken is de scope van het Burgemeestersconvenant en provinciaal
klimaatplan uitgebreider. Zo wordt in het Burgemeestersconvenant de indirecte
uitstoot van elektriciteit aan de verbruikende sectoren toegekend, terwijl die bij
de nationale doelstellingen (ESR) aan de producerende installaties wordt toegekend, die grotendeels onder ETS vallen. De verwachting is echter dat in de periode 2021-2030, de emissiefactor voor verbruikte elektriciteit zal toenemen in Bel-
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gië, waardoor het moeilijk wordt om grote emissiereducties van elektriciteitsverbruik te verwachten, tenzij door energiebesparende maatregelen die elektriciteitsverbruik verminderen.[3] De verwachting is echter dat de vraag naar elektriciteit zal

•

toenemen, onder meer door de elektrificatie van verschillende toepassingen zoals
verwarming van gebouwen door warmtepompen en elektrische wagens voor personenvervoer.
Zo omvat de totale uitstoot die op Vlaams grondgebied wordt uitgestoten: 76,1
Mton. 37,9 Mton valt onder ETS en 44,2 Mton valt onder ESR. De Vlaamse uitstoot
volgens de scope van het provinciaal klimaatplan, op basis van de CO2-inventarissen, vergt 40,4 Mton.

Het referentiejaar voor de totale EU-doelstelling (1990) en de ESR (2005) verschilt van
dat van het provinciaal klimaatplan (2011), waardoor het moeilijker is om emissies te
vergelijken. Er bestaan pas lokale metingen van de uitstoot sinds het jaar 2011. We hebben daarom berekend hoeveel een emissiereductie van -40% t.o.v. 2011 zou betekenen
voor Vlaanderen, België en de EU (Tabel 6 : Vergelijking emissiereducties Provinciaal klimaatplan) a.d.h.v. de ESR-scope. De meeste ESR-emissiereductie in Europa en België
vond plaats tussen 2005-2011. In Vlaanderen is de uitstoot tussen 2005-2011 echter
toegenomen. Sinds 2011 is de uitstoot schommelend tot stabiel in EU/Vlaanderen/België.
Hierdoor is 40% reductie t.o.v. 2011, ambitieuzer dan reductie t.o.v. 2005 of 1990.
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TABEL 6: VERGELIJKING EMISSIEREDUCTIES PROVINCIAAL KLIMAATPLAN MET ANDERE KLIMAATPLANNEN VOOR ESR-SECTOREN
provincie Antwerpen

Vlaanderen

België

EU 27

Uitstoot in kton CO2eq in het officiële referentiejaar

11.329

47.162

78.954

2.870.000

(jaartal)

(2011)

(2005)

(2005)

(2005)

Uitstoot in kton CO2eq in het referentiejaar 2011 (referentiejaar provincie Antwerpen)

11.329

48.256[1]

73.518

2.625.000

6.798

30.655

51.320

2.009.000

(-40%)

(-35%)

(-35%)

(-30%)

Reductie in 2030 in % t.o.v. 2011 volgens huidige klimaatplannen

-40%

-36,5%

-30,2%

-23,5%

Reductie in 2030 in % t.o.v. 2005 volgens Fit for 55-pakket van de Europese
Commissie

/

-47%

-47%

-40%

(24.996)

(41.846)

(1.722.000)

-49%

-43%

-34%

Uitstoot in 2030 in kton CO2eq volgens
huidige klimaatplan
(% reductie t.o.v. referentiejaar)

(uitstoot in kton CO2eq)
Reductie in 2030 in % t.o.v. 2011 volgens Fit for 55-pakket van de Europese
Commissie

[1]
[2]
[3]

/

Geen Vlaamse opslitsing ETS-ESR voor 2011 beschikbaar. Dus veronderstelling genomen dat net als in 2013 ca. 60% van de totale emissies (79.186 kton) onder ESR
vielen.
Land Use, Land Use Change & Forestry
Bron: https://ember-climate.org/project/necp7/
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Bijlage 2: Samenhang tussen onze strategische doelstellingen en de SDG’s
Strategische
doelstelling

Samenhang met SDG-subdoelstelling 1

SD1. Onze organisatie
is klimaatneutraal én
klimaatveilig

SDG 13.3: De institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering

SD2. Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

SDG 13.3: Opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.
SDG 4.7: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn
om duurzame ontwikkeling te bevorderen

SD3. We versterken de
open ruimte als klimaatbuffer

SDG 6.6: Tegen 2020 de op water gebaseerde ecosystemen beschermen en herstellen, met inbegrip van
bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren
SDG 11.7: Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en
openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap
SDG 15.1: Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en
droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten
SDG 13.1: De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen

1

Niet toepasselijke delen werden weggelaten
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SD4. Onze stads- en
dorpskernen zijn klimaatneutraal en klimaatveilig

SDG 11.1: Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting
en basisdiensten
SDG 11.3: Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen
SDG 11.5: Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate
de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt
wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt
op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties
SDG 11.7: Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en
openbare ruimtes
SDG 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in beleidslijnen, strategieën en planning
SDG 13.3: De institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering

SD5. Onze energie is
maximaal lokaal en
hernieuwbaar

SDG 7.1: Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen
SDG 7.2: Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix
verhogen
SDG 7.3: Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen
SDG 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in beleidslijnen, strategieën en planning
SDG 13.3: De institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering

SD6. Onze mobiliteit is
gezond met minder
CO2-uitstoot

SDG 11.2: Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, met name door het openbaar
vervoer uit te breiden, met aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen,
kinderen, personen met een handicap en ouderen
SDG 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in beleidslijnen, strategieën en planning
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SDG 13.3: De institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering

SD7. Onze economie is
klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

SDG 2.4: Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand
houden van ecosystemen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering,
extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een progressieve
manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren.
SDG 9.1: Ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met klemtoon op een betaalbare
en billijke toegang voor iedereen
SDG 9.4: Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te
maken, waarbij de focus ligt op een grotere doeltreffendheid bij het gebruik van hulpbronnen en van
schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen
SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
SDG 13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in beleidslijnen, strategieën en planning
SDG 13.3: De institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

58

Bijlage 3: Afkortingen diensten
DLOG: Departement Logistiek
DMCO: Departement Mens, Communicatie en Organisatie
DMOB: Dienst Mobiliteit (Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit)
DMN: Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (Departement Leefmilieu)
PIME: Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (Departement Leefmilieu)
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