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Voorstel tot samenwerk¡ng om te komen tot een beter en amb¡t¡euzer

betreft

klimaatbeleid

M

ijnheer de voorzitter,

De Europese Unie engageerde zich begin 2015 in haar Klimaatplan om de uitstoot van
broeikasgassen tegen 2030 met 40 % Te verminderen tegenover 1990. Na het Klimaatakkoord

van Parijs {december 2OL5) blijkt dat de

EU

voor 2030 haar streefcijfer zal moeten updaten en

haar inspanningen verhogen.

Ook Vlaanderen moet een extra inspanning doen. Er moeten meer maatregelen komen om de

uitstoot van broeikasgassen door gebouwen, transport, landbouw en industrie drastisch te
verlagen. De Provincies zijn verheugd dat de Vlaamse overheid het klimaatthema ter harte
neemt. Recente initiatieven zoals de opríchting van een commissie klimaat in het Vlaams
Parlement en de aankondiging van een Vlaamse Klimaattop in 2OL6 bewijzen dit.
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Dit is echter geen opdracht uitsluitend voor de Vlaamse overheid. Naast het middenveld,

bedrijven, onderzoeksinstellingen en burgers kunnen en moeten verschillende lokale
overheden hierin een belangrijke rol spelen.
Ook de 5 Vlaamse Provincies zetten al enkele jaren in op het thema klimaat. Dit gebeurt
samen met diverse partners zoals gemeenten, middenveld, bedrijven, netbeheerders,

sectororganisaties enz. Zo zijn er diverse provinciale klimaatcampagnes en -projecten zoals de
provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen, groepsaankopen groene stroom,
uitbouwen van fietssnelwegen, campagnes rond duurzaam woon-werkverkeer, enz.

Gemeenten worden door de provincies actief gestimuleerd

tot het ondertekenen van het

Covenant of Mayors en krijgen hlervoor ondersteuníng via de opmaak van actieplannen,
kennis- en uitwisselingsplatformen, inhoudelijke expertise, subsidies voor klimaatprojecten,
opmaak van klimaatrapporten op maat, enz. Daarbij ondervinden de provincies telkens weer

dat een krachtdadig Vlaams klimaatbeleid noodzakelijk is opdat de gemeenten de
doelstellingen uit het Covenant of Mayors kunnen halen (bv. rond duurzame mobiliteit,
fietspaden, windenergie, renovatie van woningen, ...).
Onder meer door de inzet van de provincies hebben nu 236 van de 308 Vlaamse gemeenten
het Burgemeestersconvenant ondertekend. Volgens ons biedt dit geweldige opportuniteiten
voor een ambitieuzer Vlaams klimaatbeleid.

Tevens werken de Provincies ook een adaptatiebeleid uit. Dit sluit aan bij onze taakstelling

binnen de grondgebonden aangelegenheden zoals beheerder van het gros van de
onbevaarbare waterlopen, eigenaar van vele provinciedomeinen en zoals regisseur van heel
wat gebiedsgerichte projecten op vlak van natuur, iuimtelijke planning, mobiliteit, erosie,
milieu, enz.
De Provincies zijn bij uitstek het bestuur waar gebiedsgericht en geïntegreerd werken in het
DNA zit.
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Wij geloven dat een ambitieuzer klimaatbeleid mogelijk is door een betere samenwerking
tussen de verschillende overheden in Vlaanderen.
De Provincies zijn daarvoor een geschikte partner bij het voeren van een Vlaams

klimaatbeleid.

We vragen u concreet om

1)

het klimaatbeleid van de Provincies te kunnen komen toelichten op een hoorzitting
van de Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement;

2)

betrokken te worden bij de organisatie van de Vlaamse klimaattop.

We geloven dat de Provincies nuttige inbreng kunnen leveren en vanuit de ervaringen van de
afgelopen jaren goede en inspirerende voorbeelden en praktijken kunnen voorstellen.

Wij hopen dat u de 5

Provincies erkent als een belangrijke partner

en in het

Vlaamse

Klimaatbeleid.

Hopend op een constructieve samenwerking,

Namens de 5 Vlaamse Provinciebesturen

Loock

Voorzitter beleidscommissie milieu
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