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Inleiding en leeswijzer


Beleidskader

Om de klimaatverandering tegen te gaan lanceerde de Europese Commissie in 2008 het vrijwillige
Europees Burgemeestersconvenant. Lokale besturen kunnen hierdoor hun verantwoordelijkheid
opnemen om tegen 2020 tot 20% minder broeikasgassen uit te stoten. Om de werking van het
convenant mogelijk te maken, werd een Europees Secretariaat opgericht en werd de mogelijkheid
gecreëerd om nationale energieagentschappen of gedecentraliseerde overheden, zoals provincies of
intercommunales, zich te laten registreren als coördinator van het burgemeestersconvenant. De taak
van deze coördinatoren is om strategische aansturing, financiële en technische steun te verlenen aan
de gemeenten die tot het Burgemeestersconvenant toegetreden zijn. Voor het Waasland zijn zowel de
Provincie Oost-Vlaanderen als Interwaas erkend als coördinator. Beiden werken samen onder de
koepel Waasland Klimaatland met als doel de realisatie van het Burgemeestersconvenant in de Wase
gemeenten.
Aangezien Kruibeke en Sint-Niklaas reeds een gemeentelijke klimaatplan hebben, werd na overleg
met de overige zeven Wase gemeenten (27 maart 2015) gekozen om een gezamenlijk klimaatplan op
te stellen met gezamenlijke CO2-reductie maatregelen. Dit houdt in dat alle toegetreden gemeenten
als een collectief optreden en één gezamenlijk klimaatplan (Sustainable Energy Action Plan, SEAP,
optie 2) indienen bij het Secretariaat van het Europees Burgemeestersconvenant.


Doel

Het doel van dit gezamenlijk klimaatplan Waasland is tweeledig. Ten eerste om de burgers en
beleidsmakers te informeren omtrent problematieken rond klimaatverandering en energieverbruik in
het Waasland. Ten tweede worden 25 berekende CO2-reductiemaatregelen voorgesteld om 20%
minder CO2 uit te stoten tegen 2020.


Status

Op 19 juni 2015 ondertekenden de negen Wase burgemeesters het Europees Burgemeestersconvenant en lanceerden ze het project Waasland Klimaatland. Dit klimaatplan is met zijn
wetenschappelijk onderzoek en participatietraject, de basis voor de opstart CO2-reductieprojecten of
sensibiliseringsacties rond klimaat. Het klimaatplan werd op 23 maart 2016 ter kennis gebracht op het
directiecomité van Interwaas. Het gezamenlijk klimaatplan werd ter stemming gebracht op de
gemeenteraad van Beveren (31 mei 2016), Lokeren (30 mei 2016), Moerbeke (26 april 2016), SintGillis-Waas (12 mei 2016), Stekene (24 mei 2016), Temse (30 mei 2016) en Waasmunster (26 mei
2016).
Op 2 juni 2016 wordt het gezamenlijk klimaatplan ingediend bij het Office Convenant of Mayors (CoM)
van de Europese Commissie. Tegen juni 2018 zal de eerste rapportering van CO2-reducties
overgemaakt moeten worden aan het Office Convenant of Mayors. Aangezien Kruibeke en SintNiklaas reeds een eigen klimaatplan ingediend hebben, zullen beide lokale besturen dit op eigen
initiatief doen.
Het plan werd uitgeschreven door Waasland Klimaatland met inhoudelijke ondersteuning van de
Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. Paragraaf 2.4, hoofdstukken 5 en 7 werd geschreven door
studiebureau FutureProofed.
Dit gezamenlijk klimaatplan doet soms uitspraken die door onderzoek of draagvlakwerking in de
toekomst achterhaald zouden kunnen zijn.
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Gemeentelijke actieplannen

Naast het gezamenlijk klimaatplan, worden in oktober 2016 gemeentelijke actieplannen opgeleverd;
Deze zorgen voor een concrete lokale vertaling van de 25 algemene maatregelen van het gezamenlijk
klimaatplan.
Het klimaatplan kan enkel slagen indien alle actoren zich engageren om betekenisvolle acties op het
terrein te nemen. Samen met Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen nemen de zeven
gemeenten een faciliterende rol op, met gepaste financiële ondersteuning en voldoende mankracht
uit, al dan niet, verschillende diensten.


Leeswijzer

Het klimaatplan Waasland is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Zo heeft het eerste hoofdstuk als doel
om de problemen rond CO2 als broeikasgas te schetsen en de gevolgen van de klimaatverandering in
het Waasland in kaart te brengen. Ook het Europees Burgemeestersconvenant komt aan bod.
Het tweede hoofdstuk is een analyse van de zeven deelnemende Wase gemeenten. Eerst volgt een
socio-economische analyse om de regio beter te doorgronden. Daarna wordt op basis van het
energieverbruik van zes sectoren een CO2-nulmeting opgemaakt. Ten derde wordt er een scenario
gemaakt van de verwachte uitstoot van de gemeenten tegen 2020. Ten vierde wordt een inventaris
gemaakt van het potentieel aan hernieuwbare energie in de zeven Wase gemeenten.
Het derde hoofdstuk focust op doorgedreven participatie. De participatiestructuur wordt geschetst:
hierin zitten beleidsmakers, ambtenaren, burgers en bedrijven. Het participatietraject met zijn drie
stappen wordt uit de doeken gedaan, net als de vier rapportagemomenten voor de deelnemende
gemeenten. De geformuleerde klimaatacties van alle deelnemers worden gepresenteerd om de
doelstelling te halen tegen 2020. Ook de visie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatneutraal
te zijn tegen 2050 wordt geschetst.
Het vierde hoofdstuk koppelt de inspraak en analyse van het Waasland, tot een duidelijke visie en
strategie hoe de zeven Wase gemeenten de klimaatverandering wensen tegen te gaan.
Het vijfde hoofdstuk presenteert een overzicht van maatregelen en doelgroepen om 20% CO2-reductie
te realiseren tegen 2020. Deze algemene maatregelen worden tegen oktober 2016 vertaald in
gemeentelijke actieplannen op maat van de gemeenten.
Het zesde hoofdstuk schetst de engagementen van de gemeentelijke overheid op vlak van personeel,
ondersteuning voor de algemene klimaatmaatregelen en de eigen maatregelen die de gemeente
opneemt omtrent haar patrimonium, gemeentelijk wagenpark en openbare verlichting.
Het zevende hoofdstuk geeft een overzicht van de economische impact van de klimaatacties.
Het achtste hoofdstuk bevat de conclusies van dit actieplan. Hier wordt een bondige samenvatting
gepresenteerd van alle hoofdstukken.
Het gezamenlijk Waas klimaatplan heeft vijf bijlagen. Bijlage één presenteert wetenschappelijke
achtergrondinformatie over broeikasgassen en klimaatverandering. Bijlage twee toont het netwerk van
klimaatinitiatieven in de Wase gemeenten. Bijlage drie geeft een overzicht van het participatietraject.
Bijlage vier geeft een overzicht van alle klimaatideeën van burgers, bedrijven, beleidsmakers en
ambtenaren gebaseerd op de vele participatiemomenten. Bijlage vijf geeft een overzicht van de
rekentabel omtrent de klimaatscenario’s en –maatregelen.
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Voorwoord
Op 19 juni 2015 lanceerden de negen lokale besturen, Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen
het project Waasland Klimaatland. Dit project heeft als doelstelling om 20% minder CO2 uit te stoten
tegen 2020. Tegelijkertijd ondertekenden de gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant,
waar de Wase burgemeesters aansloten bij de 6.800 Europese burgemeesters die hun reeds
voorgingen. Het Waasland met zijn 262.000 inwoners, sloot hiermee aan bij de 211 miljoen Europese
inwoners van steden en gemeenten die zich willen inzetten voor een gezonder klimaat en meer
duurzame energie. Ook in Vlaanderen doen reeds meer dan de helft van de gemeenten mee. Binnen
de provincie Oost-Vlaanderen is het Waasland echter een koploper: Waasland Klimaatland is een
pioniersproject!
Velen onder jullie weten het al dat de klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van de
toekomst is voor mens en milieu. De wetenschap is het er over eens dat de huidige opwarming van de
aarde het gevolg is van de toename van broeikasgassen (voornamelijk CO₂) in de atmosfeer door
menselijke activiteit. De extra broeikasgassen van de laatste decennia hebben het klimaat al effectief
opgewarmd met alle schadelijke gevolgen van dien. Om de gevolgen voor onze kinderen te beperken,
is het nodig om met concrete acties de uitstoot van onder andere CO₂ drastisch te verminderen.
Het Burgemeestersconvenant is geen vodje papier voor besturen met een half engagement. Het
Burgemeestersconvenant is voor besturen die actief willen werken aan de toekomst van hun lokale
gemeenschap, de hele provinciale en zelfs de mondiale gemeenschap. Dit sterk initiatief mag dus
zichtbaar zijn voor de bevolking!
Zo engageren de Wase gemeenten zich met de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant om de CO₂-uitstoot van hun gemeenten met minstens 20% te verminderen tegen 2020.
Daarnaast willen deze gemeenten sterk inzetten op energiebesparing en gebruik van hernieuwbare
energie. Want laat ons duidelijk zijn: investeren in duurzame energieprojecten rendeert. Door in te
zetten op isolatie en lokale energieproductie, verlagen we de energiefactuur van onze huishoudens en
bedrijven. Daarnaast worden gezinnen en bedrijven door eigen energieproductie onafhankelijker.
Door vandaag in te zetten op een duurzame samenleving nemen we de leiding in de nieuwe
economie. Wij moeten verder inzetten op nieuwe technologieën en nieuwe werkgelegenheid creëren.
Ook voor gezinnen is een proper milieu en goed geïsoleerde huizen belangrijk: studies van de KU
Leuven tonen aan dat identieke huizen, hogere prijzen hebben wanneer deze in een groene en
gezonde omgeving gelegen zijn. En een goed geïsoleerd huis is nu eenmaal meer waard dan een
niet-gerenoveerde woning.
Er zijn vandaag de dag reeds verschillende versnipperde acties rond klimaat en energie. Denk maar
aan subsidies voor meer isolatie, acties rond hernieuwbare energie, meer aandacht voor fietsers en
elektrische wagens. De komende jaren gaan we deze acties bundelen, versterken en planmatig
uitvoeren volgens de 25 maatregelen van het gezamenlijke Wase klimaatplan.
We wensen u veel leesplezier, maar we doen een warme oproep om samen de handen uit de
mouwen steken. Waasland Klimaatland zal enkel lukken als we met zijn allen ervoor gaan. Tot
binnenkort dus,

Uw burgemeesters,
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Voor de stad Lokeren:
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1. Burgemeestersconvenant en klimaatverandering
Dit hoofdstuk bespreekt het beleidskader: het Europese Burgemeestersconvenant en de Wase
implementatie daarvan onder de noemer “Waasland Klimaatland”. Een tweede paragraaf schetst
enkele aspecten rond klimaatverandering: om te beginnen wordt de algemene problematiek rond
broeikasgassen geschetst en de klimaatscenario’s beschreven. In de derde en vierde paragraaf
worden de primaire en secundaire effecten van de klimaatverandering voor het Waasland behandeld.
Deze paragrafen zijn gebaseerd op het Klimaateffectschetsboek van de Provincie Oost-Vlaanderen
(2012).

1.1 Europees en Waas Burgemeestersconvenant
Om de schadelijke effecten van klimaatverandering tegen te gaan, werd het eerste vrijwillige
Europese Burgemeestersconvenant gelanceerd. In 2015 traden alle negen Wase gemeenten toe tot
dit convenant met als bedoeling 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Daarna bestaat er de
mogelijkheid om toe te treden tot het tweede Burgemeestersconvenant: dat wenst 40% minder CO 2 uit
te stoten tegen 2030.


Europees Burgemeestersconvenant 2020

Na de goedkeuring van het klimaat- en energiepakket, lanceerde de Europese Commissie 2008 het
Burgemeestersconvenant. Hierdoor konden de lokale overheden de uitvoering van duurzaam
energiebeleid onderschrijven en ondersteunen. Dit is aangezien tot 80% van het energieverbruik en
de CO2-uitstoot verband houden met stedelijke activiteiten. Op deze manier kunnen lokale overheden
hun rol opnemen in het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering.
Lokale overheden die het Burgemeestersconvenant onderschrijven, verbinden zich er toe om de CO2emissies op hun grondgebied met 20% terug te dringen tegen 2020. Eén jaar na de beslissing van
de gemeenteraad om toe te toetreding tot het Burgemeestersconvenant, wordt een klimaatplan (of
“duurzaam energieactieplan”, SEAP) ingediend bij het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant
(Office CoM). In dit klimaatplan wordt naast een inventaris van de CO2-uitstoot, inspraak voorzien en
een berekend plan opgesteld om aan de CO2-reductie te komen. Om de twee jaar wordt een
rapportering voorzien vanuit de lokale overheid, om het Europese Secretariaat op de hoogte te
brengen omtrent evolutie jaarlijkse CO2-uitstoot.
In april 2016 waren er 6.613 Europese steden en gemeenten aangesloten met 211 miljoen inwoners.
Dit maakt het Burgemeestersconvenant het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld
(Secretariaat van het Burgemeestersconvenant, 2016).


Burgemeestersconvenant Waasland 2020: “Waasland Klimaatland”

Ook in het Waasland werden stappen genomen om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant. Zo
startte in 2014 een traject vanuit Interwaas en de Provincie Oost-Vlaanderen met de vraag of de Wase
steden en gemeenten ook de klimaatverandering wilden tegengaan. Dit resulteerde in een
principebeslissing van samenwerking van 24 september 2014 (Interwaas) en 27 november 2014
(Provincie Oost-Vlaanderen). Op de gemeenteraden tussen 27 april en 4 juni 2015 traden alle negen
lokale overheden toe tot het project Waasland Klimaatland. Aangezien Kruibeke en Sint-Niklaas
reeds een eigen klimaatplan hadden, werd eerst ingezet om een gezamenlijk klimaatplan op te stellen
voor de gemeenten Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse.
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De Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas treden op als territoriale coördinatoren met als taak de
strategische begeleiding en om financiële of technische steun te verlenen aan de gemeenten. Gelet
op praktische overwegingen en de korte deadline van 2020, werd gekozen om enkel te focussen op
het terugdringen van energie-gerelateerde CO2-uitstoot. Deze terugdringing van CO2 kan gebeuren
door een klimaatplan (SEAP) per gemeente of een gezamenlijk klimaatplan (Joint SEAP). Dit
gezamenlijk klimaatplan heeft twee opties: optie 1 is een klimaatplan met gezamenlijke én individuele
doelstellingen. Er werd echter kozen voor de nauwste samenwerking: optie 2. Dit houdt in dat alle
toegetreden gemeenten als een collectief optreden en één gezamenlijk klimaatplan opstellen met
gezamenlijke doelstellingen rond energiebesparing en hernieuwbare energie. Op deze manier
ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een collectieve uitdaging waar zowel de lasten (bv.
vervuilende bedrijven die net over de gemeentegrens staat), samengebracht met de lusten (bv.
locaties voor windmolens). Waasland Klimaatland is dus een positief verhaal, een streven van een
hele regio om klimaatgezond te worden voor de volgende generaties.
Om dit te realiseren heeft Waasland Klimaatland twee fasen: een eerste fase is de opstart en het
opstellen van een gedragen klimaatplan. Hieronder vallen onder andere de ondertekening van het
burgemeesters-convenant na goedkeuring op de zeven gemeenteraden, de aanwerving van twee
medewerkers, een CO2-nulmeting en studiewerk rond klimaat, een doorgedreven participatietraject en
de finale afbakening van doelstellingen: in welke sectoren (huisvesting, mobiliteit, economie…)
worden welke CO2-reducties gerealiseerd (isolatie, opwekken hernieuwbare energie, vergroening
transportwijze...). Deze fase eindigt in mei 2016 met de indiening van het Wase klimaatplan met
gezamenlijke doelstellingen voor de zeven gemeenten. In oktober 2016 worden er zeven
gemeentelijke actieplannen opgeleverd, om het algemene klimaatplan te vertalen naar
gemeentelijke acties.
De tweede fase die vanaf midden 2016 intreedt, is het uitwerken van acties en grootschalige CO2reductieprojecten om in het Waasland 20% minder CO2 uit te stoten. Deze projecten zijn gebaseerd
op de lokale inspraakmomenten. Een belangrijk onderdeel voor het slagen van deze projecten is het
vinden van technische en financiële partners, subsidies, etc. Onderstaande afbeelding illustreert de
besproken twee fasen:

Figuur 1. Twee fasen Waasland Klimaatland 2015-2017
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Europees Burgemeestersconvenant 2030

Aangezien het eerste Burgemeestersconvenant bijna naar de einddatum evolueert, werd een tweede
Burgemeestersconvenant in het leven geroepen. Dit heeft als ambitie om 40% minder CO2 uit te
stoten tegen 2030. Dit als onderdeel van de Europese ambitie om 80% of meer CO 2 te reduceren
tegen 2050.

Figuur 2. Reductiepad van de EU-uitstoot van broeikasgassen met 80%. Uitstoot 1990 = 100%
(Europese Commissie, 2011)

Daarnaast integreert het tweede Burgemeestersconvenant zowel maatregelen om klimaatverandering
te voorkomen (mitigatie: minder uitstoot van broeikasgassen) maar ook om de gevolgen van
klimaatverandering tegen te gaan (adaptatie), bijvoorbeeld door ruimtelijke ingrepen.
De Vlaamse overheid heeft een eigen adaptatieplan dat loopt van 2013 tot 2020 met
beleidsdoelstellingen voor de hele regio. In het Waasland worden er al initiatieven genomen rond
klimaatadaptatie. Zo houdt het Sigmaplan rekening met stijging van de zeespiegel en de effecten
hiervan op de Schelde: in Beveren, Kruibeke, Lokeren en Temse en Waasmunster worden
gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd.
Ook de Provincie Oost-Vlaanderen neemt vele maatregelen om klimaatbestendig te zijn tegen 2050.
In het Waasland gaat de stad Sint-Niklaas de strijd aan tegen hittestress in de binnenstad. Hiervoor
werd een nieuw ruimtelijk ordeningsplan opgesteld volgens het lobbenstadmodel: woonlinten en
groene linten wisselen elkaar af zodat er ruimte is voor verkoeling. Om intensere zomeronweders
tegen te gaan worden rioleerstelsels gescheiden en hun capaciteit verhoogd. Andere voorbeelden
zijn inzetten op ontharding van oppervlakte en wegen.
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1.2 Invloed broeikasgassen op het klimaat
Alvorens over te gaan tot een klimaatplan, is het belangrijk om eerst het concept van fossiele
brandstoffen, broeikasgassen, het klimaat en klimaatscenario’s te verklaren.


Fossiele brandstoffen

De belangrijkste energiebronnen in de huidige economie zijn fossiele brandstoffen zoals aardolie,
aardgas en steenkool. Deze fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die onder hoge
druk in de ondergrond ontstaan zijn uit resten van dierlijk en plantaardig leven van miljoenen jaren
geleden: aardolie en aardgas zijn ontstaan uit kleine zeediertjes, steenkool uit plantenresten.
Deze fossiele brandstoffen zijn eindig. Toch is het moeilijk om te berekenen wanneer deze voorraden
uitgeput zijn. Dit is aangezien de schatting van het toekomstige verbruik zijn gebaseerd op mogelijke
economische groei, geschatte energie-efficiëntie, geschatte wereldbevolking en de raming van de
voorraden die nog aanwezig zijn. Zo neemt de wereldvoorraad aardolie ieder dag met 85 miljoen
vaten af. In het jaarverslag van 2014 gaat energiereus BP er vanuit dat er nog aardolie zal zijn tot
2067. Toch zijn er mogelijkheden om synthetische olies te produceren uit onder andere teerzand,
steenkool, bruinkool en aardgas. Dit zou de levensduur voor olie aanzienlijk kunnen verlengen. Voor
aardgas becijferden de onderzoekers dat de volledige aardvoorraad in 2068 uitgeput zou zijn. De
wereldvoorraad van steenkool zou voldoende zijn om 110 jaar van de wereldwijde productie te
voorzien.
Om klimaatverandering tegen te gaan, pleiten verschillende organisaties om deze fossiele
brandstoffen niet verder op te graven. Dit aangezien de verbranding van deze fossiele brandstoffen
zorgt voor de bijkomende ontwikkeling van koolstofdioxide (CO2) in de lucht. Wanneer men de
wereldwijde voorraden fossiele brandstof zou blijven opgraven en verbranden, zal dit de komende
decennia een enorm effect hebben op de bijkomende concentratie van het broeikasgas CO2 in de
lucht.


Menselijke en natuurlijke broeikasgassen

In tegenstelling tot andere gassen, houden broeikasgassen de invallende zonnestraling op de aarde
tijdelijk vast, in plaats van de zonnestralen onmiddellijk terug te weerkaatsen in de ruimte. Dit heeft
een belangrijk gevolg: zonder het natuurlijke broeikasgaseffect van CO2, CH4, N2O en waterdamp zou
de gemiddelde temperatuur op aarde -18°C zijn in plaats van de huidige +15°C die het leven op aarde
mogelijk maakt. De hoeveelheden broeikasgas in de atmosfeer variëren in de tijd door natuurlijke
fenomenen (bv. wijziging in zonneactiviteit, vulkaanuitbarstingen, natuurlijke rottingsprocessen…).
De laatste decennia worden ongewoon sterke stijgingen van broeikasgassen in de atmosfeer
waargenomen. De sterke stijging van CO2-uitstoot begon sinds de industriële revolutie en is het
gevolg van menselijk handelen. Zo zorgt de verbranding van fossiele brandstoffen ervoor dat de CO 2concentratie in de atmosfeer stijgt van 280 ppm aan de start van het pre-industrieel tijdperk (ongeveer
1860) tot meer dan 400 ppm vandaag de dag.
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Figuur 3. Trend CO2-partikels in atmosfeer (www.climate.nasa.gov)

Naast het broeikasgas CO2, stijgt ook de hoeveelheid van CH4 (methaan) en N2O (lachgas). Dit komt
door een steeds groeiende veestapel en bewerkingsprocessen van landbouwgronden. Daarnaast
ste
werden er relatief persistente chemicaliën ontwikkeld in de 20 eeuw. Voorbeelden hiervan zijn
CFK’s en SF6 die een hoog aardopwarmingsvermogen hebben. Meer achtergrond informatie over
broeikasgassen is terug te vinden in bijlage 1.
Deze verhoogde broeikasgassen in de atmosfeer van menselijke oorsprong, zorgen voor een
versterkte globale temperatuurstijging. Onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) heeft uitgewezen dat de gemiddelde temperatuur van de aarde sinds 1905 is
gestegen met 0,74°C. Dit broeikaseffect van de aarde heeft echter verschillende gevolgen in het
klimaat per regio.


Klimaatverandering

Het klimaat is een gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere periode. Het World
Meteorological Organization (WMO) neemt 30 jaar als standaard, hierdoor worden grote uitschieters
afgerond en gemiddelden weerhouden. Het klimaat wordt meestal beschreven als de gemiddelde
temperatuur, neerslag, windsnelheden en uren zonneschijn in de verschillende seizoenen.
Het klimaat in regio’s op aarde is echter dynamisch en wijzigt op lange termijn. De globale
temperatuurstijging heeft regionale effecten op het plaatselijk klimaat. Zo zijn er de wijzigingen in
primaire effecten: wijziging in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel.
Deze primaire effecten kunnen secundaire effecten veroorzaken op verschillende plaatsen in de
wereld. Voorbeelden hiervan zijn Zuid-Europa waar er langdurige droogte en verwoestijning kan
optreden. In Noord-Europa is er dan weer meer risico op extremere regenval en overstromingen. In de
VS zijn er door temperatuurstijging meer orkanen mogelijk, dit door een verhoogde energie in
atmosfeer en meer waterdamp. Aan de polen en in de berggebieden smelten ijskappen in versneld
tempo. Lager gelegen regio’s zoals Bangladesh hebben door de stijging van de zeespiegel meer
overstromingen wat migratiegolven kan veroorzaken. Dichter bij huis zorgt een stijgende zeespiegel
voor meer overstromingsgevaar aan de dijken. Daarnaast heeft het wijzigend klimaat een impact op
de bestaande voedselproductie: bestaande landbouwzones worden minder productief. Tevens zou de
wereldbevolking van 3 miljard mensen in 1960 zou oplopen tot 9 miljard mensen in 2050. Daarnaast
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zorgt een stijging in het gemiddelde welvaartsniveau voor een wijziging in voedingsgewoonten en dus
voor extra druk op de voedselproductie. Er kunnen meer geopolitieke spanningen ontstaan,
bijvoorbeeld door vermindering van de watervoorraden in regio’s met waterschaarste of door nieuwe
vaarzones via de Noordpool. Verder is er een verwacht verlies van biodiversiteit zoals het afsterven
van koraalriffen en verdwijnen van lokale soorten die niet opgewassen zijn tegen extremer en volatiel
klimaat zoals bijvoorbeeld versnelde lentes en intensere onweders. (IPCC, 2014)


Klimaatscenario’s

In 2014 publiceerde het IPCC zijn vijfjaarlijks wereldwijde klimaatscenario dat uitspraken doet over
wijziging van het gemiddelde weer en de kans op extreem weer in de toekomst. Dit mondiaal
klimaatscenario is gebaseerd op de bestaande uitstoot van broeikasgassen en op aannames
omtrent toekomstige uitstoot, op basis van schattingen omtrent de ontwikkeling van de
wereldbevolking, sociaal-economische en technische evoluties. Deze mondiale klimaatscenario’s
geven een algemeen beeld van mogelijke wijzigingen in grote regio’s.
Het is dus wenselijk om de grootschalige klimaatwijzigingen te vertalen in lokale klimaateffecten.
Hiervoor kunnen lokale klimaatscenario’s gebruikt worden. In België worden er courant twee
modellen gebruikt: de CCI-HYDR scenario’s en de KNMI’06 scenario’s.
Het CCI-HYDR scenario werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid en bestudeerde de
impact van klimaatverandering op het risico van hydrologische uitzonderlijke gebeurtenissen langs
waterlopen en rioleringen in België. De resultaten van mondiale en regionale klimaatmodelruns
werden statistisch geanalyseerd. Uit deze brede waaier aan simulaties werden drie scenario’s
samengevat: een laagscenario (= minst pessimistische scenario), een middenscenario en een
hoogscenario (= het meest pessimistische scenario).
Het KNMI’06 scenario is ontworpen voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Het is
een generiek klimaatscenario dat gebruikt kan worden voor vele toepassingen. De premisse van het
model is dat het klimaat in Nederland (en Vlaanderen) in grote mate afhankelijk is van de wereldwijde
temperatuurstijging en van veranderingen in de stromingspatronen van de lucht boven West Europa.
De eerste parameter is temperatuurstijging: hiervoor worden twee scenario’s uitgeschreven. Een Gscenario met een gematigde temperatuurstijging in West-Europa, namelijk :+1°C in 2050 en +2°C in
2100. En een tweede W-scenario, dat uitgaat van een warmere temperatuurstijging in West-Europa,
namelijk: +2°C in 2050 en +4°C in 2100. Beide modellen worden voorzien van een versie waarbij de
luchtstromingspatronen effectief zouden wijzigen door klimaatwijziging (het ‘+’-scenario). Hierdoor
ontstaan er vier modellen: G, G+, W en W+. Het toekomstige klimaat zal zich waarschijnlijk tussen
een van deze vier modellen bevinden. Belangrijk is om te weten dat de 10% hoogste en laagste
extremen uit het model geweerd werden, om een realistische aanname te kunnen maken. Het
Klimaateffectschetsboek van de provincie Oost-Vlaanderen gebruikt het KNMI’06 model. Dit
gezamenlijke klimaatplan voor het Waasland bouwt voort op dit werk.
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1.3 Primaire klimaateffecten Waasland
De vier scenario’s geven enkele primaire effecten weer van de klimaatverandering. Deze effecten zijn:
wijziging in temperatuur, zeespiegel, neerslag, zonneschijn en wind. In samenwerking met KMI en
KNMI werden volgende modellen uitgewerkt.


Temperatuurstijging

Het is belangrijk om te vermelden dat de temperatuurstijging in de provincie Oost-Vlaanderen niet
gelijk is aan de wereldgemiddelde temperatuurstijging. Onze regio ligt dan wel aan de rand van een
continent dat sterk opwarmt, de Atlantische oceaan zorgt ervoor dat de temperatuurstijging minder
extreem zal zijn.
Uit de scenario’s blijkt dat de gemiddelde opwarming rond 2050 zal variëren van 0,9°C tot 2,3°C in
de winter (december, januari, februari) en 0,9°C tot 2,8°C in de zomer ten opzichte van het klimaat
rond 1990 (het gemiddelde tussen 1976 en 2005). Tegen 2100 wordt een verdubbeling van de
temperatuurstijging van 2050 verwacht.
Ook de temperatuurextremen ondergaan wijzigingen. In Oost-Vlaanderen zou het gemiddelde
aantal ijsdagen (maximumtemperatuur < 0°C) afnemen van 6,4 dagen per jaar rond 1990 (het
gemiddelde tussen 1976 en 2005) tot 1,9 a 2,8 dagen per jaar in 2050. Het aantal tropische dagen
(maximumtemperatuur >= 30°C) zou toenemen van 4,7 dagen per jaar rond 1990 tot 10,2 a 16,8
tropische dagen rond 2050.

Figuur 4. Kaarten met het gemiddeld aantal ijsdagen per jaar (maximumtemperatuur < 0°C) in het huidige klimaat
(1976-2005) en in 2050 voor het W-scenario en het W+-scenario. (Provincie Oost-Vlaanderen
Klimaateffectschetsboek, 2012)
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Figuur 5. Kaarten met het gemiddeld aantal tropische dagen per jaar (maximumtemperatuur >= 30°C) in het
huidige klimaat (1976-2005) en in 2050 voor het W-scenario en het W+-scenario (Provincie OostVlaanderen Klimaateffectschetsboek, 2012)

Belangrijk te vermelden is dat alle gegevens van deze kaarten gebaseerd zijn op metingen in
landelijke omgevingen, een verplichting van de WMO. Hierdoor zijn de effecten van bebouwing en
steden op temperatuur niet zichtbaar op de kaarten. Ook het warmte eiland-effect (UHI) van steden is
dus niet zichtbaar. Voor verdere informatie rond interpretatie van de kaarten: zie bijlage 2 van de
studie Klimaateffectschetsboek West- en Oost-Vlaanderen.


Zeespiegelstijging

Het zeeniveau in Oostende steeg sinds 1927 met gemiddeld 1,69 mm per jaar. Dit komt overeen met
ste
het mondiale gemiddelde dat het IPPC afleidde voor de 20 eeuw, namelijk een stijging van 1,7
mm/jaar. Uit alle klimaatscenario’s blijkt dat de stijging van de zeespiegel zich verder zet. Dit zowel
door de uitzetting van zeewater door opwarming, als door het smelten van de ijskappen. De Nationale
Klimaatcommissie verwacht een stijging van 14 tot 93 centimeter tegen 2100. De absolute
zeespiegelstijging langs de Belgische kust is overal gelijk, maar als gevolg van bodemdaling kan de
relatieve zeespiegelstijging van plaats tot plaats verschillen.
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Figuur 6. Simulatie stijging zeespiegel zonder dijken: respectievelijk +1 en +5 meter (http://flood.firetree.net)



Wijziging neerslagpatroon

In de scenario’s zonder wijziging in stromingspatronen van de atmosfeer, neemt de neerslag in de
provincie Oost-Vlaanderen zowel in de zomer als de winter toe met ongeveer 3% per graad
wereldwijde temperatuurstijging. In de scenario’s zonder wijziging in stromingspatronen, neemt de
neerslag toe in de winter (circa +7% per graad) en neemt de neerslag af in de zomer (circa -10%
per graad). Wel laten alle scenario’s een toename van de hevigheid van extreme buien zien.
Omtrent neerslagtekort is er meer onduidelijkheid. Toch toont het warme scenario een wijziging in
stromingspatronen aan, dat een grote droogte die vandaag met frequentie om de 10 jaar voorkomt,
in 2050 als gewone gebeurtenis zal beschouwd worden.


Zonneschijn

Vlaanderen ligt volgens het IPCC in de overgang tussen Zuid-Europa (waar de bewolkingsgraad
afneemt) en Noord-Europa (waar de bewolkingsgraad toeneemt). In het winterhalfjaar wordt er geen
grote verandering in uren zonneschijn verwacht. In het zomerhalfjaar kan het aantal uren
zonneschijn toenemen of gelijk blijven. De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid globale straling is langs
de kust hoger dan landinwaarts.


Wind

Uit metingen blijkt dat het jaarlijkse aantal dagen met windstoten van meer dan 70 km/u, in de periode
1940-2007 stabiel is gebleven. Uit de vier scenario’s blijkt dat er geen duidelijk klimaatsignaal af te
leiden valt. Dit is in strijd met de studie van Van Steertegem uit 2009, die stelt dat de gemiddelde
ste
snelheid tijdens wintermaanden systematisch 10 à 20% hoger zou liggen tegen het einde van de 21
eeuw. Er zijn echter nog veel onzekerheden omtrent wind en stormen.
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1.4 Secundaire klimaateffecten Waasland
De primaire effecten beschreven in 1.3 (de veranderingen in temperatuur, neerslag en zeespiegel)
hebben gevolgen voor verschillende gebieden. Deze gevolgen of secundaire effecten, worden
beschreven voor het watersysteem, stedelijk gebied, landelijk gebied, landbouw, natuur en
infrastructuur. Deze opgesomde secundaire effecten zijn niet exhaustief en houden in zeer beperkte
mate rekening met maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
De provincie Oost-Vlaanderen werkte in samenwerking met Bodemkundige Dienst en DHV de
secundaire klimaateffecten uit voor de provincie.


Watersysteem

De klimaatverandering kan voor het watersysteem van Oost-Vlaanderen gevolgen hebben. Zo neemt
de waterafvoer van beken en rivieren toe in de winter. Afhankelijk van de wijziging in
stromingspatronen in de atmosfeer zal dit ook toenemen in de zomer.
Door de stijging van de zeespiegel wordt de afvoer onder vrij verval naar de zee beperkt. Daarnaast
komt het mondingsgebied van de Schelde onder druk: de gecontroleerde overstromingsgebieden
van o.a. Kruibeke zullen in de toekomst waarschijnlijk vaker ingezet worden. Door meer intense buien
en langere drogere perioden neemt de erosie in hellende gebieden verder toe en neemt het aantal
riooloverstorten toe.
Ook de kwaliteit van de waterstromen neemt af. Door de wijzigende neerslag en temperatuur, neemt
de verblijftijd van water toe. Daarnaast is er minder verdunning door regenwater en wordt de
zuurstofverhouding verstoord door sterke groei van algen en aërobe bacteriën. Dit kan op sommige
momenten resulteren in sterke tekorten van zuurstofgehalte in het water en de waterbodem,
waardoor giftige stoffen zoals nitriet en ammonium gevormd worden. In zowel landelijk als stedelijk
gebied kunnen concentraties van vervuilende stoffen toenemen door het gebrek aan verdunning
door regen en het effect van sterkere verdamping.
Een ander probleem is verhoogde verzilting. Door perioden van verhoogde neerslag en toenemende
verdamping kunnen toenemende zoutgehaltes in het oppervlaktewater plaatsvinden. Verzilting heeft
een negatieve invloed op de biologische kwaliteit en heeft negatieve gevolgen voor plantengroei
waaronder natuur- en landbouwgewassen.
Klimaatverandering zorgt zeker in de zomer voor opwarming van oppervlaktewater. Wanneer
opgewarmd water gecombineerd wordt met een voedselrijke omgeving (fosfaatrijk water), dan kan de
bloei van giftige soorten optreden zoals blauwalgen. Deze komen meestal voor in zoete waters met
stilstand of geringe stroming. Het is mogelijk om de aanmaak van blauwalgen te verminderen door de
waters te doorspoelen, maar hiervoor moet zoet water aanwezig zijn.
De vier scenario’s gaan uit van een toename van het aantal hevige buien, waarvan de intensiteit ook
hoger is. De bestaande riolering zal deze plotse toename niet steeds aankunnen, waardoor via
riooloverstorten het overtollige water geloosd wordt op sloten of vijvers. Daarnaast ontstaat er bij
hevige regenbuien meer oppervlakkige afspoeling van leem, zand, klei waardoor rioleringen
verstoppen en de kwaliteit van het afvalwater wordt aangetast.
Droge zomers leiden tot hogere watervraag, dit kan oplopen tot een toename van 6%. Door minder
neerslag in de zomer en meer verdamping, daalt de beschikbare hoeveelheid bruikbaar water. Ook de
waterkwaliteit daalt door verdamping. In combinatie met voedselrijk water ontstaat de kans op
microbiële verontreiniging. De drink- en industriewatervoorziening kunnen onder druk komen te staan.
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Stedelijk gebied

De stedelijke gebieden zullen enkele gevolgen ondervinden van de klimaatverandering. Zo zal de
hittestress van de steden toenemen door stijgende temperaturen. Ook zal de intensiteit van extreme
buien toenemen, wat mogelijk leidt tot wateroverlast, een verhoging van het aantal riooloverstorten
en verminderde waterkwaliteit. Ook zal er meer giftige blauwalg voorkomen in stedelijk water.
De kans op zomersmog (hoge ozonconcentraties) zal vaker voorkomen door de toename van
hittegolven. In de winter bestaat er een kans dat de wintersmog afneemt indien de stromingspatronen
van de atmosfeer wijzigen.
Op individueel energetisch gebied, zullen de verwarmingskosten van de woningen dalen, maar
behoefte naar koeling stijgt. Dit geldt ook voor de woningen in landelijk gebied.


Landelijk gebied

In de winter zou de neerslag toenemen en worden buien intenser. In de zomer worden zware buien
nog intenser. Het aantal dagen per jaar met een neerslag van 15 mm of meer neemt gemiddeld toe
van ongeveer 8 in het huidige klimaat tot ongeveer 10 à 12 dagen afhankelijk van het scenario. De
kans op wateroverlast neemt toe.
Alle KNMI’06-scenario’s laten een opwarming zien: tussen 0,9 en 2,8°C tegen 2050. Deze opwarming
leidt tot meer verdamping. In de warme scenario’s overstijgt de verdampingstoename de
neerslagtoename. Dit is zeker van toepassing op de Wase gemeenten met hun zandgrond. Dit
aangezien zandgronden het gevoeligste zijn voor droogte. Wat aanleiding geeft tot grotere vraag in
landelijk gebied naar grondwater en oppervlaktewater in de zomer.
Onderstaande kaart geeft de diverse klimaatgevolgen voor het landelijk gebied schematisch weer. In
de praktijk overlappen deze zones elkaar en komt verzilting ook voor langs het noorden van OostVlaanderen en de oevers van de Schelde. Deze watertekorten, in combinatie met een stijging van de
zeespiegel, kan leiden tot verdere toename van de verziltingsproblematiek.

Figuur 7. Klimaatgevolgen landelijk gebied (Provincie Oost-Vlaanderen Klimaateffectschetsboek, 2012)
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Landbouw

Klimatologische variabelen verklaren in grote mate de variabiliteit van de jaarlijkse opbrengst, zowel
wat betreft kwaliteit als kwantiteit. Ten eerste zorgt een verhoogde temperatuur voor potentieel
toenemende productiemogelijkheden. Dit aangezien in Vlaanderen het temperatuuroptimum voor de
verbouwde gewassen, boven de huidige gemiddelde temperatuur ligt. Wanneer de temperatuurstijging
hoger is dan 2°C dan zal dit met het huidige areaal en bodemgebruik echter leiden tot een mogelijke
daling van de opbrengsten. Zeker aardappel is gevoelig voor een hogere temperatuur. Daarnaast start
de groeiperiode vroeger in het voorjaar en loopt deze periode langer uit in het najaar. Ten tweede
zorgt een verhoogde CO2-concentratie in de lucht voor een positieve invloed op de
opbrengstverwachtingen: de CO2 zorgt voor een voeding van de fotosynthese wat resulteert in meer
biomassa en veldvruchten.
Beide positieve effecten kunnen echter teniet gedaan worden door ontwikkeling van ziekten en
plagen, langere perioden van droogte, hevigere onweders of door verwachte watertekorten. De
conclusie is dat mits de nodige adaptatiemaatregelen, de op til zijnde klimaatsverandering in het
West-Europese gematigde zeeklimaat, niet problematisch hoeft uit te vallen. Geschat wordt dat de
technologische vooruitgang en verschuiving in technieken ervoor zullen zorgen dat de productie
gelijke tred zal houden met het wijzigende klimaat.
Wel zijn de gevolgen verschillend per gewas. Deze werden uitgerekend op basis van fotosynthese,
hun weerstand tegen verhoogde neerslag, droogtestress of maximumtemperatuur in verschillende
ontwikkelingsfasen. Wanneer alle voor- en nadelen afgewogen worden en technische ontwikkelingen
in rekening wordt gebracht, kunnen de vermelde gevolgen van de klimaatverandering per gewas in
kaart worden gebracht. Zo valt de impact voor graanteelt relatief mee. Voor voedermaïs verwacht
men een verschuiving naar een groter aandeel van
korrelmaïs tegenover deegmaïs. Voor
suikerbieten verwacht men dat de totale productie negatief zal uitvallen en de jaarlijkse opbrengsten
variabeler zullen worden. De aardappeloogst zou met 20% tot 25% kunnen dalen gelet op gewijzigde
klimatologische omstandigheden, waardoor kans op ziekten en plagen frequenter opduiken tijdens de
ontwikkelingsfase en tijdens zomerhalfjaar. De graslanden zouden resulteren in een verhoogde
productie, aangezien de lente vervroegt en de herfst verlaat. Voor fruitteelt is er een eerder negatief
vooruitzicht: door wisselvallige weersomstandigheden kan een vervroegde bloei in het voorjaar, terug
afgewisseld worden met vorst en de bijhorende vorstschade. Ook verhoogt de kans op toename van
ziekten en plagen (bv witziekte, bladluizen), productieonzekerheden of kwaliteitsverlies (bv
toenemende hagelschade). De glastuinbouw zou profiteren van de te verwachten
temperatuurstijging, door een sterke reductie van de te verwachten stookkosten. Een negatief effect is
echter de verhoogde frequentie van extreme hagelbuien. Er zijn op dit ogenblik geen modellen om het
effect adequaat te kwantificeren. Ook de groenteteelt in open lucht zal positieve (langere
bloeiperiode) en negatieve effecten (ziekten en plagen, toenemende irrigatiebehoefte) ondergaan. De
afzetmarkt voor stedelijke gebieden in Vlaanderen zorgt er echter voor dat deze productie
landbouweconomisch aantrekkelijk blijft.
Daarnaast kunnen er kansen ontstaan door een gewijzigd klimaat. Zo blijkt uit het W-scenario dat het
Vlaamse klimaat zou evolueren naar het huidige klimaat in midden Frankrijk, maar met zomerse buien
die nu eerder optreden in centraal Europa. Hierdoor kunnen kansen ontstaan voor het oogsten van bv
winterkoolzaad, zonnebloemen (bv biomassaproductie), olifantengras en wijnbouw.
Een ander aspect zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de dierlijke productie. Het zwaarste
warmte scenario met wijzigende luchtstromingspatronen zou voor Oost-Vlaanderen in procenten
volgende productieverliezen betekenen: varkens (-2%), kippen (-1,0%) en runderen (-2,6%). Dit ten
gevolge van een toenemend aantal tropische dagen, waar de temperatuur hoger ligt dan 30°C.
Hieruit blijkt dat de verwachte productieverliezen relatief beperkt zijn. Zeker wanneer er talrijke
adaptatiemaatregelen beschikbaar zijn om de negatieve impact te verminderen: bijvoorbeeld meer
schaduwplaatsen, isolatie dakstal, ventilatie, evaporatieve koeling, aangepast dieet, koeling
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drinkwater, hittetolerante dierrassen. Wel verhoogt de klimaatverandering het risico op mogelijke
uitbraken van exotische dierziekten (bv. blauwtongziekte).


Natuur

Klimaatverandering heeft gevolgen voor natuur in Oost-Vlaanderen. Door droogte- en warmtestress
treden er op regelmatige basis overstromingen voor. Vooral in de lente en zomer zijn deze schadelijk
voor de biodiversiteit, gelet op broedperiodes.
Dit in combinatie met frequentere en intensere periodes die zorgen voor het uitdrogen van beken of
poelen in lente en zomer. Wat op zijn beurt zorgt voor aanrijking, verzuring of verzilting.
Klimaat heeft effect op groei en reproductie van flora en fauna die ofwel wordt vervroegd of wordt
vertraagd. Zo is de voorplanting van insecten en dieren afgestemd op het huidige klimaat. Door
temperatuurstijging zullen koudeminnende dieren noordelijke regio’s opzoeken en verbeteren de
omstandigheden voor exoten.
De klimaatverandering leidt tot grotere weersextremen waardoor populaties sterk in aantallen gaan
fluctueren. Hierdoor neemt de kans op het plaatselijk uitsterven van populaties toe. In de toekomst
hebben bepaalde soorten grotere oppervlaktes nodig om in extremere weersomstandigheden te
kunnen overleven.


Infrastructuur en recreatie

Klimaatverandering zal zorgen dat het wegverkeer meer hinder ondervindt van neerslag, waarbij de
hinder als gevolg van sneeuwval minder voorkomt. Zo verhogen Aquafin en overheden hun water
afvoerende capaciteit rond infrastructuur.
Daarnaast leiden hogere extreme temperaturen tot meer onderhoud van de wegen, meestal als
gevolg van spoorvorming. Door hogere temperaturen en lange periodes van droogte neemt de kans
op bermbranden toe.
Er zijn ook gevolgen voor de recreatiesector. Als gevolg van het warmere weer en langere
zomerseizoen met droge perioden, zal de behoefte aan verkoeling langs het water toenemen. De
waterkwaliteit zal in scenario’s van wijzigende luchtstromingspatronen net in de zomermaanden
afnemen. Dit aangezien de stroomsnelheid afneemt. De huidige recreatielocaties voor surfen en
zwemmen in het Waasland, zijn nu in grote mate stilstaand water die gevoelig zijn voor
temperatuurstijging met bijvoorbeeld de groei van blauwalgen.
Met paragraaf 1.2 en 1.3 is het duidelijk welke gevolgen van de klimaatverandering van toepassing
zullen zijn op het Waasland. In hoofdstuk 4 en 5 worden voorstellen geformuleerd die respectievelijk
de klimaatverandering tegengaan (mitigatie) of die het Waasland leren leven met de klimaatverandering (adaptatie).

21

1.5 Samenvatting probleemstelling klimaatverandering
Om de schadelijke effecten van klimaatverandering tegen te gaan, werd in 2008 het eerste vrijwillige
Europese Burgemeestersconvenant gelanceerd. In 2015 traden alle negen Wase gemeenten toe
tot dit convenant en wilden samen op hun grondgebied 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020.
Daarna bestaat er de mogelijkheid om toe te treden tot het tweede Burgemeestersconvenant: dat
wenst 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030 en om maatregelen te nemen die de gevolgen van
klimaatverandering kunnen opvangen.
Alvorens een klimaatplan te maken, is het belangrijk om de achtergrond van broeikasgassen en
klimaatverandering te schetsen. Zo wordt er door menselijke activiteiten op grote schaal CO2
uitgestoten. Dit is een broeikasgas dat zorgt voor globale opwarming met verschillende lokale
effecten.
Zo worden er in Oost-Vlaanderen tegen 2050 volgende primaire klimaateffecten waargenomen: een
gemiddelde opwarming tijdens alle seizoenen (tussen 0,9 °C en 2,8°C tegen 2050) met een toename
van het aantal tropische dagen en een afname van ijsdagen. De winters worden zachter maar met
meer neerslagdagen en de neerslaghoeveelheden nemen toe. De zomers worden warmer en droger:
zomerbuien worden extremer maar het aantal zomerse regendagen vermindert. Daarnaast wordt een
stijging van de zeespiegel tussen 14 en 93 centimeter verwacht tegen 2100. Kortom, we krijgen in
het Waasland een klimaat met meer extremen.
Tegen 2050 worden in Oost-Vlaanderen volgende secundaire klimaateffecten waargenomen:
hittestress in steden, risico op bodemerosie langs de Schelde, droogte in landelijk gebied,
gecombineerd met wateroverlast door extreme neerslag, verhoogde waterbehoefte maar afnemende
waterreserves, afname waterkwaliteit (verzilting, blauwalgenproblematiek), potentieel nadelige
gevolgen voor sommige landbouwgewassen, intrede van meer exoten.
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2. Analyse Waasland
In dit hoofdstuk worden de zeven Wase gemeenten geanalyseerd. Eerst volgt een socio-economische
analyse van de gemeenten. Dit om het energieverbruik en de CO2-uitstoot beter te kunnen kaderen.
Ten tweede wordt de CO2-nulmeting voorgesteld. Ten derde worden verschillende scenario’s omtrent
CO2-uitstoot geëxtrapoleerd om te kijken hoe de uitstoot evolueert op basis van verschillende
beleidsscenario’s. Ten vierde wordt energieproductie en –verbruik beschreven. Ten vijfde wordt het
potentieel van hernieuwbare energie in kaart gebracht.
Deze gebruikte data worden deels gebruikt in de VITO-tool om de CO2-uitstoot te berekenen
(paragraaf 2.2), maar volgende socio-economische analyse staat er per definitie los van.

2.1 Socio-economische analyse Waasland
Om het potentieel van het Waasland beter te begrijpen, wordt een socio-economische analyse
2
gemaakt van de regio. De totale oppervlakte van de zeven gemeenten samen is 427,1 km . Hierin
wonen 170.958 inwoners op 1 januari 2015. Er is een gemiddeld inkomen per inwoner van 17.992
euro per jaar in 2012 (t.o.v. het Vlaamse gemiddelde van 17.765 euro). In de gemeentelijke
actieplannen die in oktober 2016 opgeleverd worden, zijn de gemeenten in detail geanalyseerd.
In de volgende paragrafen worden huisvesting, mobiliteit, industrie, handel en diensten, landbouw en
de lokale overheden beschreven. Vele gegevens uit deze paragraaf zijn afkomstig van de Provincie
Oost-Vlaanderen
(www.oostvlaanderen.incijfers.be),
via
de
federale
overheid
(http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/) en via de lokale statistieken van de Vlaamse overheid
(www.lokalestatistieken.be).

2.1.1 Huisvesting
2

In de zeven Wase gemeenten is er een oppervlakte van 10,82 km bebouwd door huisvesting, goed
voor 2,5% van het oppervlakte. De huisvesting voor de zeven Wase gemeenten wordt beschreven
aan de hand van het type woning, het bouwjaar, het renovatietempo, de BEN-richtlijn, de Vlaamse
energielening, het aantal energiescans en de kostenefficiëntie van renovatiemaatregelen.

Figuur 8. Oppervlakte huisvesting Waasland (Interwaas, 2016)
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Type woning

In de zeven Wase gemeenten zijn er 73.117 woningen. Hiervan zijn 81% eengezinswoningen. In
Waasmunster, Moerbeke en Sint-Gillis-Waas loopt dit op tot 90% en meer. De appartementen zijn
goed voor 17% van het woningenbestand. De hoogste percentages zijn hier te vinden in Temse,
Beveren en Lokeren. Van alle woningen zijn er 2,4% handelshuizen.
Gemeente

Eengezinswoningen

Appartementen

Totaal

Handelshuizen

#

%

#

%

#

%

Beveren

16.141

77,36%

4.323

20,72%

402

1,93%

20.866

Lokeren

13.450

77,70%

3.392

19,59%

469

2,71%

17.311

Moerbeke

2.528

93,59%

103

3,81%

70

2,59%

2.701

Sint-Gillis-Waas

6.972

88,22%

721

9,12%

210

2,66%

7.903

Stekene

6.587

86,14%

853

11,15%

207

2,71%

7.647

Temse

9.321

76,16%

2.640

21,57%

278

2,27%

12.239

4.010

90,11%

340

7,64%

100

2,25%

4.450

59.009

80,70%

12.372

16,92%

1.736

2,37%

73.117

Waasmunster
Totaal

Tabel 1. Type woningen in 2014 (www.oostvlaanderen.incijfers.be)
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Grafiek 1. Verdeling type woningen in zeven Wase gemeenten in 2014 (www.oostvlaanderen.incijfers.be)

De 59.009 eengezinswoningen worden verdeeld per bouwstijl. Zo is 39% van alle eengezinswoningen
in de zeven Wase gemeenten open bebouwing. In Waasmunster loop dit op tot bijna 60%, in
Moerbeke en Stekene schommelt dit rond de 50%. De halfopen bebouwingen in het Waasland zijn
goed voor 31%, zonder grote uitschieters tussen de gemeenten. De gesloten bebouwingen zijn
goed voor 30% van de eengezinswoningen in het Waasland. In Temse en Kruibeke is dit meer dan
40%.
Gemeente

Open bebouwing

Halfopen bebouwing

Gesloten bebouwing

Totaal

#

%

#

%

#

%

Beveren

4.608

28,55%

5.793

35,89%

5.740

35,56%

16.141

Lokeren

5.192

38,60%

3.820

28,40%

4.438

33,00%

13.450

Moerbeke

1.192

47,15%

817

32,32%

519

20,53%

2.528

Sint-Gillis-Waas

3.050

43,75%

2.410

34,57%

1.512

21,69%

6.972

Stekene

3.499

53,12%

2.096

31,82%

992

15,06%

6.587

Temse

3.019

32,39%

2.434

26,11%

3.868

41,50%

9.321

2.363

58,93%

879

21,92%

768

19,15%

4.010

22.923

38,85%

18.249

30,93%

17.837

30,23%

59.009

Waasmunster
Totaal

Tabel 2. Type eengezinswoningen in 2014 (www.oostvlaanderen.incijfers.be)
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Grafiek 2. Verdeling in type eengezinswoningen in de zeven Wase gemeenten in 2014
(www.oostvlaanderen.incijfers.be)



Bouwjaar woningengelegenheden

In 2011 was 28% van het woonpatrimonium gebouwd voor 1945. Tot 39% van het woonpatrimonium
werd gebouwd tussen 1946-1981 en 33% tussen 1982-2011. Er is dus sprake van relatief oude
woningen in de zeven Wase gemeenten.
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
<1918

1919-1945

1946-1961

1962-1970

1971-1981

1982-1995

1996-2011

Grafiek 3. Aantal gebouwen residentiële sector volgens bouwjaar (rijksregister via kadaster 2012; <1918-2011 en
FOD economie: bouwvergunningen 1996-2011)

Uit het derde Vlaamse actieplan energie-efficiëntie (2014) blijkt dat hoe ouder de woning, hoe minder
energiezuinig deze is. Een recente nieuwbouwwoning scoort gemiddeld bijna drie keer beter op
energievlak dan een woning van voor 1970 en dubbel zo goed als een woning uit de periode 19711985. Dit wordt gepresenteerd in figuur 10 op volgende pagina. De komende jaren worden de
verschillende schildelen van een gebouw (gevels, daken, muren, vloeren, ramen) en de installaties
(verwarming, sanitair warm water, hernieuwbare energie) onderzocht.
Uit het actieplan blijkt dat één op de tien woningen op de eigendomsmarkt van slechte kwaliteit zijn,
terwijl dit bij de huurmarkt één op de vier is.
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Figuur 9. Evolutie van de energiescore voor woongebouwen in functie van bouwjaar en type woongebouw (Derde
Vlaams actieplan energie-efficiëntie, 2014)



Vanaf 2021: BEN voor nieuwbouw

De laatste jaren zijn er verschillende Europese regelgeving in voege getreden om energiezuiniger te
wonen. Bijvoorbeeld de Europese richtlijn bijna energieneutraal gebouwen (BEN). Wie vandaag denkt
aan (ver-)bouwen, moet minstens E-peil 50 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop
stellen. Uiteraard zijn de eisen veel specifieker. Ze zijn onderverdeeld in drie grote groepen:
thermische isolatie (K-peil, U- en R-waarden), energieprestatie (E-peil, netto-energiebehoefte en
hernieuwbare energie), binnenklimaat (ventilatie en oververhitting)
Vanaf 2017 vormen kantoren, scholen en ASB samen de 'niet-residentiële gebouwen', afgekort 'EPNgebouwen' (EnergiePrestatie van Niet-residentiële gebouwen). Voor vergunningsaanvragen en
melden vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen van deze gebouwen uitgebreid met een E-peileis
en een minimum aandeel hernieuwbare energie. De E-peileisen voor niet-residentiële gebouwen
hangen af van de functies die in het gebouw voorkomen. De wijzigingen zijn beschreven in het
wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015.
Tot 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E50 in 2016, E40 in 2018 en E35 in
2020. En vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal)
voldoen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren.
Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, wordt om de twee jaar
een nieuwe studie gemaakt over de kostenoptimale E-peilen. Indien nodig wordt dit vooropgestelde
pad bijgestuurd (www.energiesparen.be, 2016).
Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006
aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Als minimumnorm wordt een R-waarde voor
dakisolatie of zoldervloerisolatie van 0,75 m²K/W genomen (www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-enenergie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-dakisolatienorm-voor-woningen-en-huurwoningen-sinds-1januari-2015).
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Figuur 10. Evolutie E-peil bouwaanvragen (www.energiesparen.be, 2016).



Renovatietempo woningen

Op basis van de bouwvergunningen tussen 2011-2014 bleek dat er jaarlijks gemiddeld 0,61% van
het woningbestand grondig gerenoveerd wordt. Dit is onder het Vlaamse gemiddelde van 1%. Het
renovatietempo in de zeven gemeente is dus te laag.
2011
Gemeente
Beveren
Lokeren
Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster
Totaal

#
100
102
28
68
54
44
45
441

%
0,49%
0,60%
1,05%
0,86%
0,65%
0,36%
0,95%
0,60%

2012
#
96
116
27
47
56
85
30
457

2013
%
0,46%
0,68%
1,00%
0,59%
0,67%
0,68%
0,63%
0,62%

#
119
99
23
56
59
57
31
444

%
0,57%
0,57%
0,84%
0,69%
0,70%
0,45%
0,65%
0,59%

2014
#
%
118
0,56%
122
0,70%
29
1,05%
54
0,66%
67
0,79%
51
0,40%
30
0,62%
471
0,62%

Tabel 3. Renovaties in residentiële sector in 2011-2014 (www.oostvlaanderen.incijfers.be)

Voor energiebesparende ingrepen kunnen er bij netbeheerder Eandis renovatiepremies
aangevraagd worden. Zo werden er tussen 2011 en 2014 in totaal 19.319 premies aangevraagd in de
zeven Wase gemeenten. Hiervan waren er 8.102 bestemd voor beschermde huishoudens,
ondernemingen en openbare besturen.
Uit volgende grafiek blijkt dat er 11.217 premies aangevraagd waren door niet-beschermde
huishoudens. Hieruit blijkt een duidelijk daling van het aantal aanvragen. In deze periode werden
4.133 premies aangevraagd voor dakisolatie, 3.719 voor superisolerende beglazing en 1.304 voor
isolatie buiten- of spouwmuren. Het is belangrijk om te duiden op de evolutie van premies: deze
verschillen soms jaar tot jaar.
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0

0
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0
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166
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3

27

37

25

2.030

1.558

1.320

841

343

346

479

479

1.627

1.568

1.457

1.108

Superisolerende beglazing (c )
Na-isoleren spouw- of buitenmuren (b)
Dak- of zoldervloerisolatie (a)

Grafiek 4. Overzicht premies Eandis niet-beschermde huishoudens in zeven Wase gemeenten (2011-2014)
(a)= zoldervloerisolatie vanaf 2013. (b)= vanaf 2013: na-isoleren van spouw-of buitenmuren. Tot en
met 2013: buitenmuurisolatie. (c)= in 2011: optelling vervanging enkel en dubbel glas. (d)= oa
vervanging aardgas-condensatieketel (2011-2012), zonnewering, thermostaatkranen,…

Mede door de wettelijke verplichting naar isolatienormen zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen van de gemeenten verplicht om hun patrimonium grondig te renoveren. Hiervoor
hebben de SHVM een renovatieplanning omtrent buitenschrijnwerk, centrale verwarming
(overschakelen mazout naar gas, vervanging cv-ketels), isolatie en dakvlakramen. Onderstaande
tabel presenteert het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen in de zeven Wase
gemeenten:
Gemeente

Sociale huisvestingsmaatschappijen

Patrimonium woningen

Beveren

Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvestiging

1.468

Lokeren

CVBA Tuinwijk

1.372

Moerbeke

CVBA Wonen

189

Sint-Gillis-Waas

Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen

368

Stekene

Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen

272

Temse

WoonAnker
De Zonnige Woonst

1.013
84

Waasmunster

Dendermondse Volkswoningen
De Zonnige Woonst

245
38

Totaal

5.049

Tabel 4. Patrimonium sociale huisvestingsmaatschappijen per gemeente (2015)
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Particulieren kunnen bij Interwaas terecht voor de Vlaamse energielening. Indien de woning gelegen
is op het grondgebied van Interwaas en dient als hoofdverblijfplaats, kan er maximum 10.000 euro
ontleend worden per woning met een maximale terugbetalingstermijn van 5 jaar. De rentevoet
bedraagt 2%, voor een aantal kandidaat-kredietnemers is dit zelfs 0%. Ook eigenaars die hun woning
verhuren via een sociaal verhuurkantoor kunnen renteloos lenen bij Interwaas. De lening is op elk
moment kosteloos geheel of gedeeltelijk vervroegd terug betaalbaar. Ook de maandelijkse afbetaling
kan kosteloos worden aangepast bv. na doorstorten van energiepremies.
Het reglement van de Vlaamse energielening is onderheven aan wijzigingen door de Vlaamse
overheid. In 2016 kwamen volgende energiebesparende werken in aanmerking indien uitgevoerd door
een aannemer: dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuur- of spouwmuurisolatie, vloerisolatie;
hoogrendementsglas, deuren en -poorten, luchtdichting en blowerdoortest, energiezuinig ventilatiesysteem, zuinige verwarmings-installatie, photovoltaïsche zonnepanelen (enkel indien reeds
dakisolatie, dubbel glas en hoogrendementsverwarming aanwezig is), zonneboiler of ander
energiezuinig systeem voor sanitair warm water, re-lighting of re-lamping, energiezuinige
huishoudtoestellen (enkel sociale doelgroep), energie-audit. In het hele Waasland werden tussen mei
2010 en december 2015 in totaal 580 leendossiers opgestart, goed voor 3.490.355 euro en een totale
besparing van 1.361 ton CO2 per jaar.
5/2010-7/2011

8/2011-7/2012

8/2012-7/2013

Gemeente
Beveren
Lokeren
Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster

#
25
11
0
10
15
14
16

€
165.165
75.406
0
55.899
96.463
96.388
85.597

CO2
48
24
0
26
33
40
35

#
19
8
0
12
7
6
2

€
139.328
46.411
0
97.510
40.000
36.233
10.000

CO2
68,3
25,7
0
34,2
11,0
11,8
3,3

#
10
3
0
7
7
5
1

€
64.021
18.000
0
49.336
45.967
49.249
7.000

Totaal

91

574.918

206 54

684.484

252

33

233.573 96

CO2
29,5
4,9
0
15,5
16,7
27,4
2,1

8/2013-8/2014
#
11
6
0
5
5
4
3

€
51.068
38.600
0
36.000
32.455

CO2
20,8
59,3
0
24,0
11,6

24.000
4,9
20.000
7,8
34 202.123 128,4

Tabel 5. Overzicht Vlaamse energielening 2011-2014 in zeven Wase gemeenten

Eandis heeft als distributienetbeheerder voor elektriciteit een aantal sociale openbare dienstverplichtingen. Eén daarvan is het (laten) uitvoeren van huishoudelijke energiescans. In heel wat
gemeenten doen ze hiervoor beroep op de energiesnoeiers. Voor bepaalde kwetsbare doelgroepen
is de energiescan helemaal gratis. Om deze energiescans uit te voeren werken OCMW’s, sociale
huisvestingsmaatschappijen en tal van andere intermediairen samen met Energiesnoeiers. Dit zijn
mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende
maatregelen te adviseren (bv spaarlampen, buisisolatie, radiatorfolie,...). Per Wase gemeente is er
een Energiesnoeibedrijf dat werkt volgens principes van sociale economie: bijvoorbeeld Den Azalee,
Groep Intro, SOM vzw.. (www.energiesnoeiers.net, 2016). Mede door het gewijzigde beleid omtrent
gratis aanbieden van de energiescans, is op vijf jaar tijd het aantal energiescans gedaald met 630.
Gemeente
Beveren
Lokeren
Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster
Totaal

2011
139
281
26
90
126
107
85
854

2012
129
21
9
51
82
322
30
644

2013
118
20
1
18
15
401
22
595

Tabel 6. Overzicht energiescans per gemeente (Eandis, 2016)
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2014
123
10
6
24
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Grafiek 5. Evolutie energiescans per gemeente (Eandis, 2016)

Het is belangrijk om met kostenefficiënte maatregelen te werken: om de klimaatmaatregelen te
realiseren zouden best resulteren in de laagste kostprijs en iedere geïnvesteerde euro moet een zo
groot mogelijk effect hebben. Onderstaande grafiek toont maatregelen in grote openbare gebouwen
met hun kostprijs en CO2-impact. Zo hebben ingrepen in de gebouwschil (isolatie, raamwerk,
luchtdichtheid...) en verwarming (vervanging ketel door condensatieketel, WKK…) de grootste CO 2reductie. Toch zijn er verschillende maatregelen met kleine CO2-reductie maar met hoge
kostenefficiëntie (regelsysteem verwarmingsinstallatie, isolatie leidingen, koelsysteem optimaliseren,
optimaliseren ventilatie of verlichting..).

Figuur 11. De grafiek schetst het CO2-reductiepotentieel van een aantal maatregelen in verhouding met hun
kostprijs. Iedere rechthoek is een maatregel. Hoe hoger, hoe duurder. Gegevens op basis van 15
openbare gebouwen in Brussel (vnl. kantoor- en schoolgebouwen met een oppervlakte tussen 1.000
en 10.000 m²). Let wel, de kostprijs van zonnepanelen is intussen zeer sterk gedaald (Zuid-WestVlaanderen energieneutraal in 2050. Gegevens: 3E)
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2.1.2 Mobiliteit
In vele Wase gemeenten is er sprake van lintbebouwing wat een verhoogde mobiliteitsvraag met zich
meebrengt. Daarnaast zijn er vele bedrijventerreinen en is er een grote logistieke zone in de
Waaslandhaven. Om deze uitdagingen op mobiliteitsvlak op te vangen zijn er in het Waasland twee
autosnelwegen (E17, E34) en 12 secundaire wegen. Er is een (bovenlokaal)netwerk voor fietsen, een
uitgebouwd openbaar vervoer netwerk dat vooral de stedelijke kernen bereikt en er worden stappen
genomen naar meer wandelwegen. De stadskernen zijn ingericht op de noden van de auto. Uit
onderzoek bij Vlamingen blijkt dat de wagen het hoofdvervoersmiddel is voor transport onder 5
kilometer.

Figuur 12. Voornaamste mobiliteitsassen Waasland (Interwaas, 2016)



Verplaatsingsgedrag

Uit het onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) van 2014 blijkt dat de Vlaming gemiddeld
2,76 verplaatsingen per dag doet met een gemiddelde verplaatsing van 37,5 kilometer per persoon.
Wanneer gepeild wordt naar de verplaatsingswijze van het meest gebruikte vervoersmiddel per dag,
blijkt de wagen zeer dominant te zijn: 52% als bestuurder en bijna 17% als passagier. Ongeveer 13%
gebruikt de fiets als hoofdvervoersmiddel en 11% gaat te voet. De overige transportmodi zijn opgeteld
ongeveer 10% van de verplaatsingen.
Onderstaande grafiek toont de verplaatsingsafstanden per hoofdvervoerswijze. Hieruit blijkt dat de
Vlaming voor afstanden van minder dan 1 kilometer, toch voor 25% de wagen hebben gebruikt
tegenover 42% te voet. Wanneer de verplaatsing met de fiets gebeurt, is er een daling in het gebruik
vanaf de afstand groter is dan 3 kilometer. Indien een verplaatsing hoger dan 40 kilometer is, stijgt de
trein als hoofdvervoerswijze tot bijna 12%.
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Grafiek 6. Verplaatsingsafstand en hoofdvervoerswijze (OVG, 2014)

Wanneer gepeild wordt naar het verplaatsingsmotief van de Vlaming, dan blijkt dat 22% van de
verplaatsingen gebeuren om te winkelen of boodschappen te doen, 16% verplaatsingen zijn woonwerkverkeer en 5% zijn zakelijke verplaatsingen. Iets of iemand (af)halen is goed voor 13% van de
verplaatsingen. Terwijl ontspanning, sport en cultuur goed is voor 13% van de verplaatsingen. 12%
van de verplaatsingen is om iemand een bezoek te brengen.
Deze gemiddelden zijn uiteraard verschillend per vertrekuur van de dag. Zo hebben de functionele
verplaatsingen (werken, zakelijk en schoolverkeer) om 6u in de morgen een aandeel van 61% (t.o.v.
het totaal van 27,58% in onderstaande grafiek).Voor winkelen/diensten is het aandeel ’s morgens om
10u tot 61% (t.o.v. 26,6% in onderstaande grafiek). Voor recreatieve verplaatsingen is dat aandeel om
19u tot 61% (t.o.v. 29,3% in onderstaande grafiek). Ook de leeftijd heeft een impact op het
verplaatsingsmotief: zo hebben jongeren (6-17 jaar) en ouderen (55-65+) een minder breed gamma
dan de werkende Vlamingen.
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5%
0%

Grafiek 7. Verplaatsingsmotief Vlaming (OVG, 2014)
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Onderstaande figuur toont het gemiddeld dagelijks energieverbruik voor woon-werkverkeer per capita.
Hieruit blijkt dat er een verschil is tussen het eerder stedelijk gebied en het landelijk gebied, hoewel
het energieverbruik in Lokeren en Waasmunster hoger ligt.

Figuur 13. Dagelijks energieverbruik voor woon-werkverkeer per capita (www.ruimtemonitor.be)

In onderstaande punten wordt het STOP-principe verder uitgewerkt: stappen, trappen, openbaar
vervoer en personenwagen.


Stappen: autovrije straten en wandelpaden

In de zeven Wase gemeenten zijn er enkele gefragmenteerde straten in het centrum autovrij, maar er
zijn geen uitgebreide autoluwe zones.
Wel worden er maatregelen genomen voor voetgangers in de vorm van trage wegen. Dit zijn wegen
die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Voorbeelden hiervan
zijn voetwegen, kerkwegels, openbare jaagpaden etc. Deze trage wegen verhogen het
gebruiksgemak van zwakke weggebruikers. Sinds 2009 ondersteunt de provincie Oost-Vlaanderen de
gemeenten voor de opmaak van een tragewegenplan en sinds 2011 met de uitvoering ervan en sinds
2013 met een subsidiereglement. Beveren, Stekene, Temse en Waasmunster hebben reeds
gedeeltelijk of een afgewerkt tragenwegenplan. In Lokeren, Moerbeke en Stekene is er nog potentieel
om een tragewegenplan op te maken. (Provincie Oost-Vlaanderen dienst Mobiliteit, 2016)
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Trappen: fietspaden en -routes

Naast de lokale fietsinfrastructuur van de gemeenten, is er ook een bovenlokale fietsinfrastructuur
die een veilige, comfortabele en snelle verbinding mogelijk maakt voor fietsers. Zo zijn er
schoolroutekaarten gemaakt voor praktisch het hele Waasland. Daarnaast zijn er de gewenste
fietssnelwegen die de ruggengraat vormen van het Oost-Vlaamse bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk. Daarnaast zijn er Lange Afstand Fietspaden die een netwerk van prioritaire
assen volgen tussen de Wase steden en economische knooppunten.

Figuur 14. Overzicht fietssnelwegen, bovenlokaal functioneel fietsroutenet en lange afstand fietspaden
(Provincie Oost-Vlaanderen, 2016)



Openbaar en collectief vervoer

Uit de USEmobility (Understanding Social behaviour for Ecofriendly multimodel mobility) van de
Europese Commissie, blijkt dat de keuze voor een bepaalde modus, slechts deels gebaseerd is op
attitude maar vooral uit pragmatische redenen. Wanneer reizigers een keuze moeten maken om al
dan niet het openbaar vervoer (OV) te nemen, blijken Belgen zich vooral te beroepen op negatieve
aspecten van trein, tram of bus in plaats van positieve aspecten. Voor OV bedrijven is het dus
belangrijk om deze gepercipieerde negatieve aspecten aan te pakken.
In het Waasland zijn er acht NMBS-treinstations. Wanneer de gemiddelde instappende reizigers
tijdens de week worden vergeleken, wordt duidelijk dat Lokeren en Sint-Niklaas samen meer dan 80%
van de opstappende reizigers voor zich nemen, wat ook te verklaren valt met overstappende
treinreizigers. Zo stappen er op een weekdag 4.934 reizigers op in Lokeren (35% van alle instappende
reizigers in de Wase stations). Voor Sint-Niklaas was dit 6.890 (49%), voor Beveren 865 (6%), voor
Temse 603 (4%), voor Sinaai 275 (2%), Belsele (1,60%), Melsele 156 (1,1%) en Nieuwkerken 135
(0,9%). Alle stations opgeteld blijkt dat op een weekdag er 14.084 reizigers opstappen in het
Waasland. Dit komt overeen met 5,4% van de Wase bevolking.

34

Het busvervoer van De Lijn heeft 269 haltes in de zeven Wase gemeenten. Op een gemiddelde
weekdag stappen hier 14.384 reizigers op. Deze gegevens worden in onderstaande tabel
gepresenteerd.
Gemeente
Beveren

Aantal haltes Aantal opstappende reizigers dag
80
6.135

Lokeren

29

Moerbeke

12

393

Sint-Gillis-Waas

47

1.428

Stekene

42

1.226

Temse

38

3.992

Waasmunster

21

439

269

14.384

TOTAAL

771

Tabel 7. Overzicht haltes en reizigers De Lijn (De Lijn, 2016)

Figuur 15. Overzicht netwerk De Lijn en NMBS

Er zijn verschillende vormen van collectief bedrijfsvervoer. Zo kunnen werknemers onderling
carpoolen naar het werk. Voor grotere groepen kan men opteren voor kleine personenbusjes
(vanpooling). Daarnaast is er ook het collectief busvervoer: een professionele chauffeur haalt diverse
werknemers op van een centrale locatie en rijdt hiermee naar bijvoorbeeld de Waaslandhaven. In het
Waasland zijn er twee bestaande initiatieven. Zo is er I-bus (industriebus) die 400 werknemers
minstens een keer per week ophaalt en afzet aan zes grote bedrijven in de Antwerpse en
Waaslandhaven.
Daarnaast is er Max Mobiel dat in samenwerking met de Maatschappij Linkerscheldeoever zorgt voor
collectief bedrijfsvervoer naar de Waaslandhaven. Tussen januari 2010 en juni 2015 werden er in
totaal 86.228 pendelaars vervoerd naar hun werk. In juni 2015 zijn er vijf routes in het Waasland, met
opstappen in Beveren, Sint-Niklaas, Melsele, Verrebroek en Stekene.
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Personenwagen

De zeven Wase gemeenten worden gekenmerkt door een intensief autoverkeer. Uit de gereden
kilometers van 2013 bleek dat er in totaal 455 miljoen kilometer gereden werd op de genummerde
wegen in de zeven gemeenten. Deze afstand is vergelijkbaar met één wagen die 11.000 keer de
aarde rond zou rijden. De niet-genummerde wegen zijn goed voor 387 miljoen kilometer. De
snelwegen zijn goed voor 1,3 miljard gereden kilometers in de zeven gemeenten in heel 2013.
Gemeente

Genummerde wegen

Niet genummerde wegen

Snelwegen

Beveren

123.125.627

82.163.974

375.467.203

Lokeren

104.054.004

69.413.856

275.921.988

539.079

27.416.746

41.989.321

28.839.705

55.379.848

96.749.377

Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster
TOTAAL

30.925.402

38.436.436

77.334.407

121.548.044

85.345.222

149.284.933

45.988.119

29.067.077

322.730.798

455.019.980

387.223.159

1.339.478.027

Tabel 8. Gereden kilometers per gemeente in VITO-tool 2013 (VITO, 2015)

Uit het Febiac jaarverslag van 2014 blijkt dat het Belgische wagenpark van personenwagens
bestaat uit 36% benzinewagens en 62% dieselwagens. De markt voor elektrische wagens is in
stijgende lijn (verdubbeling van inschrijvingen tussen 2013 en 2014 naar 1.166 nieuwe elektrische
auto’s). Maar het aantal elektrische wagens ten opzichte van alle ingeschreven wagens in België, is
met 0,24% zeer beperkt. De nieuw ingeschreven hybridewagens waren goed voor 1,72%. De auto’s
op LPG en CNG waren goed voor 0,21%. (FEBIAC, 2015)
Uit het MIRA-indicatorenrapport blijkt dat de nieuwe wagens steeds energiezuiniger worden door
verplichte EU-nomen voor CO2-emissies. Daarnaast zijn er Vlaamse en federale fiscale stimuli voor
milieuvriendelijke wagens en wordt het mengen van biobrandstoffen verplicht. Hierdoor daalt de
uitstoot per gereden kilometer. In 2014 daalde de gemiddelde CO2-emissie van nieuwe wagens in
Vlaanderen tot 122 g/km. In het kader van het Europese klimaatbeleid besloot de Europese
Commissie om te CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens te limiteren op 95 g/km tegen 2021
(verordening 333/2014).

Figuur 16. CO2-emissie van nieuwe personenwagens (MIRA-rapport, 2016)
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Hoewel de CO2-emissie van het wagenpark daalt, blijft het aantal kilometers van de Belgische
personenwagens stijgen. In 2013 was er in Vlaanderen enerzijds een groei van het wagenpark
(+1,0%) en anderzijds een lichte vermindering van de jaarlijks afgelegde kilometers per
personenwagen (-0,4%). In 2013 legde de gemiddelde Belgische personenwagen 15.284 km af t.o.v.
15.346 km een jaar eerder. Hierdoor reed een Belg gemiddeld 20% meer kilometer per jaar dan een
Fransman, 17%Afgelegde
meer dan een
Nederlander en
8% meer per
dan een
Duitser. Dit is 10% meer dan het
kilometers
(miljard)
brandstoftype
Europees gemiddelde (FOD Mobiliteit, 2014).
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Figuur 17. Afgelegde kilometers (miljard) per brandstoftype van Belgische personenwagens in 2013
(FOD Mobiliteit, 2014)

De laatste jaren komen nieuwe manieren van autogebruik op de markt. Zo is er autodelen: een
principe waar organisaties en burgers opteren om geen eigen auto aan te kopen, maar om wagens te
huren op het moment dit nodig is. Autodelen in Vlaanderen kan op drie manieren. Ten eerste is er het
particulier autodelen, bijvoorbeeld Autopia. Hiermee zijn particulieren, lokale overheden of
organisaties in staat om hun (onderbenutte) wagen te verhuren aan andere particulieren.
Ten tweede is er een mogelijkheid om te autodelen met autodeelaanbieders zonder eigen vloot.
Voorbeelden hiervan zijn Caramigo, Tapazz en Keyzee (voornamelijk gericht op bedrijfsvloten).
Ten derde is er een systeem van autodelen door autodeelaanbieders die een eigen vloot hebben
en deze verhuren aan particulieren of bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn Partago (autodeelproject in
Gent met enkel elektrische wagens), Bolides (pilootproject in Antwerpen) en Cambio. Cambio opende
haar eerste standplaats in 2004 in Vlaanderen. Het Cambio-netwerk telt op 1 juli 2015 in totaal 31
cambio-steden en -gemeenten, 314 ophaalpunten, 745 Cambio-wagens en 22.382 gebruikers in heel
België. In het Waasland is enkel Sint-Niklaas aangesloten op het Cambio-netwerk (met vier
standplaatsen: Witte Molen, Heymanplein, Kroonmolenplein en het station). In Lokeren worden er
stappen genomen omtrent Cambio of andere autodeelaanbieders. Beveren en Temse zijn stappen
aan het nemen om een gemeentelijke wagen in autodeelsysteem aan te bieden in het weekend.
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2.1.3 Handel en diensten (tertiaire sector)
Handel en diensten of de tertiaire sector, is de economische sector waar bedrijven met de verkoop
van diensten of goederen winst maken. Voorbeelden hiervan zijn winkels, scholen, kantoren,
ziekenhuizen, horeca, sportcomplexen, etc. Voor deze sector zijn er minder relevante studies
beschikbaar die betrekking hebben op het klimaat. Daarom wordt deze sector kort besproken in deze
paragraaf: enerzijds wordt het aantal kleinhandelszaken en zelfstandigen geschetst. Daarnaast wordt
de renovatiegraad kort besproken en wordt een studie gepresenteerd omtrent het potentieel van
energie-efficiëntie in de sector.
Onderstaande afbeelding is gebaseerd op het gewestplan en GIS bedrijventerreinen van het
Agentschap Ondernemen.

Figuur 18. Tertiaire sector (Interwaas, 2016)



Aandeel kleinhandelszaken en zelfstandigen

Onderstaande tabel presenteert het aantal kleinhandelszaken per duizend inwoners en het aantal
zelfstandigen of helpers in hoofdberoep per 100 inwoners. In vergelijking met gelijkaardige gemeenten
in Vlaanderen, blijkt dat in de Wase gemeenten licht minder kleinhandelszaken zijn, maar meer
zelfstandigen.
Gemeente

# kleinhandelszaken / 1.000
inwoners (2014)

# zelfstandigen en helpers in hoofdberoep/
hoofdbezigheid per 100 inwoners (2013)

Beveren
Lokeren
Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster

7.3
7.3
7.2
7.3
7.4
7.9
11,0

6,2
6,1
6,5
7,1
6,6
6,4
10,6

Totaal

7.5

6,5

Tabel 9. Overzicht kleinhandelszaken en zelfstandigen in hoofdberoep (www.lokalestatistieken.be, 2016)
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Nieuwbouw en renovatiegraad

In de niet-residentiële sector bleek dat 127 nieuwe gebouwen vergund werden. Daarnaast waren er
80 renovaties aan gebouwen. Dit geeft een verdeling van 61% nieuwbouw en 39% renovatie in de
niet-residentiële sector.
Nieuwbouw

Renovatie

Totaal

Beveren

Gemeente

43

20

63

Lokeren

20

27

47

Moerbeke

11

3

14

Sint-Gillis-Waas

25

10

35

Stekene

17

9

26

Temse

6

6

12

Waasmunster

5

5

10

129

80

207

Totaal

Tabel 10. Nieuwbouw en renovaties in de niet-residentiële sector (2014)



Potentieel energiereductie verlichting

Het Internationaal energieagentschap (IEA) heeft verschillende studies uitgebracht omtrent energieefficiëntie. Omtrent het potentieel in België concludeerde het studiebureau 3E (2013) dat indien 75%
van de gebouwen in dienstensector, tot 40% op elektriciteit zouden besparen door verlichting, er in
België een besparing gerealiseerd kan worden van 800MW in piekvraag.
Dit wordt bevestigd door Bond Beter Leefmilieu die het energiestudiebureau Encon citeerde; “Een
relighting kan binnen de twee maanden uitgevoerd worden en levert al gauw een besparing van 50 tot
70% op. De investering verdient zich tussen één en vier jaar terug.” Er is dus potentieel in deze
sector.
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2.1.4 Industrie
2

In de zeven Wase gemeenten is er een oppervlakte van 38,8 km voor industrie, goed voor 9% van
het oppervlakte. Hierop zijn 1.078 vestigingseenheden geplaatst. Deze paragraaf schetst de
verschillende bedrijfssectoren, hun energieverbruik, de ETS-bedrijven en de gecreëerde
tewerkstelling.

Figuur 19. Bedrijventerreinen Waasland (lnterwaas, 2016)



Sectoren en tewerkstelling

De industrie in de zeven Wase gemeenten kan ingedeeld worden per sector op basis van bv de
gecreëerde arbeidsplaatsen. Wanneer de top 10 van industriële sectoren beschreven wordt, blijkt dat
de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, weg en waterbouw de grootste sectoren zijn. Dit wordt
gevolgd door de sectoren omtrent voedingsmiddelen, chemische producten en producenten van
metaal.
Sector

Arbeidsplaatsen

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden

3.372

Weg- en waterbouw

1.495

Vervaardiging van voedingsmiddelen

1.454

Vervaardiging van chemische producten

1.439

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

1.361

Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten

1.080

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

1.057

Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning

637

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

517

Vervaardiging van textiel

401

Tabel 11. Subsectoren industrie met meeste arbeidsplaatsen (Provincie Oost-Vlaanderen: NACE-codes 2013)
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Wanneer gekeken wordt naar het aantal arbeidsplaatsen en vestigingseenheden, dan blijkt dat
Beveren met 6.465 arbeidsplaatsen bijna de helft van de werkgelegenheid creëert in de sector
industrie. Lokeren en Temse volgen met respectievelijk 4.283 en 2.703 arbeidsplaatsen. De cijfers zijn
afkomstig van de Studiedienst van Provincie Oost-Vlaanderen en zijn van het laatste kwartaal 2013,
gebaseerd op NACE-codes.
Gemeente

Som arbeidsplaatsen industrie Som van vestigingseenheden industrie

Beveren

6.465

282

Lokeren

4.283

309

66

20

Sint-Gillis-Waas

768

105

Stekene

391

99

2.703

210

288

53

14.964

1.078

Moerbeke

Temse
Waasmunster
Totaal

Tabel 12. Arbeidsplaatsen en vestigingen industrie (2013)



Ouderdom bedrijventerreinen

De POM Oost-Vlaanderen (2013) selecteerde 37 bedrijventerreinen die ze analyseerde op bouwjaar.
Hieruit blijkt dat 36% van de bedrijventerreinen gebouwd zijn voor 1992, 26% tussen 1993-2001 en
18% na 2002. Voor een kleine 20% was het bouwjaar onbekend.

< 1970

1970-1983

1984-1992

1993-2001

2002-2006

>2006

Bouwjaar
ongekend

Beveren

143.719

193.936

461.658

608.915

321.750

223.300

866.827

Lokeren

128.921

186.663

142.815

251.559

66.671

123.499

10.280

Moerbeke

6.952

731

6.648

6.450

0

0

328

Sint-Gillis-Waas

3.506

1.162

21.359

55.261

0

735

1.370

0

5.260

43.815

31.864

3.089

9.794

4.418

Temse

90.795

123.109

117.147

258.389

20.174

50.813

39.771

Waasmunster

15.492

488

0

97

7

9.814

3.448

389.384

511.348

793.442

1.212.536

411.691

417.955

926.442

Gemeente

Stekene

Totaal

Tabel 13. Ouderdom bedrijven aandeel in m² (POM, 2013)
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Grafiek 8. Procentueel aandeel ouderdom bedrijven in Wase gemeenten (POM, 2013)
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ETS-bedrijven

ETS-bedrijven zijn bedrijven met grootschalig energieverbruik en dus hoge CO 2-uitstoot. Deze moeten
hun uitstoot registreren in het Europees Emissiehandelssysteem (ETS). In de Wase gemeenten zijn er
in 2014, acht ETS-bedrijven. Deze worden beschreven in paragraaf 2.2.4.



Reductiepotentieel sector industrie

Het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek ontwikkelde een databank voor deze sector, de
ICARUS-4 (Alsema et al., september 2001). De databank geeft tot 2020 voor alle belangrijke
economische sectoren in Nederland (excl. elektriciteitsproductie) een overzicht van de
energiebesparingsmogelijkheden met een inschatting van het besparingspotentieel, kosten en huidige
implementatiegraad. De rekentool maakt het mogelijk om het potentieel aan energiebesparing en
CO2-reductie te evalueren. De maatregelen zijn technologische opties om het energieverbruik van een
sector te reduceren (i.e. energie- efficiëntieverbetering). FutureProofed gaat uit van analyses waar
een reductie van 8% energieverbruik mogelijk is.
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2.1.5 Landbouw
Uit de landbouwcijfers van 2014 blijkt dat de zeven Wase gemeenten 908 landbouwbedrijven tellen.
2
Dit is goed voor een totale oppervlakte van cultuurgrond van 259,4 km of ongeveer 48% van het
totale oppervlakte. Dit stemt in grote mate overeen met de provincie Oost-Vlaanderen (50%), een
relatief hoog aandeel in vergelijking met Antwerpen (32%) of Limburg (35%), maar niet zo groot als
West-Vlaanderen (65%).

Figuur 20. Oppervlakte landbouw Waasland (Interwaas, 2016)

In de zeven gemeenten waren er in 2014 tot 7.961 are serres voor onder andere verse groenten en
sierteelten. Wanneer het volledige vermogen voor warmtekrachtcertificaten midden 2015 opgeteld
werd, was dit goed voor 53,7 MWe. Hierin zitten ook WKC’s van andere sectoren, maar het kan een
voorzichtige indicatie geven per gemeente. Beveren is echter een uitschieter en is toe te wijzen aan
de industrie in de Waaslandhaven.
Gemeente

Teelten in serres in 2014 (in are)

Geïnstalleerd elektrisch/mechanisch vermogen dat in
aanmerking komt voor warmtekrachtcertificaten WKC
tot en met 30/06/2015 (in MWe)

Beveren
Lokeren
Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster

2.976
1.608
1.279
1.498
529
71
0

44,03
0,01
/
6,74
2,89
0,01
/

Totaal

7.961

53,69

Tabel 14. Overzicht serres en warmtekrachtcertificaten
De landbouwcijfers van serres zijn een extrapolatie van bestaande databanken en dienen met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Het vermogen is afkomstig van www.vreg.be/nl/groene-stroom. Er
waren geen gegevens voor Moerbeke of Waasmunster beschikbaar.
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Via de Vlaamse energiebalans (2015) kan berekend worden hoe energie-intensief de landbouwsector
in Vlaanderen was in 2013. Hieruit blijkt dat de akkerbouw en intensieve veehouderij (akkerbouw,
overige landbouwbedrijven incl pluimvee, varkensteelt), goed zijn voor een totale Vlaamse
energieverbruik van 8,7 PJ. De graasdierhouderij (melk- en vleesvee) 3,4 PJ, glastuinbouw 11,6 PJ en
vollegrondstuinbouw en blijvende teelten 2,5 PJ. Hierop berekent VITO de lokale verbruiken.


Gewassen en teelten

Uit de landbouwgegevens van de FOD Economie (2014) blijkt dat 791.621 ha bestemd wordt voor
oppervlakte met blijvend grasland. Daarnaast werd 777.495 ha voorzien voor voedergewassen
(waarvan 586.634 ha voor voedermaïs en 171.720 ha voor tijdelijke weiden). Voor korrelgraan werd
658.703 ha bestemd (waarvan 400.084 ha voor korrelmaïs en 201.573 ha voor tarwe). Voor
aardappelen werd 166.538 ha voorzien. De overige 199.622 ha wordt verdeeld over boomgaarden en
andere gewassen. Deze verdeling wordt in onderstaande grafiek weergegeven.

7,7%
Granen voor de korrel

25,4%
30,5%
6,4%

Aardappelen
Voedergewassen

30,0%

Totaal grasland
Alle andere
cultuurgrond

Grafiek 9. Bestemming cultuurgrond in Waasland (FOD Economie, 2014)



Veeteelt

Uit de Landbouwcijfers van 2014 blijkt dat in de zeven Wase gemeenten 44.629 runderen gehouden
worden, vooral in Lokeren en Beveren. Hiervan zijn er 8.188 melkkoeien (18% van totale aantal
runderen) en 4.383 kalveren bestemd om geslacht te worden (10%). De andere runderen (72%) zijn in
grote mate bestemd voor vleesproductie. In dezelfde periode waren er 195.668 varkens. Met een
49.809 biggen van minder dan 20 kg (26% totale aantal varkens). En 129.778 varkens van 20 kg tot
minder dan 50 kg en mestvarkens (66%). Daarnaast 16.081 fokvarkens van 50 kg en meer (8%). In
2014 waren er 1,49 miljoen pluimvee, waarvan 551.278 leghoenen en poeljen (37%) en 933.159
vleeskippen (63%). Een vierde van alle Wase kippen worden in Beveren gekweekt.

Runderen

Varkens

Pluimvee

Aantal
landbouwbedrijven

Beveren

12.101

75.643

595.998

314

Lokeren

12.573

21.348

290.350

185

Moerbeke

4.144

14.880

41.580

59

Sint-Gillis-Waas

4.469

29.702

298.500

162

Stekene

3.750

22.372

202.000

68

Temse

5.051

16.596

57.500

81

Waasmunster

2.066

15.127

0

39

44.154

195.668

1.485.928

908

Gemeente

Totaal

Tabel 15. Aantal dieren in landbouwsector (FOD Economie, 2014)
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2.1.6 Lokale overheden


Energiezorgplan patrimonium en mobi-scan gemeenten

Voor de gemeentelijke overheid als organisatie werd er door Eandis een energiezorgplan (EZP)
opgesteld. Deze energiezorgplannen maakten een inventaris van alle energieverbruiken en gaven
maatregelen aan hoe energie en CO2-uitstoot te besparen. In Lokeren moet de opmaak van het
energiezorgplan nog starten.
Daarnaast biedt Eandis aan om een mobiliteitscan (mobi-scan) te maken van het gemeentelijk
wagenpark: welke wagens worden goed of onderbenut, zijn er mogelijkheden om het wagenpark te
vergroenen, etc.
Lokale overheid

Oplevering Energiezorgplan

Oplevering mobi-scan

Beveren

april 2014

december 2014

Lokeren

/

/

Moerbeke

april 2013

/

Sint-Gillis-Waas

augustus 2013

/

Stekene

mei 2016

oktober 2015

Temse

april 2016

december 2015

Waasmunster

januari 2016

november 2015

Tabel 16. Oplevering energiezorgplannen (Eandis, 2015)



Afname groene stroom

Waar de energiezorgplannen tips geven voor minder energieverbruik, is het belangrijk om de
duurzame energie te gebruiken om de CO2-uitstoot van te verlagen. Uit onderstaande tabel blijkt dat
praktisch alle gemeentelijke overheden reeds groene energie afnemen. Sinds 2012 heeft
Waasmunster ook groene stroom. Moerbeke sinds 2014.
Lokale overheid

Afname groene stroom (%)

Beveren

100%

Lokeren

100%

Moerbeke

0%

Sint-Gillis-Waas

100%

Stekene

100%

Temse

100%

Waasmunster

0%

Tabel 17. Gebruik groene stroom door gemeentelijke overheden in 2011 (Eandis, 2014)



Openbare verlichting

De Vlaamse overheid staat in voor de verlichting langs gewestwegen en snelwegen. De lokale
overheden zijn echter verantwoordelijk voor de openbare verlichting langs lokale wegen. Om efficiënt
met de verlichting om te springen, heeft Eandis in 2015 Masterplannen Openbare Verlichting
gemaakt voor de Wase gemeenten. In deze plannen zijn er mogelijkheden opgenomen om minder
energie te verbruiken.
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2.1.7 Samenvatting socio-economische analyse
De zeven Wase gemeenten zijn welvarend en relatief dichtbevolkt. Uit de paragraaf van huisvesting
blijkt dat er 170.958 inwoners zijn. Hiervoor zijn er 59.009 eengezinswoningen, waarvan 39% open
bebouwing, 31% halfopen bebouwing en 30% gesloten bebouwing. In de zeven gemeenten waren er
12.372 appartementen. Dit is echter een vrij oud woonpatrimonium: in 2011 was 66% van de
woningen gebouwd voor 1983. Daarnaast is het renovatietempo trager dan het Vlaamse gemiddelde.
De beschrijving van het luik mobiliteit leert dat de zeven Wase gemeenten relatief goed ontsloten
zijn. Zo zijn er twee snelwegen en 12 secundaire wegen. Er is een relatief uitgebreid openbaar
vervoer dat geconcentreerd is rond de steden. Omtrent bovenlokale fietsinfrastructuur worden er
stappen genomen zoals scholenkaart of fietssnelwegen. Voor voetgangers zijn er een beperkt aantal
autovrije straten en worden er stappen genomen omtrent trage wegen. Het concept van autodelen of
elektrische wagens zijn op dit moment relatief beperkt. Wanneer alle gereden kilometers van
personen- en vrachtwagens in de zeven gemeenten opgeteld worden, bleek dat er in 2011 tot 2,18
miljard km gereden werd. Het dagelijkse energieverbruik voor woon-werkverkeer is zeker in de
landelijke gebieden zeer hoog. Uit onderzoek van 2014 blijkt dat 56% van de Vlamingen de auto
nemen voor een verplaatsing onder de 5 km.
Uit de sector handel en diensten is relatief weinig informatie beschikbaar die relevant is omtrent het
klimaat. Uit statistieken blijkt dat er het aantal kleinhandelszaken licht onder het gemiddelde zit van
gelijkaardige gemeenten, maar dat het aantal zelfstandigen net hoger is. Uit onderzoek blijkt dat er
een groot potentieel is omtrent relighting in de sector.
De industrie is goed voor 1.078 vestigingseenheden. De sectoren met de grootste werkgelegenheid
zijn bouw, voedingsmiddelen, chemische producten en producenten van metaal. De bedrijventerreinen werden geanalyseerd op bouwjaar: 36% van de bedrijventerreinen was gebouwd voor 1992,
26% tussen 1993-2001 en 18% na 2002. Voor een kleine 20% was het bouwjaar onbekend. Er zijn 8
ETS-bedrijven die hun eigen CO2-emissiehandelssysteem hebben. Deze ETS bedrijven zijn allen
gelegen in de Waaslandhaven te Beveren.
Er zijn in totaal 908 landbouwbedrijven. De totale oppervlakte van cultuurgrond is 20.494 hectare,
goed voor 48% oppervlakte van de zeven gemeenten. Deze gronden zijn het meest bestemd voor
blijvend grasland, voedergewassen en korrelgraan. Er worden meer dan 44.000 runderen, 196.000
varkens en 1.486.000 pluimvee gehouden.
Voor de lokale overheden heeft Eandis energiezorgplannen, een mobi-scan en masterplannen
openbare verlichting opgeleverd. Hierin staan verschillende maatregelen uitgerekend om minder
energie en dus minder CO2 uit te stoten.
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2.2 CO2–nulmeting (2011)
In opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid,
voerde het VITO een CO2-nulmeting uit voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Deze gegevens zijn
beschikbaar op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/burgemeestersconvenant/burgemeestersconvenant.htm.
In 2011 werd deze CO2-nulmeting voor het eerst uitgevoerd. Daarom wordt 2011 als basisjaar
genomen, net zoals het klimaatplan van Kruibeke en Sint-Niklaas. Het energieverbruik van de zeven
Wase gemeenten werd geïnventariseerd, waarna op basis van CO2-emissiefactor per brandstoftype,
de CO2-uitstoot werd berekend voor zes sectoren.
Een eerste sector zijn de huishoudens, hier worden alle energieverbruiken geïnventariseerd van
woningen en hun CO2-uitstoot berekend. Een tweede sector is mobiliteit en het brandstofverbruik
afkomstig van het openbaar, particulier en commercieel vervoer via de weg. De autosnelwegen
worden berekend en vermeld, maar niet opgenomen in de CO2-nulmeting aangezien de Wase
gemeenten hier weinig tot geen invloed op hebben. Een derde sector is de handel en diensten.
Hierin is ook de niet-gemeentelijke openbare verlichting opgenomen. Ook hier worden alle
energieverbruiken geïnventariseerd. Een vierde sector is de industrie en haar energiegerelateerde
CO2-uitstoot. Een opmerking is dat er in 2011 acht bedrijven zijn in de zeven Wase gemeenten die
hun CO2-uitstoot verplicht moeten melden en verhandelen van Europa. Dit zijn zogenaamde ETSbedrijven die vallen onder het Europees Emissiehandelssysteem. Deze worden niet opgenomen in de
nulmeting, aangezien ze een aparte aangifte doen bij Europa. Een vijfde sector is de landbouw die
naast energiegerelateerde uitstoot ook nog andere broeikasgassen uitstoot: CH4 voor vertering en
mestopslag en N2O voor mestopslag en bodemprocessen. Op de stuurgroep van 19 september 2015
met de aangesloten gemeenten werd gekozen om enkel te focussen op de energiegerelateerde CO2uitstoot. Toch worden de andere broeikasgassen ter informatie aangeboden. Een zesde sector is de
uitstoot van de gemeentelijke overheden zelf: hierin zitten de gegevens van eigen gebouwen, eigen
wagenpark en eigen openbare verlichting.
Voor deze nulmeting gebruikte VITO verschillende data. Zo werden de gegevens van netbeheerder
Eandis opgevraagd omtrent verbruik elektriciteit en aardgas. Van de Vlaamse Landmaatschappij
worden de gegevens van de mestbank gebruikt. Van het Vlaams Energieagentschap en VREG
worden premies en groenestroomcertificaten ingegeven. Van het Verkeerscentrum Vlaanderen wordt
met het aantal voertuigkilometers per gemeente en per weg rekening gehouden. Er wordt echter geen
rekening gehouden met treinverkeer, scheep- of luchtvaart. Van VITO wordt de inventaris duurzame
energie gebruikt en de energiebalans. De gegevens omtrent het verbruik van de gemeentelijke
wagenpark, is afkomstig van de gemeenten zelf.
Meer informatie omtrent deze nulmeting is terug te vinden in de “Handleiding – Ondersteuning
burgemeestersconvenant – Deel 1 Baseline Emission Inventory” van Meynaert uit 2014. Dit is een
studie door VITO in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse
overheid.
Het is belangrijk om te duiden op het feit dat VITO in het najaar van 2015 een geactualiseerde versie
publiceerde van de CO2-gegevens uit 2011. Aangezien het klimaatplan van Sint-Niklaas en Kruibeke
ook gebaseerd zijn op de eerste versie van de CO2-gegevens, werd ervoor geopteerd om binnen het
Waasland met dezelfde gegevens te werken. Ook is het niet uit te sluiten dat VITO geen nieuwe
geactualiseerde versie uitbrengt tegen de eerste rapportage naar de Europese Commissie in 2018.
In de gemeentelijke actieplannen worden de CO2-nulmeting voor iedere gemeente apart besproken.
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2.2.1 Huishoudens (33%)
Uit de socio-economische analyse blijkt dat er 170.958 inwoners zijn. Hiervoor zijn er 59.009
eengezinswoningen, waarvan 39% open bebouwing, 31% halfopen bebouwing en 30% gesloten
bebouwing. Dit is echter een vrij oud woonpatrimonium: in 2011 was 66% van de woningen gebouwd
voor 1983.


Uitstoot per energiedrager

Uit de CO2-nulmeting van de zeven Wase gemeenten, bleek dat de sector huishoudens in 2011 tot
1.265.716 MWh verbruikte en hierdoor 233.974 ton CO2 uitstootte. Van deze CO2-uitstoot is 56%
afkomstig van aardgas, 27% van elektriciteit, 10% van stookolie, 5% van steenkool en 3% van
vloeibaar gas. Het VITO-model gebruikt aannames om de stookolie te berekenen per sector.
Hernieuwbare energie is goed voor 11% van het energieverbruik bij de sector huisvesting en is
praktisch helemaal toe te schrijven aan biomassa (voornamelijk hout).

Energie

Verbruik (MWh)

Elektriciteit

Uitstoot (ton CO2)

330.827

26,14%

62.902

26,88%

Warmte

0

0,00%

0

0,00%

Aardgas

643.402

50,83% 129.967

55,55%

Vloeibaar gas

35.490

2,80%

8.056

3,44%

Stookolie

84.279

6,66%

22.502

9,62%

Steenkool

29.790

2,35%

10.546

4,51%

Biomassa

138.360

10,93%

0

0%

Zonne-/thermische energie

1.032

0,08%

0

0%

Geothermische energie

2.536

0,20%

0

0%

Totaal

1.265.716

233.974

Tabel 18. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en (ton CO2) in sector huisvesting in zeven Wase gemeenten (2011)

4%
10%
3%

27%

Elektriciteit
Aardgas
Vloeibaar gas
Stookolie

56%

Steenkool

Grafiek 10. Procent CO2-uitstoot per energiedrager in huisvesting sector van de zeven Wase gemeenten (2011)
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2.2.2 Mobiliteit (27%)
Er wordt enorm veel gereden in het Waasland. Wanneer alle gereden kilometers van personen- en
vrachtwagens in de zeven gemeenten opgeteld worden, bleek dat er in 2011 tot 2,18 miljard km
gereden werd. Het dagelijkse energieverbruik voor woon-werkverkeer is zeker in de landelijke
gebieden zeer hoog. Uit OVG onderzoek van 2014 blijkt dat de 56% van de Vlaming de auto neemt
voor een verplaatsing onder de 5 km.


Uitstoot per energiedrager

Zoals eerder gemeld worden trein, binnenvaart en de snelwegen niet opgenomen in de CO2nulmeting. Uit de CO2-nulmeting van de zeven Wase gemeenten, bleek dat het transport in 2011 tot
761.150 MWh verbruikte en hierdoor 188.300 ton CO 2 uitstootte. Van deze CO2-uitstoot is 81%
afkomstig van diesel en 18% van benzine. Er wordt amper elektrisch gereden. De VITO-tool
beschouwt biobrandstof als CO2-neutraal.
Energie

Verbruik (MWh)

Elektriciteit
Aardgas
Vloeibaar gas

Uitstoot (ton CO2)

2
61
6.165

0,00%
0,01%
0,81%

0,30
12
1.399

0,00%
0,01%
0,74%

Diesel

570.548

74,96%

152.336

80,90%

Benzine

138.763

18,23%

34.552

18,35%

45.611

5,99%

0

0%

Biobrandstof
Totaal

761.150

188.300

Tabel 19. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en uitstoot (ton CO2) in sector mobiliteit in de zeven Wase
gemeenten (2011)

Elektriciteit
18%

Aardgas
Vloeibaar gas
Diesel
Benzine
81%

Biobrandstof

Grafiek 11. Procent CO2-uitstoot per proces in landbouw van de zeven Wase gemeenten (2011)

Uit onderstaande gegevens blijkt dat 6% van het energieverbruik afkomstig is van lichte
vrachtwagens, 16% van zware vrachtwagens en 78% van personenwagens. Het openbaar
vervoer heeft een aandeel van 2,9% in de globale uitstoot van mobiliteit in de zeven Wase
gemeenten.

49

2,00
1,80
1,60
1,40

PJ

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Bio-brandstof
Benzine
Diesel
Vloeibaar gas
Aardgas
Elektriciteit

Lichte vrachtwagens
0,0052551
0,0049273
0,1215323
0,0000000
0,0000000
0,0000002

Personenwagens
0,0722091
0,4475446
1,3354090
0,0121314
0,0000370
0,0000007

Zware vrachtwagens
0,0145256
0,0000703
0,3608969
0,0000000
0,0000000
0,0000000

Grafiek 12. Verbruik energie in PJ per energiedrager en type voertuig in sector mobiliteit van de zeven Wase
gemeenten, exclusief snelwegen (2011)



Uitstoot mobiliteit met autosnelwegen

Wanneer de snelwegen meegerekend worden, stijgt het aandeel van autoverkeer naar 1.744.755
MWh en 444.191 ton CO2.
300.000
255.891
250.000
200.000

188.300

150.000
100.000
50.000
0
niet - snelwegen

snelwegen

Grafiek 13. Uitstoot ton CO2 op niet-snelwegen en snelwegen in zeven Wase gemeenten (2011)
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2.2.3 Handel en diensten (15%)
In de zeven Wase gemeenten is er geen sprake van grootschalige kantooroppervlakten zoals
bijvoorbeeld in Brussel Noord. Wel zijn er vele scholen, ziekenhuizen en andere bedrijven uit de
dienstensector. Het aantal kleinhandelszaken is langer dan gelijkaardige gemeenten, maar er zijn in
beperkte mate meer zelfstandigen.


Uitstoot per energiedrager

Uit de CO2-nulmeting van de zeven Wase gemeenten, bleek dat de handel en diensten (tertiaire
sector) in 2011 tot 535.543 MWh verbruikte en hierdoor 105.701 ton CO 2 uitstootte. Van deze CO2uitstoot is 47% afkomstig van elektriciteit, 38% van aardgas, 13% van stookolie en 1% van vloeibaar
gas.
De hernieuwbare energie is goed voor 1,6% van het energieverbruik bij de tertiaire sector. Dit is
praktisch helemaal toe te schrijven aan biomassa aangezien deze een schatting is aan de hand van
de Vlaamse energiebalans. De zonne-/thermische energie van de sector wordt opgenomen in de
lokale emissiefactor van energie.
Energie

Verbruik (MWh)

Elektriciteit

268.850

50,20%

Uitstoot (ton CO2)
50.039

47,34%

Warmte

101

0,02%

20

0,02%

Aardgas

200.847

37,50%

40.571

38,38%

6.405

1,20%

1.454

1,38%

51.001

9,52%

13.617

12,88%

Steenkool

0

0,00%

0

0,00%

Biomassa

8.177

1,53%

0

0%

9

0,00%

0

0%

153

0,03%

0

0%

Vloeibaar gas
Stookolie

Zonne-/thermische energie
Geothermische energie
Totaal

535.543

105.701

Tabel 20. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en uitstoot (ton CO2) in tertiaire sector in de zeven Wase gemeenten
(2011)

13%

0%
Elektriciteit

1%

Warmte
47%

Aardgas
Vloeibaar gas

39%

Stookolie
0%

Steenkool

Grafiek 14. Procent CO2-uitstoot per energiedrager in tertiaire sector van de zeven Wase gemeenten (2011)
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Uitstoot per subsector

Als de subsectoren van de tertiaire sector in de zeven Wase gemeenten bestudeerd worden, dan blijkt
dat de kantoren en administraties het meeste energie verbruiken (36%). Dit wordt gevolgd door
handel (27%), andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening (12%), de horeca
(6,3%), gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (3,1%) en het onderwijs (2,6%).
Energieverbruikers in de tertiaire sector die wegens privacy redenen niet ondergebracht mogen
worden in subsectoren, zijn goed voor 14% van het energieverbruik in deze sector.
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Grafiek 15. Energieverbruik per energiedrager en subsector in tertiaire sector van de zeven Wase gemeenten
(2011)
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2.2.4 Industrie niet-ETS (13%)
In de zeven gemeenten waren er in 2013 tot 1.078 vestigingseenheden. Goed voor bijna 15.000
arbeidsplaatsen in vooral Beveren, Lokeren en Temse. De grootste sectoren zijn
bouw,
voedingsmiddelen, chemische producten en producenten van metaal. In Beveren zijn er ETSbedrijven die hun eigen CO2-emissiehandelssysteem hebben. Dit zijn de bedrijven die onder het
Europese emissiehandelssysteem voor broeikasgassen vallen en dus niet opgenomen worden in het
Burgemeestersconvenant aangezien hun uitstoot anders dubbel geteld zou worden.


Uitstoot per energiedrager

Uit de CO2-nulmeting van de zeven Wase gemeenten, bleek dat de niet-ETS industrie jaarlijks in 2011
tot 466.147 MWh verbruikte en hierdoor 94.672 ton CO2 uitstootte. Van deze CO2-uitstoot is 52%
afkomstig van elektriciteit, 24% van aardgas en 23% van stookolie. In de studie bleek dat er in 2011 in
beperkte mate biomassa werd gebruikt in de niet-ETS industrie. De zonne-/thermische energie en
geothermische energie die opgewerkt werd, wordt door de VITO-tool om praktische reden
toegewezen aan handel en diensten.
Energie

Verbruik (MWh)

Elektriciteit

Uitstoot (ton CO2)

264.070

56,65%

49.034

51,79%

Warmte

0

0%

0

0%

Aardgas

112.577

24,15%

22.741

24,02%

Vloeibaar gas

2.746

0,59%

623

0,66%

Stookolie

81.610

17,51%

21.790

23,02%

Steenkool

1.367

0,29%

484

0,51%

Biomassa

3.778

0,81%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Zonne-/thermische energie
Geothermische energie
Totaal

466.147

94.672

Tabel 21. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en uitstoot (ton CO2) in sector industrie niet-ETS in de zeven Wase
gemeenten (2011)
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Grafiek 16. Procent CO2-uitstoot per energiedrager in industrie niet-ETS van de zeven Wase gemeenten (2011)
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Uitstoot ETS-bedrijven

Bedrijven die op grote schaal energie verbruiken en CO 2 uitstoten, vallen onder het Europese
Emissiehandelssysteem (ETS). Hierdoor worden deze energie-intensieve bedrijven verplicht hun
CO2-emissie te rapporteren. Per ton CO2-emissie moeten deze ETS-bedrijven uitstootrechten
aankopen bij andere bedrijven die minder CO2 uitstoten. De markt bepaalt de prijs voor de
emissierechten. In de EU zijn nu meer dan 10.000 installaties die samen verantwoordelijk zijn voor
bijna de helft van de CO2-emissies in de Europese Unie. In 2011 zijn er in het Waasland 10 ETSbedrijven in de zeven Wase gemeenten (Vlaamse overheid departement LNE, 2015).
Emissies 2011
(ton CO2 eq)

Emissies 2014
(ton CO2 eq)

25.590

1.766
382
191.433
gesloten
233.549
75.650

9130 Kallo

175.840
3.988
221.504
82.801
37.342

9130 Kallo

37.127

32.700

Wienerberger Steendorp

9140 Steendorp

21

gesloten

Totaal

-

548.278

569.445

Bedrijf

Gemeente

Aannemingen Van Wellen - Asfaltcentrale
Antwerp Gas Terminal

9130 Kallo
9130 Kallo

Belgomilk cvba

9120 Kallo

Borealis Kallo N.V.
Electrabel - Centrale Kallo
Ineos Phenol Belgium NV
Lanexess NV - Kallo

9130 Kallo
9120 Kallo
9130 Beveren
9130 Beveren

Monument Chemical
Saint-Gobain Construction Products Belgium

Tabel 22. ETS-bedrijven in het Waasland en hun CO2-emissies in 2011 en 2014 (LNE, 2015)
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25.289

41.306

2.2.5 Landbouw (10%)
Bijna de helft van het oppervlakte van de zeven Wase gemeenten is bestemd voor landbouw. Uit de
landbouwgegevens van 2014 bleek dat er 908 landbouwbedrijven waren die samen meer dan 44.000
runderen, 196.000 varkens en 1.486.000 pluimvee hielden. De gronden voor gewassen zijn in grote
mate bestemd voor blijvend grasland, voedergewassen en korrelgraan.


Energiegerelateerde uitstoot per energiedrager

Uit de CO2-nulmeting van de zeven Wase gemeenten, bleek dat de agrarische sector in 2011 tot
309.937 MWh verbruikte en hierdoor 71.954 ton CO2 uitstootte. Van deze CO2-uitstoot is 7%
afkomstig van elektriciteit, 29% van warmte (oa via warmtekrachtkoppeling), 14% van aardgas, 49%
van stookolie en 1% van steenkool. De hernieuwbare energie die opgewerkt werd in 2011 in de sector
landbouw, wordt door de VITO-tool om praktische reden toegewezen aan handel en diensten.
Energie

Verbruik (MWh)

Elektriciteit

Uitstoot (ton CO2)

25.430

8,20%

Warmte

100.347

32,38%

21.122 29,35%

Aardgas

51.010

16,46%

10.304 14,32%

266

0,09%

130.612

42,14%

Steenkool

2.271

0,73%

804

1,12%

Biomassa

0

0%

0

0

Zonne-/thermische energie

0

0%

0

0

Geothermische energie

0

0%

0

0

Totaal

309.937

Vloeibaar gas
Stookolie

4.791

60

6,66%

0,08%

34.873 48,47%

71.954

Tabel 23. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en uitstoot (ton CO2) in landbouw in de zeven Wase gemeenten
(2011)
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Grafiek 17. Procent CO2-uitstoot per energiedrager in landbouw sector van de zeven Wase gemeenten (2011)
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Niet-energiegerelateerde uitstoot

In de nulmeting bedoeld voor de Europese Commissie, wordt geen rekening gehouden met de uitstoot
van niet-energiebroeikasgassen in de landbouwsector. Aangezien deze broeikasgassen toch een
aanzienlijk aandeel hebben, worden deze ter informatie gepresenteerd. Zo ontstaan in de landbouwsector CH4 en N2O door verteringsprocessen van dieren en door emissie van landbouwgrond. Deze
emissie wordt in onderstaande tabel herschaald naar CO2-equivalenten om het effect op klimaatverandering leesbaar te maken.
Bron

CO2-equivalent (ton per jaar)

%

CH4-vertering
CH4-mestopslag

64.869
42.655

36,55%
24,03%

N2O-mestopslag
N2O-bodem

8.854
61.119
177.497

4,99%
34,43%
100%

Totaal

Tabel 24. CO2-equivalenten van niet-energiegerelateerde uitstoot broeikasgassen

De verteringsprocessen van dieren waaronder runderen en varkens, is goed voor 37% van de nietenergiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen door mestopslag is
goed voor 29% en de uitstoot door bodemprocessen is goed voor 34%.

CH4 vertering

34%

37%

CH4 mestopslag
N2O mestopslag
N2O bodem

5%
24%

Grafiek 18. Procent CO2-uitstoot per proces in landbouw sector van de zeven Wase gemeenten (2011)
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Grafiek 19. Uitstoot in CO2-equivalenten in sector landbouw in zeven gemeenten (2011)
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2.2.6 Lokale overheden (2,3%)
In de CO2-uitstoot van de gemeentebesturen zit het energieverbruik van eigen gebouwen, hun
gemeentelijk wagenpark en de eigen openbare verlichting. Wanneer de uitstoot van de zeven Wase
gemeentebesturen wordt opgeteld, is deze slechts 2,3% van de totale uitstoot van de regio. Toch
hebben de lokale overheden een belangrijke voorbeeldfunctie.


Uitstoot per energiedrager

Uit de CO2-nulmeting van de zeven Wase gemeenten blijkt dat de gemeentelijke overheid in 2011 tot
82.180 MWh verbruikte en hierdoor 16.451 ton CO2 uitstootte. Van deze CO2-uitstoot is 34%
afkomstig van elektriciteit, 59% van aardgas, 6,5% van diesel en 0,6% van benzine. In de studie bleek
dat er in 2011 geen biomassa, zonne-/thermische energie en geothermische energie gebruikt werd.
De biobrandstof is afkomstig van de verplichte menging in brandstoffen voor voertuigen.
Energie

Verbruik (MWh)

Elektriciteit

29.812

36,28%

5.630

34,22%

Aardgas

47.785

58,15%

9.653

58,68%

0

0%

0

0%

4.003

4,87%

1.069

6,50%

Benzine

400

0,49%

100

0,61%

Biobrandstof

179

0,22%

0

0%

0

0%

0

0%

Stookolie
Diesel

Zonne-/thermische energie
Totaal

82.180

Uitstoot (ton CO2)

16.451

Tabel 25. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en uitstoot (ton CO2) bij de gemeentelijke overheid in de zeven Wase
gemeenten (2011)
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Grafiek 20. Procent CO2-uitstoot per proces bij gemeentelijke overheid van de zeven Wase gemeenten (2011)
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Uitstoot per subsector

Als de uitstoot per subsector van de gemeentelijke overheden bekeken wordt, blijkt dat het
gemeentelijk patrimonium met 13.148 ton CO2 (80%) de grootste vervuiler is. Hierna volgt de
openbare verlichting met 2.135 ton CO2 (13%) en het gemeentelijke wagenpark 1.176 ton (7%).
14000
12000

ton CO2

10000
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Eigen gebouwen
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0
0
9.653
3.495
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0
0
0
2.135
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100
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0
7

Grafiek 21. Verbruik in MWh per energiedrager en subsector in gemeentelijke overheid van de zeven Wase
gemeenten (2011)
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2.2.7 Samenvatting CO2-nulmeting
Deze nulmeting meet enkel de energiegerelateerde CO2-uitstoot en houdt geen rekening met
snelwegen en ETS-bedrijven. Ook de niet-energiegerelateerde uitstoot in landbouw en andere
sectoren wordt niet opgenomen. In 2011 werd over heel het grondgebied van de zeven Wase
gemeenten 711.055 ton CO2 uitgestoten. Dit komt overeen met een gemiddelde uitstoot van 4,2 ton
per inwoner. Om deze uitstoot te compenseren heb je een bos nodig dat 1,63 keer de volledige
oppervlakte is van de zeven Wase gemeenten om deze CO2 terug op te vangen.
De grootste bron van CO2 zijn de huishoudens (33%). Daarna volgen de mobiliteit (26%) en
respectievelijk de tertiaire sector (15%), niet-ETS industrie (13%), landbouw (10%) en de
gemeentelijke overheid (2,3%).
Sector

Verbruik (MWh)

Huishoudens

Uitstoot (ton CO2)

1.265.716

37,00%

233.974

32,91%

Tertiair

535.543

15,66%

105.702

14,87%

Landbouw

309.937

9,06%

71.954

10,12%

Industrie (niet-ETS)

466.147

13,63%

94.672

13,31%

Mobiliteit

761.150

22,25%

188.300

26,48%

82.186

2,40%

16.452

2,31%

Gemeente
Totaal

3.420.679

711.055

Tabel 26. Overzicht jaarlijks verbruik (MWh) en uitstoot (ton CO2) per sector in de zeven Wase gemeenten (2011)
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10.546
0
0
22.502
8.056
129.967
0
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0
0
0
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1.454
40.571
20
50.039
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0
0
34.873
60
10.304
21.122
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484
0
0
21.790
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22.741
0
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Grafiek 22. Jaarlijkse uitstoot (ton CO2) per sector en energiedrager in de zeven Wase gemeenten (2011)

59

Huishoudens

2%
27%

33%

Tertiair
Landbouw
Industrie (niet-ETS)

13%
10%

15%

Mobiliteit
Gemeente

Grafiek 23. Jaarlijkse uitstoot (ton CO2) per sector in de zeven Wase gemeenten (2011)

Wanneer de uitstoot van de verschillende sectoren opgeteld wordt per brandstof, dan stoot het
verbruik van elektriciteit jaarlijks 172.396 ton CO2 uit. De andere energiebronnen en hun jaarlijkse
CO2-uitstoot zijn respectievelijk: warmte/koude recuperatie (21.142 ton), aardgas (213.248 ton),
vloeibaar gas (11.595 ton), stookolie (92.783 ton), diesel (153.405 ton), benzine (34.652 ton) en
steenkool (11.834 ton).
Het energieverbruik van de zeven Wase gemeenten is 3.420.679 MWh (of 3,4 TWh). Dit is even
groot als de energieproductie van 684 windmolens van 2,5 MWe.
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2.3 Hernieuwbare energiescan (2011)
Het Burgemeestersconvenant heeft als doel om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Minder
energiegebruik en de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zijn
dus cruciaal.
Op basis van de CO2-nulmeting blijkt dat het energieverbruik in de zeven Wase gemeenten in 2011
goed was voor 3.420.678 MWh. Dit is exclusief de ETS-bedrijven en de snelwegen. Per sector is de
energievraag geschetst in de samenvatting van de CO 2-nulmeting. Hieruit blijkt dat 37% van het
energieverbruik toe te schrijven is aan de huishoudens, 22% aan mobiliteit, 16% aan de tertiaire
sector, 14% aan niet-ETS industrie, 9% aan de landbouw en 2,4% aan de gemeentelijke overheden.
Per energiedrager kan dit uitgedrukt worden in onderstaande grafiek:
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Aardgas (1.055.682 MWh)
0%

Elektriciteit (918,990 MWh)

0%

Warmte/ Koude (100.449MWh)
4%

Diesel (574.551 MWh)
31%

10%

Stookolie (347.501 MWh)
Benzine (139.164 MWh)
Overige biomassa (150.315 MWh)

17%

Vloeibaar gas (51.079 MWh)
Bio-brandstof (45.790 MWh)
27%

3%

Steenkool (33.428 MWh)
Geo-thermische energie (2.688 MWh)
Zonne-/ thermische energie (1.041 MWh)

Grafiek 24. Energieverbruik zeven Wase gemeenten procentueel (2011)

De huidige klimaatverandering is voor een groot stuk toe te schrijven aan de verhoogde CO2 –uitstoot
door menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Inzetten op hernieuwbare
energiebronnen is dus cruciaal, aangezien deze geen of veel minder broeikasgassen uitstoten.
Paragraaf één tot zes behandelen het potentieel aan hernieuwbare energie dat opgewekt kan worden
in de zeven Wase gemeenten. De gegevens zijn gebaseerd op het rapport Hernieuwbare energiescan
voor Oost-Vlaanderen (april 2013). Dit rapport gebruikt de HE-scan van de Organisatie voor
Duurzame Energie (ODE), die beschikbare gegevens van onder andere het kadaster, Eandis, VREG,
OVAM, landbouwtellingen omzet per energiepotentieel voor een bepaalde technologie (bv PVpanelen, zonneboilers, windmolens...). Alle potentiële energiebronnen worden uitgedrukt in GJ per
eenheid. Het ijkpunt van de hernieuwbare energiescan is 2011, het jaar van de CO 2-nulmeting. Per
paragraaf wordt een korte inleiding gegeven hoe de hernieuwbare energiescan opgesteld is. Voor
meer achtergrondinformatie kan u steeds terecht in het rapport van de HE-scan.
Paragraaf zeven schetst het verschil tussen het gerealiseerde hernieuwbare energie versus het
theoretisch potentieel.
Het is belangrijk te melden dat de Vlaamse overheid werk maakt van een dynamische Energieatlas,
waar o.a. potentieel is aan hernieuwbare energie, warmtekaarten etc, waarvan oplevering in 2016.
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2.3.1 Potentieel windenergie
Sinds 2009 heeft de provincie Oost-Vlaanderen een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van groot- en
middenschalige windturbines op haar grondgebied. Zo bepaalde de provincie om de windturbines te
concentreren in wenselijke zones. Andere zones zoals rustgebied, worden gevrijwaard. Deze visie
werd vertaald in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, die echter nog wachten op de goedkeuring
van de Vlaamse overheid.
Om het windpotentieel voor de provincie Oost-Vlaanderen (waaronder ook het Waasland) in kaart te
brengen, werd er rekening gehouden met een beleidsmatige analyse op basis van vergunde
windturbines. Daarnaast werd een Gis-analyse uitgevoerd. Zo werd er voor de afbakening van de
zones rekening gehouden met woongebieden en landschappelijke rustzones. Er werden minimum
afstanden bepaald voor de inplanting van windmolens in de buurt van woningen. Afhankelijk of deze
woning in woongebied of agrarisch gebied gelegen is, wordt rekening gehouden met respectievelijk
350 en 250 meter van een woning. Bij het onderzoek wordt er rekening gehouden met de inplanting
tussen windturbines: zo moet de onderlinge afstand tussen turbines 500 meter van elkaar bedragen in
de overwegende windrichting. Voor de windrichting hier dwars op wordt er rekening gehouden met
300 meter als onderlinge afstand.
Uit de Gis-analyse bleek dat er in Oost-Vlaanderen een potentieel is voor 737 windmolens, wat na een
beleidsmatige controle teruggebracht werd op 300 windmolens. Voor de zeven Wase gemeenten was
dit 480.000 MWh of ongeveer 110 windmolens. Onderstaande kaart toont de potentiële zones voor
windturbines:

Figuur 21. Potentieel windturbines in Waasland (Provincie Oost-Vlaanderen windvisie, 2013)

Eind 2013 besliste de provincie om een planproces op te starten voor een windlandschap in het
Waasland. In overleg met de lokale besturen, projectontwikkelaars, administraties en de
distributiesector wordt onderzocht hoe en waar groot- en middenschalige windturbines best kunnen
worden ingepland. Momenteel wordt een strategische planMER opgemaakt. In de loop van 2016
wordt in samenhang met ‘Energielandschap 2.0’ een participatietraject uitgezet voor inwoners van de
regio. Bedoeling is burgers participatief te betrekken bij de inplanting van windturbines en na te gaan
hoe we van het Waasland een echt energielandschap kunnen maken.
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2.3.2 Potentieel fotovoltaïsche zonnepanelen
Het potentieel van hernieuwbare energie voor zonnepanelen in het Waasland wordt berekend op
basis van het beschikbare dakoppervlak van gebouwen. Voor overheidspatrimonium, wonen,
zorgsector, onderwijs werd een dakgeschiktheid van 30% genomen. Voor de categorie bedrijven en
kantoorgebouwen werd een dakgeschiktheid van 40% genomen. De opbrengst ging uit van 0,40
GJ/m2, wat een onderschatting is gelet op het huidige rendement.
Uit onderstaande tabel blijkt dat er in de zeven Wase gemeenten een energetisch potentieel is van
1.707.696 GJ voor zonnepanelen. Meer dan de helft van dit potentieel is te realiseren bij woningen
(52%). De agrarische sector heeft een potentieel van 21%, handel, bedrijven en kleine ambachtelijke
bedrijven zijn goed voor 22%. Het overheidspatrimonium heeft slechts een totaal potentieel van 1%
van elektriciteit uit zonnepanelen. Toch kan deze een belangrijke voorbeeldfunctie hebben, net als het
onderwijs, de zorg- en sportsector.
Gemeente

Overheid Wonen

Handel

Bedrijven Sport

Onderwijs Zorg

Agrarisch Totaal PV

Beveren

5.959 228.948

27.537

80.232

3.707

9.434

2.931

114.287

473.035

Lokeren

2.936 203.357

44.688

82.993

3.181

10.173

3.060

71.801

422.189

41.161

4.068

1.812

479

945

547

27.844

77.450

1.043 110.428

15.789

6.416

1.810

1.989

1.327

69.227

208.029

907 101.101

17.643

7.208

1.742

2.604

565

31.121

162.893

Temse

2.568 136.615

31.797

44.259

1.367

4.457

1.724

29.905

252.692

Waasmunster

2.437

9.057

7.877

511

1.253

567

19.333

111.408

Moerbeke

594

Sint-Gillis-Waas
Stekene

Totaal

70.373

16.444 891.984 150.579

230.798 12.797

30.856 10.721

363.518 1.707.696

Tabel 27. Potentieel zonnepanelen (GJ/jaar) per sector en gemeente (2011)
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Grafiek 25. Potentieel zonnepanelen (GJ/jaar) per sector in zeven Wase gemeenten (2011)

In de zomer van 2016 publiceert het Vlaams Energieagentschap een zonnekaart voor Vlaanderen
op www.energiesparen.be . Hierdoor krijgt iedereen de kans om in te schatten in welke mate het dak
van zijn of andermans gebouw geschikt is voor zonnepanelen of zonneboilers. worden. Dit wordt
berekend voor meer dan 2,5 miljoen daken, waar men rekening houdt met oriëntatie en hellingsgraad
van het dak en de schaduw van omliggende gebouwen of bomen.
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2.3.3 Potentieel zonneboilers
Een zonneboiler gebruikt het daglicht voor het verwarmen van sanitair water zoals woningverwarming
of zwembadverwarming. Het potentieel van hernieuwbare energie voor zonneboilers in het Waasland
wordt berekend per sector. Zo wordt de huisvesting berekend op het aantal woningen. Sport en
recreatie wordt berekend op het aantal sporthallen en zwembaden. De agrarische sector wordt
berekend op het aantal vleeskalveren en fokvarkens.
Uit onderstaande tabel blijkt dat er een energetisch potentieel is van 231.241 GJ voor zonneboilers in
de zeven Wase gemeenten. Het potentieel voor zonneboilers ligt praktisch volledig (95%) bij de
woningen. Voor de zorg-, sport- en agrarische sector is er ook een potentieel maar dit is
verwaarloosbaar op het totale potentieel.
Gemeente

Wonen

Sport

Zorgsector

Agrarisch

Totaal ZB

Beveren

59.717

744

1.273

1.356

63.090

Lokeren

50.467

372

1.830

362

53.030

9.313

50

191

308

9.862

Sint-Gillis-Waas

25.993

547

772

445

27.757

Stekene

24.580

794

285

232

25.892

Temse

34.865

272

769

322

36.228

Waasmunster

14.908

50

222

203

15.383

219.842

2.829

5.342

3.228

231.241

Moerbeke

Totaal

Tabel 28. Potentieel zonneboilers (GJ/jaar) per sector en gemeente

2%
Wonen
Sport en recreatie
Zorgsector
95%

Agrarische sector

Grafiek 26. Potentieel zonneboilers (GJ/jaar) per sector
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2.3.4 Potentieel warmtepompen
Warmtepompen onttrekken warmte uit water, grond of lucht en geven die warmte op een hogere
temperatuur af aan het verwarmingssysteem (woningverwarming of sanitair warm water). Het
potentieel van hernieuwbare energie voor warmtepompen in het Waasland wordt berekend per sector.
Voor de bedrijven wordt het potentieel berekend per bruto vloeroppervlakte. Sport en recreatie worden
berekend op basis van openluchtzwembaden en overdekte of combizwembaden.
Uit onderstaande tabel blijkt dat er een energetisch potentieel is van 277.870 GJ voor warmtepompen
in de zeven Wase gemeenten. Het potentieel voor warmtepompen is voor 59% aanwezig in de
industrie en voor 39% in de agrarische sector.
Gemeente

Industrie

Sport

Zorgsector

Agrarisch

Totaal WP

Beveren

60.976

0

2.042,00

40.886

103.904

Lokeren

63.074

0

3.828,00

14.687

81.589

Moerbeke

1.377

0

0,00

9.548

10.925

Sint-Gillis-Waas

4.876

33

0,00

13.612

18.521

Stekene

5.478

53

0,00

9.196

14.727

33.637

0

1.825,60

4.321

39.783

5.987

0

0,00

2.433

8.420

175.405

86

7.696

94.684

277.870

Temse
Waasmunster
TOTAAL

Tabel 29. Potentieel warmtepompen (GJ/jaar) per sector en gemeente

Industrie

39%

Sport en recreatie
59%

Zorgsector
Agrarische sector

2%
0%
Grafiek 27. Potentieel warmtepompen (GJ/jaar) per sector
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2.3.5 Potentieel energieopslag
Energieopslag is de techniek om warmte of koude uit de ondergrond te halen. Voor bedrijven en
zorginstellingen bestaat de mogelijkheid van collectieve koude-warmte-opslag. Het potentieel van
hernieuwbare energie voor warmtepompen in het Waasland wordt berekend per sector. Bedrijven
worden berekend per bruto vloeroppervlakte. De zorgsector wordt berekend op basis van bedden in
ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen. De agrarische sector op basis van het aantal vleesvarkens en pluimvee.
Uit onderstaande tabel blijkt dat er een energetisch potentieel is van 191.274 GJ voor energieopslag
in de zeven Wase gemeenten. Het potentieel voor energieopslag is voor een groot deel toe te wijzen
aan industrie (79%). Ook in de agrarische (16%) en de zorgsector (5%) is er een potentieel.
Gemeente

Industrie

Zorgsector

Agrarisch

Totaal EO

Beveren

52.151

2.503

12.975

67.629

Lokeren

53.945

3.035

4.029

61.009

Moerbeke

1.178

375

2.364

3.917

Sint-Gillis-Waas

4.171

1.518

4.852

10.540

Stekene

4.685

560

3.274

8.519

28.768

1.512

2.008

32.288

5.120

437

1.815

7.372

150.018

9.940

31.316

191.274

Temse
Waasmunster
TOTAAL

Tabel 30. Potentieel energieopslag (GJ/jaar) per sector en gemeente

16%
Industrie

5%

Zorgsector
Agrarische sector
79%

Grafiek 28. Potentieel energieopslag (GJ/jaar) per sector
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2.3.6 Potentieel biomassa (bio-energie)
Bio-energie kan gewonnen worden door de vergisting van biomassa. In het Waasland worden
volgende sectoren onderzocht: het gemeentelijk beheer van afvalstromen, dunningshout uit
bosgebied, snoeiafval van fruitbomen, productieafval uit glastuinbouw, mest van veeteelt en de bouw
van energieteelten op braakliggende akkers. Dit resulteert in onderstaande gegevens:
Gemeente

Afval

Bosgebieden

Fruitteelt

Serre

Veeteelt

Akkerbouw

Totaal BE

Beveren

21.937

2.687

6.166

440

54.732

800

86.762

Lokeren

26.382

5.426

865

0

23.256

310

56.239

Moerbeke

6.141

6.701

36

0

9.384

90

22.352

Sint-Gillis-Waas

13.053

3.308

5.698

239

13.521

150

35.969

Stekene

21.208

12.456

0

85

15.465

0

49.214

Temse

27.031

2.596

163

3

10.217

418

40.429

9.775

8.614

0

0

5.632

73

24.094

125.527

41.788

12.928

767

132.208

1.842

315.059

Waasmunster
Totaal

Tabel 31. Potentieel biomassa (GJ/jaar) per sector en gemeente
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42%

Fruitteelt
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Veeteelt
Akkerbouw
13%
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Grafiek 29. Potentieel biomassa (GJ/jaar) per sector
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2.3.7 Potentieel vs gerealiseerd hernieuwbare energie
Afgelopen paragrafen schetsten de verschillende potentiele bronnen van hernieuwbare energie. Via
de VITO-tool kon de geproduceerde hernieuwbare energie in 2011 opgevraagd worden. Hieruit blijkt
dat er 72.331 MWh hernieuwbare energie geproduceerd werd en dit voor 78% toegewezen kon
worden aan zonnepanelen en voor 22% aan windmolens.
Wanneer de productie van hernieuwbare energie in 2011 vergeleken wordt met die van 2013, valt het
op dat de totale geproduceerde hernieuwbare energie stijgt met 77%. Dit was vooral toe te schrijven
aan een stijging in windenergie (+25.969 MWh), maar ook aan zonnepanelen (+30.114 MWh).
Geproduceerde elektriciteit
(excl. installaties >20 MW en ETS)

Windkracht [MWh]

Fotovoltaïsche energie [MWh]

Totaal HE [MWh]

Beveren
Lokeren
Moerbeke
Sint-Gillis-Waas
Stekene
Temse
Waasmunster

2011
15.622
0
0
0
0
0
0

2013
30.443
0
0
11.148
0
0
0

2011
34.668
6.713
680
3.985
2.438
7.130
1.095

2013
41.931
14.556
1.158
6.912
5.128
14.736
2.402

2011
50.290
6.713
680
3.985
2.438
7.130
1.095

2013
72.374
14.556
1.158
18.060
5.128
14.736
2.402

Totaal
% totaal

15.622
21,6%

41.591
32,4%

56.709
78,4%

86.823
67,6%

72.331
100%

128.414

Evolutie totaal 2011-2013
% evolutie totaal 2011-2013

+25.969
+166,2%

+30.114
+53,1%

100%

+56.083
+77,5%

Tabel 32. Geproduceerde elektriciteit uit wind en zonnepanelen in 2011 en 2013 (VITO-tool 2011)
600.000
480.000

500.000

474.360

400.000
Gerealiseerd 2011
300.000

Gerealiseerd 2013
Potentieel 2011

200.000
86.823

100.000
41.591
0
Wind

PV

Grafiek 30. Realisatie hernieuwbare energie 2011 en 2013 vs theoretisch potentieel 2011

De productie van hernieuwbare energie zit in de lift (VITO-tool 2011 en 2013). Door deze gegevens te
combineren met de totale energievraag van 2011 (VITO-tool 2011), blijkt dat er in 2011 hernieuwbare
energie slechts 2,11% uitmaakte van de totale energiegebruik (exclusief gebruik biobrandstoffen,
verbruik op snelwegen en ETS-bedrijven).
Wanneer het energieverbruik van de gemeenten vergeleken werd met het theoretisch potentieel, dan
bleek dat de opwekte hernieuwbare energie in 2011 (2,11%) ver onder het potentieel bleef van
36,19% dekking van de energievraag door hernieuwbare energie.
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Totaal
energieverbruik

Gemeenten

MWh

Opwekking hernieuwbare
energie
MWh

%*

Theoretisch potentieel
hernieuwbare energie
MWh

%*

Beveren

1.125.936

50.290

4,47%

590.672

52,46%

Lokeren

808.654

6.713

0,83%

247.238

30,57%

Moerbeke

119.226

680

0,57%

34.585

29,01%

Sint-Gillis-Waas

334.320

3.985

1,19%

103.560

30,98%

Stekene

288.967

2.438

0,84%

72.568

25,11%

Temse

553.987

7.130

1,29%

141.506

25,54%

Waasmunster

189.589

1.095

0,58%

47.966

25,30%

3.420.679

72.331

2,11% 1.238.095

36,19%

Totaal

Tabel 33. Overzicht verbruikte energie tegenover opwekking hernieuwbare energie en theoretisch potentieel
hernieuwbare energie in 2011 (VITO-tool 2011 en HE-scan 2011). (*= t.o.v. energieverbruik 2011)

2.3.8 Samenvatting hernieuwbare energiescan
De hernieuwbare energiescan gaat uit van een aantal schattingen: zo worden er aannames gemaakt
over het potentieel voor hernieuwbare energie en worden deze geëxtrapoleerd. De resultaten van de
HE-scan geven dus een globaal beeld van het potentieel aan hernieuwbare energie per jaar. Voor de
zeven Wase gemeenten komt dit potentieel neer op 1.236.428 MWh per jaar. Dit is verdeeld in 54%
gebouwgebonden en 46% niet-gebouwgebonden potentieel.
Uit analyse blijkt dat 39% van de potentiële hernieuwbare energie toe te wijzen is aan windenergie. De
locaties voor windmolens zijn in grote mate de Waaslandhaven, de E17 en E34-zone. Een belangrijke
opmerking is dat bij het voortgangsrapport voor het Burgemeestersconvenant in het voorjaar van
2018, de grootschalige hernieuwbare energievoorzieningen in de Waaslandhaven volgens huidige
regels niet gerapporteerd mogen worden. Zo is het burgemeestersconvenant gefocust op energieefficiëntie en eerder kleinschalige en lokale hernieuwbare energie-installaties.
Daarnaast is 20% van het potentieel aanwezig als zonnepanelen op woningen. 9% van het potentieel
is aanwezig onder de vorm van zonnepanelen bij bedrijven en handel. Tot 8% potentieel is aanwezig
onder de vorm van zonnepanelen in de agrarische sector. Tot 7% van het potentieel aan
hernieuwbare energie is toe te wijzen aan bio-energie, met onder andere afval en veeteelt.
Zonneboilers op woningen hebben een potentieel van 4% van het totale potentieel. Energieopslag in
de industrie is goed voor 3% van het potentieel. De overige maatregelen zijn goed voor 5% van het
globale potentieel hernieuwbare energie.

Woningen zonnepanelen
Bedrijven en handel zonnepanelen

5%
20%

Agrarische sector zonnepanelen
Woningen zonneboilers

9%

39%

Industrie warmtepompen
8%

Industrie energieopslag

5%
4%
7% 3%

Biomassa totaal
Windenergie
Rest

Grafiek 31. Verdeling van negen energiebronnen met grootste potentieel in zeven Wase gemeenten
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Voor de omrekening naar megawattuur wordt dezelfde formule gebruikt als de Hernieuwbare
Energiescan (Provincie Oost-Vlaanderen, 2013): 1 megawattuur [MWh] = 3,6 Gigajoule [GJ]. Wanneer
het theoretische potentieel aan hernieuwbare energie berekend wordt per aan het totale
energieverbruik in 2011 (zonder ETS-bedrijven en autosnelwegen), dan geeft dit volgende tabel.
Hernieuwbare energiebron

Potentieel
(GJ/jaar)

Potentieel
(MWh/jaar)

% totale Wase
energieverbruik

GEBOUWGEBONDEN POTENTIEEL

2.408.081

668.911

19,55%

16.444

4.568

0,13%

Zonnepanelen - wonen

891.984

247.773

7,24%

Zonnepanelen - handel en kmo’s

150.579

41.828

1,22%

Zonnepanelen - bedrijven

Zonnepanelen - overheidspatrimonium

230.798

64.111

1,87%

Zonnepanelen - sport en recreatie

12.797

3.555

0,10%

Zonnepanelen - onderwijs

30.856

8.571

0,25%

Zonnepanelen - zorgsector

10.721

2.978

0,09%

363.518

100.977

2,95%

Totaal Zonnepanelen

1.707.696

474.360

13,87%

Zonneboilers - wonen

219.842

61.067

1,79%

Zonnepanelen - agrarische sector

Zonneboilers - sport en recreatie

2.829

786

0,02%

Zonneboilers - zorgsector

5.342

1.484

0,04%

Zonneboilers - agrarische sector

3.228

897

0,03%

Totaal Zonneboilers

231.241

64.234

1,88%

Warmtepompen - industrie

175.405

48.724

1,42%

Warmtepompen - sport en recreatie

86

24

0,00%

7.696

2.138

0,06%

94.684

26.301

0,77%

Totaal Warmtepompen

277.870

77.186

2,26%

Energieopslag - industrie

150.018

41.672

1,22%

9.940

2.761

0,08%

31.316

8.699

0,25%

Warmtepompen - zorgsector
Warmtepompen - agrarische sector

Energieopslag - zorgsector
Energieopslag - agrarische sector
Totaal Energieopslag
NIET GEBOUWGEBONDEN POTENTIEEL
Biomassa - afval

191.274

53.132

1,55%

2.049.059

567.516

16,59%

125.527

34.869

1,02%

Biomassa - bosgebieden

41.788

11.608

0,34%

Biomassa - fruitteelt

12.928

3.591

0,10%

767

213

0,01%

132.208

36.724

1,07%

1.842

512

0,01%

Biomassa - serre
Biomassa - veeteelt
Biomassa - akkerbouw
Totaal Biomassa

315.059

87.516

2,56%

Totaal Wind

1.734.000

480.000

14,03%

TOTAAL POTENTIEEL 7 WASE GEMEENTEN

4.457.140

1.236.428

36,15%

Tabel 34. Overzicht potentieel hernieuwbare energiebronnen in de zeven Wase gemeenten in 2011
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2.4 Toekomstanalyse: scenario’s CO2-uitstoot in Waasland (2020 - 2030 - 2050)
Op basis van de CO2-nulmeting maakte het studiebureau Futureproofed een toekomstanalyse van de
CO2-uitstoot aan de hand van enkele mogelijke scenario’s. Deze scenario’s geven het ambitieniveau
en noodzakelijke hoofdmaatregelen aan om te evolueren naar een klimaatgezonde regio. Om
Waasland Klimaatland waar te maken is een wetenschappelijk inzicht noodzakelijk over hoe de
emissies tegen 2020, 2030 en 2050 zullen evolueren op basis van de beschikbare databronnen.
De ambitie van Waasland Klimaatland om 20% te reduceren tegen 2020 volgens het Europees
Burgemeestersconvenant past in de route van Europa om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Om
klimaatneutraliteit te bereiken is een daling van 80-95% van de CO2-emissies nodig.
De scenario’s die hier beschreven worden geven een dieper inzicht in de mechanismen en trends van
de toekomstige CO2-emissies. De synthese van deze toekomstanalyse resulteert in de formulering
van zeven belangrijke en noodzakelijke voorwaarden om te kunnen evolueren naar klimaatneutraliteit
in het Waasland. Deze voorwaarden betreffen onder andere mobiliteit, vernieuwingsgraad van
woningen of ruimtelijke ordening. De toekomstanalyse maakt duidelijk dat kleine incrementele
verbeteringen niet zullen volstaan om klimaatneutraliteit te bereiken.
De analyse van de scenario’s is gebaseerd op volgende rapporten en datasets die in bijlage 5.1
verder worden toegelicht:
 LNE-nulmeting (door VITO)
 LNE Business-As-Usual (BAU) en maatregelentool
 Dataset voorzet Futureproofed
 Hernieuwbare energiescan van de provincie Oost-Vlaanderen
 MIRA milieuverkenning 2030
 'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050'
De systeemgrenzen of scope zijn voor de berekening van de BAU-scenario’s identiek aan die van
SEAP. Het geografische studiegebied omvat de zeven Wase gemeenten. Op vlak van emissies werd
enkel het broeikasgas CO2 in rekening gebracht. Enkel de MIRA Milieuverkenning 2030 en ‘Scenarios
for a Low Carbon Belgium by 2050’ houden rekening met de broeikasgassen CH 4 en N2O maar deze
zijn verwaarloosbaar klein.
Deze scenario-opbouw voor 2020, 2030 en 2050 omvat de volgende sectoren:
Sectoren

In rekening gebracht?

Huishoudens

Ja

Handel en diensten

Ja

Mobiliteit

Ja

Industrie

Ja

Hernieuwbare energie

Ja

Landbouw

Ja, maar zonder evolutie

Openbare verlichting

Ja, maar zonder evolutie

Openbaar vervoer

Via de sector mobiliteit

Stedelijke diensten

Via sector mobiliteit, openbare verlichting en handel en diensten

Tabel 35. Overzicht sectoren in rekening gebracht in de globale visie en strategie 2030-2050
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Hierin zitten onder andere een stijging van 67.769 huishoudens in 2011 tot 72.566 huishoudens in
2020. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een stijging van het aantal voertuigkilometers per
type wagen. Voor de sector handel en diensten wordt er rekening gehouden met verschillende
Europese richtlijnen. Het energieverbruik van gebouwen en openbare verlichting van de lokale
overheid valt onder sector handel en diensten. Het BAU-scenario van de VITO-tool heeft geen
schattingen voor landbouw of industrie. Deze worden dan ook constant gehouden.
Deze maatregelen worden nadien gebruikt in vier scenario’s: Waasland zonder klimaatplan tot 2020,
Waasland zet maximaal in op minder energieverbruik tegen 2020, Waasland zet maximaal in op
hernieuwbare energie tegen 2020 en Waasland klimaatneutraal in 2050.
De evolutie die beschreven wordt in elk scenario is een schatting gebaseerd op verschillende
databronnen die op hun beurt ook een analyse van de toekomst proberen te maken. Het al dan niet
werkelijkheid worden van deze evolutie kan lokaal variëren en beïnvloed worden door bepaalde lokale
beleidsmaatregelen. Het is dus niet zo dat deze evolutie per definitie zal plaatsvinden. De specifieke
berekeningen, spreadsheets en gedetailleerde omschrijving zijn beschikbaar bij Interwaas.

2.4.1 Waasland zonder klimaatplan (2020)
Het eerste scenario (BAU) geeft de CO2-emissies startende van de nulmeting in 2011 en evoluerend
tot 2020. Het scenario is gebaseerd op de ‘LNE-nulmeting’ en de ‘LNE Business-As-Usual (BAU) en
maatregelentool’. De totale stijging van CO2 bedraagt 3% in 2020 ten opzichte van 2011. Dit
scenario, zonder klimaatplan, laat duidelijk zien dat het beoogde doel van 20% CO 2-emissiereductie
niet zal gehaald worden.
800.000
700.000
+3%

Ton CO2

600.000
500.000

Mobiliteit (2%)

400.000

Industrie (niet-ETS) (geen prognose)

300.000

Landbouw (geen prognose)

200.000

Handel&diensten (-3%)
Huishoudens (8%)

100.000
0
2011

BAU 2020

Figuur 22: Scenario Waasland zonder klimaatplan tot 2020

De grootste stijging vindt plaats in de sector huishoudens (+8%). Hoewel in de meeste nieuwbouw
een energiezuinige warmtepomp wordt geïnstalleerd en dat het gebruik van efficiënte aardgasketels in
het huidige patrimonium sterk verhoogt, kan dit niet de bevolkingsgroei compenseren. De sector
mobiliteit blijft nagenoeg constant met een verwaarloosbare stijging van 2%. Dit wordt veroorzaakt
door meer gereden kilometers maar met verbetering voertuigtechnologie en brandstof onder impuls
van Europese wetgeving. Voor de sector handel en diensten (-3%) is er een verwachte stijging van de
emissies door de economische groei maar deze wordt teniet gedaan door de installatie van
efficiëntere ketels, verlichting, apparatuur en isolatie. Voor industrie en landbouw heeft VITO geen
schattingen.
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2011
Sector

BAU 2020

Verbruik
(MWh)

Uitstoot
(ton CO2)

Verbruik
(MWh)

Uitstoot
(ton CO2)

1.265.716

233.974

1.381.917

252.217

Handel en diensten

617.729

120.984

593.909

117.280

Landbouw

309.937

71.954

309.937

71.932

Industrie (niet-ETS)

466.147

94.672

466.147

95.176

Mobiliteit

761.150

189.470

777.251

194.143

3.420.679

711.055

3.529.161

730.748

Huishoudens

Totaal

Tabel 36. Waasland zonder klimaatplan scenario tot 2020 per sector

Onderstaande grafiek toont de evolutie grafisch:
300.000
+8%
250.000
+2%

Ton CO2

200.000

150.000
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100.000
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Huishoudens
2011
BAU 2020

233.974
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Figuur 23. Waasland zonder klimaatplan scenario tot 2020 per sector

73

Industrie (nietETS)
94.672
95.176

Mobiliteit
189.470
194.143

2.4.2 Waasland zet maximaal in op minder energieverbruik (2020)
Het tweede scenario (BESP) focust op besparing van het energieverbruik en geeft de CO2-emissies
weer startende van de nulmeting in 2011. Het scenario is gebaseerd op de ‘LNE nulmeting’ en de
‘dataset voorzet Futureproofed’ om een maximale reductie uit te komen van 17% in 2020 ten opzichte
van 2011. De maatregelen die de vraag naar energie reduceren werden in dit scenario
gemaximaliseerd. De overige maatregelen (bv. hernieuwbare energie) werden geminimaliseerd maar
niet volledig weg gelaten (25% van hun realistische potentieel).
De grootste reductie vindt plaats in de sector huishoudens waar bijna 40% van de gereduceerde
emissies worden verwezenlijkt. De sector handel en diensten en mobiliteit nemen allebei 20% reductie
voor hun rekening. De overige reducties komen van de andere sectoren: lokale overheden, industrie,
landbouw en energie.
Dit scenario vergt een investering van 337 miljoen euro en heeft een jaarlijkse opbrengst van 23,5
miljoen euro.
800.000
-17%

700.000

Ton CO2

600.000
500.000

Mobiliteit (-12%)

400.000

Industrie (niet-ETS) (-6%)
Landbouw (0%)

300.000

Handel&diensten (-22%)
200.000

Huishoudens (-21%)
Energie (-2%)

100.000
0
2011

BESP 2020

Figuur 24. Scenario ‘Waasland zet maximaal in op minder energieverbruik tegen 2020’

Dit scenario is zeer interessant omdat het de eerste stap is volgens de benadering van de trias
energetica. Vanuit het systeemdenken is het economisch interessanter om eerst de benodigde
energie zoveel mogelijk te verlagen alvorens energie te gaan produceren. Elke bespaarde
hoeveelheid energie moet dan nooit geproduceerd en/of aangekocht worden. We merken op dat de
meeste investeringen in dit scenario worden gedaan door gezinnen en handelaars. De inkomsten (of
vermeden uitgaven) komen ten goede van de lokale handelaars en gezinnen. We constateren dat dit
scenario, waarbij maximaal ingezet wordt op het reduceren van de vraag naar energie, niet voldoende
is om de beoogde 20% CO2-reductie te bereiken. Door het gebruik van hernieuwbare daalt de totale
uitstoot in 2020 met -2%.
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2.4.3 Waasland zet maximaal in op hernieuwbare energie (2020)
Het derde scenario (HE) geeft de CO2-emissies weer startende van de nulmeting in 2011 en is
gebaseerd op de ‘LNE nulmeting’, de ‘dataset voorzet Futureproofed’ en de HE-scan. Het resultaat is
een maximale reductie van 17% in 2020 ten opzichte van 2011. De maatregelen voor het produceren
van lokale hernieuwbare energie werden in dit scenario gemaximaliseerd op basis van de
hernieuwbare energiescan van de Provincie Oost-Vlaanderen. De overige maatregelen (bij reductie
van de vraag naar energie) werden niet volledig weggelaten maar geminimaliseerd (25% van hun
realistische potentieel).
De grootste reductie vindt vanzelfsprekend plaats in de sector energie (productie) waar 83% van de
vermeden emissies worden verwezenlijkt. De overige reducties komen van de andere sectoren:
huishoudens, mobiliteit, lokale overheden, industrie en landbouw.
Dit scenario vergt een investering van 319 miljoen euro en heeft een jaarlijkse opbrengst van 39,6
miljoen euro.
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Figuur 25. Scenario ‘Waasland zet maximaal in hernieuwbare energie tegen 2020’

Hoewel dit scenario slechts de tweede stap is volgens de benadering van de trias energetica, heeft
het wel een groot potentieel. Het installeren van hernieuwbare energie is namelijk eenvoudiger omdat
het minder aanpassingen vraagt aan de bestaande infrastructuur. Elke geproduceerde hoeveelheid
hernieuwbare energie moet natuurlijk nog altijd worden aangekocht door particulieren of bedrijven.
Hoewel de investeringskost ongeveer even groot is als die in het besparingsscenario, zien we dat de
investering in dit scenario vooral wordt gedragen door individuele bedrijven. De installatie van
windmolens bijvoorbeeld blijft nog grotendeels een onderneming voor enkele grote industriële
stakeholders. De hogere opbrengst per jaar vloeit dan ook volledig terug naar die enkele stakeholders
waardoor de kosten voor de inwoners nauwelijks dalen. Dit is zoals men dat noemt een echt
investeerders scenario. Tenzij er met coöperatieven gewerkt wordt, waarbij de burgers kunnen
instappen.
Het scenario waarbij maximaal ingezet wordt op hernieuwbare energie is niet voldoende om de
beoogde 20% reductie te bereiken.
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2.4.4 Klimaatneutraal Waasland (2030 en 2050)
Het laatste scenario geeft de CO2-emissies startende van de nulmeting in 2011 en is gebaseerd op de
‘LNE nulmeting’, de MIRA milieuverkenning 2030 en het 'Scenarios for a Low Carbon Belgium by
2050'. Uit deze rapporten en datasets werden de meest ambitieuze scenario’s genomen. Deze
scenario’s werden herschaald naar de zeven Wase gemeenten. Het resultaat is een reductie van 37%
in 2030 en 80% in 2050. De scenario’s zijn zo uitgewerkt dat ze de reductie van CO 2-emissies
realiseren door het mobiliseren van alle hefbomen (reduceren van de vraag naar energie, efficiënte
technieken en hernieuwbare energie) zonder deze tot het uiterste technisch mogelijke te brengen. Er
zijn voor alle sectoren sterke afnames te zien, zelfs voor de sector energieproductie. Gezien de
energievraag drastisch verlaagd wordt, kan de resterende vraag opgevangen worden met
hernieuwbare energie. De belangrijkste demografische evoluties zijn meegenomen in deze analyse.
Zo wordt er bijvoorbeeld uitgegaan van een bevolkingsgroei van 10% in 2030 en 18% in 2050 ten
opzichte van 2011.
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Figuur 26. Scenario 'Klimaatneutraal Waasland (2030 - 2050)'

Dit scenario geeft een beeld op lange termijn en laat zien dat er in elke sector een inspanning nodig is
om de beoogde 80-95% CO2-reductie te behalen om klimaatneutraal te worden. De belangrijkste
inzichten zijn dat de manier van wonen, werken, leven en verplaatsen drastisch moet wijzigen. Uit de
MIRA milieuverkenning 2030 en het 'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050' worden enkele
focuspunten naar voor geschoven:
 Drastisch beperken van energievraag gebouwenpatrimonium. Versnelde vernieuwingsgraad
van het gebouwenpark, zowel residentieel als handel en diensten;
 Ruimtelijke ordening heroriënteren rond energie neutrale kernen geënt op goed
georganiseerde openbaar vervoerassen. In de ruimten tussen die assen wordt bouw
geconsolideerd, groene ruimten versterkt en een netwerk voor zwakke weggebruikers
uitgebouwd;
 Energiebesparende maatregelen industrie worden verder aangemoedigd;
 Groene warmtegebruik wordt onderzocht en toegepast (geothermie, restwarmte, riothermie);
 Maatregelen worden ontwikkeld die de groei van de autokilometers helpen onder controle
houden en een shift naar andere modi bespoedigen;
 Stimuleren van plug-in hybriden en elektrische voertuigen;
 Inzetten op bijkomende hernieuwbare energie (wind, zon, WKK op biomassa).
Deze inzichten zijn een kompas om de maatregelen op korte termijn naar 2020 in de juiste richting te
sturen.
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2.4.5 Samenvatting scenario’s CO2-uitstoot
Onderstaande figuur presenteert de samenvatting van de nulmeting en alle voorgestelde scenario’s.
De scenario’s geven een beeld van de totale evolutie van CO 2-uitstoot en geven inzichten in de
evolutie per sector. De evolutie per sector wordt bepaald door de assumpties van de onderliggende
rapporten en datasets waardoor een één-op-één vergelijking van de sectoren tussen de verschillende
scenario’s met voorzichtigheid moet gebeuren.
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Figuur 27. Scenario's samenvatting
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Besparing
2020
166.404
85.568
69.140
91.241
176.852
589.206

VISI 2030
103.683
64.364
68.164
88.877
120.406
445.494

CORE
2050
39.789
17.041
38.855
15.728
30.417
141.830

3. Participatie
Een draagvlak is cruciaal om grootschalige projecten tot een goed einde te brengen. De eerste
paragraaf van dit hoofdstuk schetst de bezorgdheden van burgers. De tweede paragraaf handelt over
de participatiestructuur van het project Waasland Klimaatland: zo worden via verschillende trajecten
burgers, bedrijven en overheden gevraagd naar hun mening omtrent het klimaat. De derde paragraaf
schetst het participatietraject dat uit drie stappen bestond: klimaatmaatregelen verzamelen, de
prioriteiten kiezen en ten laatste het voorstel van klimaatplan aanpassen. De vierde paragraaf geeft
een korte samenvatting van vaak gehoorde klimaatvoorstellen. De vijfde paragraaf toont de vier
rapporteringsmomenten naar de lokale overheden. De zesde paragraaf geeft een samenvatting van
het hoofdstuk.

3.1 Bezorgdheden burgers
Als inleidend deel wordt geschetst wat de houding van de gemiddelde Vlaming is tegenover het
klimaat, energie en milieu. Zo blijkt uit het onderzoek van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)
dat Vlamingen in 2013 vooral wakker lagen van financiële problemen als grootste persoonlijk
probleem. Toch blijkt dat de Vlaming bezorgd is over de invloed van klimaat en energie voor zijn
de
persoonlijke situatie. Deze staat op de 6 plaats, nog voor gezondheid, criminaliteit en onderwijs.
Onderstaande tabel schetst de rangorde van belang die gehecht wordt aan problemen in de
persoonlijke situatie, vergeleken tussen Vlamingen en het gemiddelde van de Europese Unie.
Bezorgdheden burgers

Vlamingen

EU28

Stijgende prijzen

1

1

Belastingen

2

5

Economische/budgettaire situatie

3

3

Pensioenen

4

7

Werkloosheid

5

2

Klimaat en energie

6

11

Financiële situatie

7

4

Gezondheid en sociale zekerheid

8

6

Criminaliteit

9

9

Immigratie

10

12

Onderwijs en opleiding

11

8

Huisvesting

12

10

Terrorisme

13

13

Tabel 37. Persoonlijke problemen volgens Vlamingen en EU28 (VRIND, 2014)

Uit hetzelfde VRIND onderzoek bleek dat de Vlamingen vrij tevreden zijn over hun leven en ze zich in
2013 minder zorgen maakten. Toch is er een duidelijke breuk wanneer het gaat over de
toekomstverwachtingen. Zo gaat 77,4% van de Vlamingen ervan uit dat de volgende generaties het
financieel minder goed zullen hebben en 75,2% van de Vlamingen gelooft niet dat de kwaliteit van het
leefmilieu zal stijgen.
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3.2 Participatiestructuur
Een klimaatplan kan enkel succesvol uitgevoerd worden indien het draagvlak heeft bij burgers
(klimaatcafés), bedrijven (bedrijven), ambtenaren (klimaatteams) en beleidsmakers. Daarom wordt
een participatiestructuur opgezet om deze doelgroepen maximaal te bereiken.

Figuur 28. Participatiestructuur Waasland Klimaatland

De stuurgroep fungeert als de algemene vergadering van Waasland Klimaatland. Hierin zetelen de
bevoegde schepenen uit de negen Wase gemeenten en hun vertegenwoordigers uit de administratie.
Dit platform is de plaats waar kennis wordt gedeeld, de voortgang van Waasland Klimaatland wordt
bewaakt én waar er bovenlokale CO2-reductieprojecten opgestart kunnen worden, zoals
groepsaankoop dakisolatie, overschakeling openbare LED-verlichting, autodeelsysteem voor
gemeentelijke wagenpark, pocketvergister voor bermmaaisel. De vergaderdata waren: 17 september
2015, 29 januari 2016 en 8 maart 2016.
De projectgroep is een maandelijkse opvolging met ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen
en Interwaas. De vergaderdata waren: 9 juni 2015, 7 juli 2015, 8 september 2015, 13 oktober 2015,
19 november 2015, 17 december 2015, 21 januari 2016, 19 februari 2016 en 8 maart 2016.
In de pioniersgroep zitten vertegenwoordigers van bedrijven, middenveld en geëngageerde mensen
uit de negen Wase gemeenten. Hun taak is het verzamelen van ideeën, visieontwikkeling en mogelijk
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de opstart van kleinschalige CO2-reductieprojecten. De vergaderdata waren 22 oktober 2015 en 26
januari 2016.
Ook de zeven lokale overheden werden bevraagd aan de hand van denkmomenten en workshops
waar de ambtenaren van alle diensten van de gemeente of stad worden uitgenodigd. Het doel hiervan
was om binnen de lokale besturen een transversaal gedragen klimaatbeleid te ontwikkelen. De
klimaatteams worden georganiseerd in de zeven gemeenten die sinds juni 2015 aansloten op het
burgemeestersconvenant. Afhankelijk van de gemeente werden er vier tot zeven overlegmomenten
belegd tussen oktober 2015 en mei 2016.
Daarnaast werden de burgers bevraagd. Dit via pop-up babbelboxen op de wekelijkse markt, op de
ijspiste, kerstmarkt en dergelijke. Daarnaast werd er in ieder gemeente een klimaatcafé georganiseerd
om klimaatideeën te verzamelen. Later werden in de gemeentehuizen, bibliotheken of culturele centra
tentoonstellingspanelen geplaatst om klimaatprioriteiten te kiezen.

3.3 Participatietraject
Om een breed draagvlak op te bouwen bij politici, burgers, bedrijven en ambtenaren, werd een
voltijdse participatiemedewerker aangeworven. Tussen oktober 2015 en maart 2016 werden er 50
inspraakmomenten gehouden. Dit volgens drie stappen: het verzamelen van klimaatideeën, keuze
maken van prioritaire klimaatideeën en correcties van het voorstel van klimaatplan op basis van de
gekozen klimaatideeën.


Stap 1: verzamelen klimaatideeën

Een eerste stap was het bevragen van alle inwoners, bedrijven, ambtenaren en beleidsmakers welke
acties we moeten nemen om minder CO2 uit te stoten in de sectoren huisvesting, industrie, mobiliteit,
landbouw, handel en diensten (zie wonen, werken en transport). Dit gebeurde tussen oktober 2015 en
januari 2016.

Figuur 29. Inspraakmomenten van links naar rechts: babbelbox burgers Moerbeke, bedrijfsbezoek bestuur en staf
gemeente Beveren, ambtenaren Stekene en klimaatcafé burgers Waasmunster (Interwaas, 2016)
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Stap 2: prioritaire klimaatideeën kiezen

Een tweede stap was het bundelen van deze ideeën en iedereen de mogelijkheid geven om hun
prioritaire acties te kiezen. Dit gebeurde door middel van stickers te plakken op
tentoonstellingspanelen in de gemeentehuizen, culturele centra of bibliotheken. Hieruit worden de 20
meest prioritaire klimaatacties gekozen: deze werden dan berekend op kostprijs en hoeveelheid CO2
ze reduceren. Dit rekenwerk presenteerden we eind februari 2016 in een voorstel van een klimaatplan
met een specifieke bijlage voor iedere deelnemende gemeente.

Figuur 30. Prioriteiten kiezen: schoolkinderen in Beveren (foto Kristof Pieters, 2016) en ambtenaren in Lokeren
(foto Yannick De Spiegeleir, 2016)



Stap 3: online raadpleging van voorstel klimaatplan

Een derde stap was het voorleggen van het klimaatplan aan burgers, bedrijven en lokale overheden.
Zo kon iedereen tussen 3 en 14 maart 2016 het voorstel van klimaatplan downloaden op
www.waaslandklimaatland.be en bedenkingen digitaal formuleren. Er werden affiches uitgehangen in
de gemeentehuizen, er werden digitale uitnodigingen gestuurd en door middel van advertenties
werden er 27.473 mensen bereikt op Facebook. In totaal ontvingen we 14 reacties, waarvan de helft
werd opgenomen in het klimaatplan.

Figuur 31. Afbeelding online raadpleging sociale media



Oplevering definitief gezamenlijk klimaatplan

Tussen maart en begin april 2016 planden we de laatste wijzigingen vanuit het gemeentebestuur,
waarna het definitieve klimaatplan met zeven gemeentelijke bijlagen opgeleverd werd midden april
2016. Tegen mei 2016 werd het gezamenlijk klimaatplan voorgelegd aan de zeven gemeenteraden.
Een algemeen overzicht van alle inspraakmomenten is terug te vinden in bijlage 3.
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3.4 Overzicht ideeën inspraakmomenten
Zowel burgers als bedrijven en overheid gaven hun visie op hoe het Waasland in 2020 er idealiter zou
uitzien en welke acties er genomen moeten worden om 20% minder CO2 uit te stoten. Deze gedeelde
visie wordt besproken per sector van de CO2-nulmeting. Een compleet overzicht van alle suggesties is
terug te vinden in bijlage 4.


Huishoudens

Huisvesting genoot grote aandacht bij de betrokken deelnemers. Hierbij wordt er bijzonder veel belang
gehecht aan energie reducerende maatregelen voor de gezinnen (beperkte investeringskost met grote
winst voor het eigen persoonlijke gezinsbudget en het klimaat). Voorbeelden zijn; dakisolatie,
thermografische scans, stedenbouwkundige verordening die duurzaamheid vooropstelt etc. Er wordt
ook belang gehecht aan het stimuleren van inwoners die kiezen voor energiezuinig bouwen door
middel van informatie te bundelen, kijkdagen te organiseren of de mogelijkheid te hebben om als
passief of lage energie bouwers meer te kunnen lenen bij kredietverleners omdat zij ook later een
lagere energiekost zullen hebben.


Mobiliteit

De participanten wilden volop inzetten op acties die moeten leiden tot meer fietskilometers (aanleggen
fietssnelwegen, verbeteren van bestaande fietsinfrastructuur, fietsers bevoordelen t.o.v. ander
verkeer, fietsparkings aanleggen het dichtst mogelijk bij de bestemming, elektrische fietsoplaadpunten
etc,). Ook wordt het belang van een beter openbaar vervoer aangestipt als prioriteit (betere
verbindingen; ook naar de grootsteden als Sint-Niklaas, Lokeren, Antwerpen,…). Ook is er aandacht
voor elektrische fietsen of wagens.


Industrie

Het verduurzamen van bedrijfsmobiliteit spreekt velen tot de verbeelding (omschakeling van
firmawagens naar mobiliteitsbudget; groepsaankoop elektrische fietsen,…). Er wordt veel belang
gehecht aan werken in eigen streek (vraag en aanbod beter afstemmen via jobbeurs of website).
Daarnaast wordt er ook uitgekeken naar de transitie naar een meer circulaire economie waarbij
afvalstoffen kansen bieden.


Handel en diensten (tertiaire sector)

Ook hierbij wordt er de nodige aandacht gevraagd voor meer werk in eigen streek. Daarnaast wordt er
aandacht gevraagd om bij nieuwe ruimten die worden gecreëerd voor werkgelegenheid aandacht te
schenken aan de lokale middenstanders. Ook bij groepsaankopen wordt er gevraagd om de lokale
middenstand te betrekken in dit debat. Daarnaast wordt er veel verwacht van maatregelen en/of acties
die deze sector moeten helpen om hun energie verbruik te verminderen (energiecoach, LEDverlichting,…).


Landbouw

Er wordt veel belang gehecht aan het korte keten verhaal waarbij de landbouwers hun voedingswaren
/producten rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen (versoepeling wetgeving, lokale
producten integreren in aanbod van de plaatselijke supermarkten, label invoeren ‘Made in Waasland,
gemeentelijke gids aanmaken waarin lokale producenten worden opgenomen, centraal leverpunt etc.).
Ook de landbouw kan zijn steentje bijdragen omtrent hernieuwbare energie.
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Hernieuwbare energie

Bij hernieuwbare energie komen er tendensen terug; de vraag om samenaankopen te organiseren
(zonnepanelen, zonneboilers,…). Daarnaast wordt er belang gehecht dat bij nieuwe bouwprojecten
duurzaamheid een zeer voornaam (het voornaamste) criteria is door o.a. zelf energievoorzienend te
zijn (powerwall, kleine particuliere windmolens, gemeenschappelijke warmtevoorziening op wijkniveau
etc). Ook zien we dat er een groot draagvlak is voor het plaatsen van grotere windenergieturbines in
het kader van energieonafhankelijkheid.

3.5 Rapporteringsmomenten
Om de vorderingen van Waasland Klimaatland met de lokale overheden af te stellen, waren er vier
rapportagemomenten. Het eerste rapport was het verslag van de startvergadering met praktische
afspraken omtrent het participatietraject. Dit werd op 26 oktober 2015 bezorgd aan het college van
burgemeester en schepenen van de zeven lokale overheden.
Een tweede rapport werd op 29 januari 2016 overhandigd. Dit was het eerste klimaatrapport van de
gemeente en enkele voorlopige conclusies van het participatietraject.
Het derde rapport is een eerste voorstel van het gezamenlijk klimaatplan dat op 3 maart 2016
overhandigd werd. Dit rapport heeft als doel om de laatste wijzigingen aan te brengen voor het finale
rapport op de gemeenteraad ter stemming wordt gebracht.
Het vierde en laatste rapport is de definitieve versie van het gezamenlijk klimaatplan (dit document).
Dit werd op 27 april 2016 bezorgd aan de zeven lokale overheden. Dit finale rapport wordt ter
goedkeuring aangeboden aan de zeven gemeenteraden, waarna dit gezamenlijk klimaatplan
ingediend wordt bij de Europese Commissie.

3.6 Samenvatting participatie
Ondanks de economisch moeilijke periode en bijhorende instabiliteit, zijn Vlamingen bezorgd om het
klimaat en energie. Om te onderzoeken hoe de Waaslanders meer specifiek tegen klimaatverandering
aankijken, werd een participatietraject opgezet met een stuurgroep, pioniers, gemeentelijke overheden
en burgers. Het participatietraject bestond uit drie stappen: eerst werden alle klimaatideeën verzameld
(oktober 2015 – januari 2016). In een tweede stap werden deze klimaatideeën opgelijst, waar de
bevolking en organisaties hun meest gewenste prioriteiten konden kiezen (februari 2016). Een derde
en laatste stap was een voorstel van klimaatplan, gebaseerd op de prioriteiten waar iedereen
correcties kon suggereren (maart 2016). In totaal werden in de zeven gemeenten 55 inspraak- en 39
overlegmomenten georganiseerd.
Uit de inspraakmomenten bleek dat er de wil was om door een waaier van maatregelen in sectoren
huisvesting, mobiliteit, handel en diensten, industrie, landbouw en hernieuwbare energie 20% minder
CO2 uit te stoten. Deze gewenste transformatie kan enkel lukken als burgers, bedrijven, organisaties
en overheid gezamenlijk de handen uit de mouwen steken.
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4. Visie en strategie
Waasland klimaatland gaat voor een ambitieuze klimaataanpak samen met alle betrokkenen in het
Waasland. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de concrete doelstellingen voor het Waasland en het
pad dat we willen bewandelen om deze te behalen. We baseren ons daarbij op de voorgaande
hoofdstukken: de socio-economische analyse, de CO2-nulmeting, de hernieuwbare energiescan en de
uitgewerkte CO2-scenario’s voor 2020-2030-2050. Ook de inbreng die we kregen van burgers,
bedrijven, ambtenaren en beleidsmakers via de 55 inspraakmomenten is daarbij meegenomen.
De eerste paragraaf schetst de algemene strategie van Waasland Klimaatland tegen 2020. In de
tweede paragraaf wordt deze visie en strategie vertaald in concrete klimaatmaatregelen per sector.
Waasland Klimaatland wil op deze manier concreet meewerken aan de doelstellingen van Europa,
Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen om op lange termijn, tegen 2050, klimaatneutraal te
worden. Dit wordt geschetst in paragraaf drie en vier.

4.1 Visie Waasland Klimaatland 2020
Waasland Klimaatland heeft als doel om, in eerste instantie, 20% minder CO 2 uit te stoten tegen 2020
ten opzichte van het jaar 2011. Dat zullen we doen door:
● Het energieverbruik te verminderen met 17%
● De productie van hernieuwbare energie te verhogen van 2% naar 11% van het energieverbruik
De toekomstige klimaatmaatregelen werden geanalyseerd in twee scenario’s: één waar vooral wordt
gefocust op hernieuwbare energie en één waar vooral wordt gefocust op energiebesparing (zie
paragraaf 2.4). Apart bleken beide scenario’s niet in staat om de doelstelling te realiseren tegen 2020.
Daarom moet op beide worden ingezet.


Voorrang aan energie-efficiëntie

Bij het nemen van klimaatmaatregelen, geven we
voorrang aan energiebesparing en volgen we de Trias
Energetica: Een eerste stap is het beperken van de
energievraag, dit kan bijvoorbeeld door isolatie of
energie-efficiëntie. Een tweede stap is het gebruik van
duurzame energiebronnen, zoals bijvoorbeeld zonneof windenergie. Een derde stap is het gebruik van
fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk te
gebruiken.


Samen met gemeenten, inwoners en bedrijven

Om de doelstellingen te halen is samenwerking nodig
met alle actoren in het Waasland: de gemeentebesturen,
de
inwoners,
scholen,
bedrijven,
Figuur 32. Trias Energetica
landbouwers, verenigingen, kennisinstellingen… Zij
(www.energieleverend.nl)
werden betrokken bij de opmaak van dit plan, maar zijn
ook prioritaire partners bij de uitvoering ervan. De
Provincie en Interwaas zullen daarbij een coördinerende
en faciliterende rol opnemen.
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Een duurzame aanpak

Bij de keuze van de klimaatmaatregelen wordt rekening gehouden met de economische, de
ecologische en de sociale impact ervan. Een ambitieuze klimaataanpak genereert immers ook
economische voordelen voor de regio, zoals lokale tewerkstelling en het verminderen van de energieafhankelijkheid (zie hoofdstuk 6). Bij het bestrijden van de klimaatwijziging en de effecten ervan willen
we er voor zorgen dat de kosten en baten van het klimaatbeleid op een eerlijke wijze worden verdeeld
over de volledige samenleving.

4.2 Visie Waasland Klimaatland 2020 per sector
Om bovenstaande doelstellingen te halen, zijn maatregelen nodig in alle sectoren: de huishoudens,
mobiliteit, industrie, handel en diensten, landbouw, gemeentelijke overheden en hernieuwbare
energie. Onderstaande klemtonen per sectoren vormen de basis voor de klimaatmaatregelen
beschreven in het volgende hoofdstuk.


Huishoudens

De Wase gemeenten beschikten in 2011 over een groot woonbestand: 59.009 eengezinswoningen en
12.372 appartementen. Het is ook een oud woningbestand: 66% van de woningen werden voor 1982
gebouwd. Het oud woonbestand resulteert in 233.974 ton CO2-uitstoot, goed voor 33% van de globale
uitstoot.
Ondanks de verstrengde wetgeving omtrent bouwen en verbouwen, zou de CO 2-uitstoot in de zeven
gemeenten in het business-as-usual-scenario met 8% stijgen tegen 2020. Om de uitstoot significant te
laten dalen, wordt het cruciaal om het grote en oude woningbestand sneller te renoveren dan het
huidige tempo van 0,61% renovatiegraad per jaar. Wanneer gekeken wordt naar ingrepen in
renovatie, blijkt dat volgende maatregelen het meest potentieel hebben en het meest efficiënt zijn:
dakisolatie, isolerende beglazing, muurisolatie, condensatieketel zijn. Daarnaast is het belangrijk te
wijzen op verschillende maatregelen met kleine CO 2-reductie maar met hoge kostenefficiëntie
(regelsysteem verwarmingsinstallatie, isolatie leidingen, koelsysteem optimaliseren, optimaliseren
ventilatie of verlichting...). Ook energiebewust gedrag kan een belangrijke daling van CO2 met zich
meebrengen.


Mobiliteit

In het Waasland zijn we verknocht aan wagens op fossiele brandstof. In 2011 werd op het wegennet
van de zeven Wase gemeenten in totaal 1,34 miljard kilometer gereden met personen- en vracht
wagen. Uit het verplaatsingsmotief blijkt dat veel transport niet-werkgerelateerd is en dat tot 56% van
de Vlamingen de wagen neemt voor verplaatsing onder de 5 km. In de huidige situatie zijn er weinig
tot geen elektrische voertuigen of deelwagens. Hoewel motors energiezuiniger worden, gaan
schattingen uit van meer gereden autokilometers tegen 2020.
Om het tij te keren blijkt uit verschillende inspraakrondes dat men wenst in te zetten op aangename
leefomgevingen, met een duidelijke plaats voor fiets, openbaar vervoer, meer efficiëntere
verplaatsingswijzen en elektrische wagens. Er moeten maatregelen geformuleerd worden die de
groei van autokilometers onder controle houden. De ruimtelijke ordening moet georganiseerd worden
rond energieneutrale kernen geënt op goed georganiseerde openbare vervoerassen. In de ruimte
tussen die vervoersassen wordt bebouwing gegroepeerd, groene ruimten versterkt en een netwerk
voor zwakke weggebruikers uitgebouwd.
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Industrie

Met 1.078 vestigingseenheden er is veel industrie in de Wase gemeenten. Uit onderzoek van de POM
Oost-Vlaanderen (2013) blijkt dat het energieverbruik in de industriezones relatief hoog is. Uit studies
van 3E (2013) blijkt echter dat een daling van het energieverbruik mogelijk is in deze sector.

Figuur 33. Evolutie totale gewenste uitstoot in de EU tegen 2050 (European Climate Foundation, 2010)

Ook al stijgt het aantal bedrijven, zeker in de Waaslandhaven, toch vragen de inwoners dat iedere
sector dus ook industrie zijn steentje bijdraagt. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om energieefficiënter te werken door hoge energiekosten. Er wordt daarom voorgesteld om een voorzichtige
algemene CO2-reductie te hanteren.


Handel en diensten (tertiaire sector)

Handel en diensten is goed voor 15% CO2-uitstoot. De grootste bronnen zijn de kantoren,
administraties en handel. Studies tonen aan dat er een groot potentieel is voor energiezuinige
ingrepen en verlichting in de dienstverlenend sector. De bedrijven van handel en diensten zitten niet
altijd in recente energiezuinige gebouwen.
Uit inspraakmomenten blijkt dat het renoveren naar energiezuinige beglazing of bijkomende isolatie
wenselijk is. Ook worden vragen gesteld bij het warmteverlies door openstaande deuren. Daarnaast
vragen de burgers om in te zetten op gebouwen zoals de renovatie van scholen, bedrijven of
dienstverleners.


Landbouw

Bijna de helft van het oppervlakte van de zeven Wase gemeenten is landbouwgrond. Naast veel
akkergrond, is er ook een intensieve varkens-, vee-, pluimveeteelt en serres. Deze laatste zijn
energie-intensief. Uit overleg met de landbouwers blijkt dat ze grondig investeren in energiebesparende maatregelen.
Gelet de bestaande inspanningen enerzijds, maar de onzekerheid omtrent verwachte energiereductie
gelet op mogelijke glasbouw anderzijds, wordt er voorgesteld om een voorzichtige algemene CO2reductie te hanteren.
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Gemeentelijke overheden

Netbeheerder Eandis heeft voor bijna alle gemeenten een Energiezorgplan, Mobi-scan en masterplan
openbare verlichting opgesteld. Elke gemeente kan deze plannen aanwenden om zijn energieverbruik
en CO2-uitstoot te verlagen.
Uit de inspraakmomenten bleek dat burgers en bedrijven leiderschap verwachten van de gemeenten.
Ook binnen de gemeenten was dit aanwezig gelet op ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Hoewel de gemeenten een klein aandeel hebben in de totale uitstoot, zou deze de
voortrekkersrol en goede voorbeeld moeten geven van een toekomstgericht energie- en klimaatbeleid.


Hernieuwbare energie

Uit studies van European Climate Foundations blijkt dat hoewel de energievraag verwacht wordt te
stijgen, er in 2050 tot 80% van de energie uit hernieuwbare energie kan komen zoals wind, zon,
waterkracht, etc. In het Waasland werd er in 2011 slechts 2% van het energieverbruik opgewekt uit
hernieuwbare energie. Dit hoewel er een potentieel was van 36%. Deze opportuniteit wordt ook
ervaren op de inspraakmomenten, waar een duidelijke vraag leeft naar windmolens, zonnepanelen,
zonneboilers…

Figuur 34. Stijging energievraag gecombineerd met transformatie naar hernieuwbare energie in Europese Unie
tot 2050 (European Climate Foundation, 2010)

Uit de hernieuwbare energiescan blijkt dat het grootste potentieel voor groene stroom in de zeven
Wase gemeenten windmolens, zonnepanelen en zonneboilers op woningen en dienstverlenend
sector zijn. Ook de burgers wensen hierop in te zetten. Ook het gebruik van biomassa en groene
warmte moet worden onderzocht en toegepast indien mogelijk (geothermie, restwarmte, riothermie).
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Flankerend klimaatbeleid

Uit de inspraakmomenten waren er vele suggesties die een positieve invloed hebben op het klimaat,
maar die niet te meten zijn aan de hand van energieverbruik en de geproduceerde CO 2. Dit waren o.a.
voorstellen omtrent meer bossen, klimaatgezonder eten, klimaateducatie, beter afval sorteren,…
Deze suggesties zullen als flankerende beleidsadviezen overhandigd worden aan de lokale
overheden.

4.3 Oost-Vlaanderen klimaatgezond in 2050
Ook de Provincie Oost-Vlaanderen wil de toekomstige generaties een gezond klimaat achterlaten en
streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat er niet meer broeikasgassen
uitgestoten worden dan er opgenomen kunnen worden door de beschikbare omgeving in de Provincie
Oost-Vlaanderen. De Provincie gaat voor een netto nuluitstoot van meerdere broeikasgassen:
CO2, methaan (CH4), lachgas (N2O), F-gassen (HFK’s PFK’s en SF6) en roet. Deze ambitie is dus
uitgebreider dan het Europees Burgemeestersconvenant dat enkel focust op 20% reductie van
energiegerelateerde CO2.
Daarnaast wenst de Provincie klimaatbestendig te zijn tegen 2050. Dit wil zeggen dat de Provincie
ervoor wil zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatverandering zoveel mogelijk opgevangen
worden (Provincie Oost-Vlaanderen, klimaatplan, 2015, p. 42-43).

4.4 De Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen 2050
Het Europees Burgemeestersconvenant met de doelstelling om 20% minder CO 2 uit te stoten in 2020,
kadert in de ambitie van de Europese Unie om tegen 2030 een vermindering te hebben van 40%
broeikasgassen en tegen 2050 klimaatneutraal te worden met een reductie van -80% CO2.
Op 28 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief
goed. Het plan bestaat uit een overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams Mitigatieplan, om
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het Vlaams Adaptatieplan om de effecten van de
klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen (Provincie Oost-Vlaanderen Klimaatplan,2015).
Volgende punten zijn volgens het Vlaamse Klimaatplan essentieel om in de komende 40 jaar de
doelstelling van 15% CO2-vermindering tegen 2020 ten opzichte van 2005 voor de niet-ETS4
sector te bereiken:
 Gedragsmaatregelen (minder fossiele personenkilometers, minder voedselverspilling,
energiebewuster gedrag,…) en maatschappelijke organisatie (ruimtelijke ordening, meer
telewerken, anders wonen, …) zijn essentieel voor de overgang naar een koolstofarme
maatschappij. Er moet dan ook ingezet worden op het doorbreken van barrières waardoor
gedragsverandering in zowel productie- als consumptiepatronen mogelijk worden;
 Versterking van de energie-efficiëntie maatregelen is van groot belang in alle sectoren;
 Hernieuwbare energie zal moeten voorzien in een groot deel van de energievraag;
 Om evenwicht in de netten te verzekeren zullen intermitterende energiebronnen en biomassa
een belangrijke rol spelen, en zal diepe geothermie ontwikkeld worden;
 Koolstofafvang en –opslag zal nodig zijn als nieuwe technologie om de impact van de
industrie op het klimaat te verminderen;
 Het aanwenden van innovatieve technologieën, beleidsvormen, financierings- en business
modellen is belangrijk.
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4.5 Samenvatting visie en strategie Waasland Klimaatland 2020 - 2050
Het realiseren van -20% CO2-uitstoot tegen eind 2020 is enkel mogelijk door in te zetten op
energiebesparing én hernieuwbare energie. Dit moet gerealiseerd worden in verschillende
sectoren. De doelstellingen voor de huishoudelijke sector zijn o.a.: sneller renoveren, isoleren en het
inzetten op gedragsverandering. Bij mobiliteit wordt er getracht om het aantal autokilometers onder
controle te houden, in te zetten op fietsen, efficiëntere vervoerswijzen en elektrische wagens. Ook de
handel en diensten kunnen inzetten op energierenovaties en aandacht voor energiezuinige verlichting.
Zowel industrie als landbouw zetten in op energie-efficiëntie van hun processen. De gemeente, als
organisatie, zou het voortouw moeten nemen om klimaatneutraal te worden: dit door in te zetten op
een klimaatgezond patrimonium, wagenpark en openbare verlichting. Gelet op de ruimtelijke
mogelijkheden, moet worden ingezet op extra windmolens, zonnepanelen en zonneboilers.
Door zijn ligging in de Europese Unie en de Provincie Oost-Vlaanderen is het Waasland deel van een
groter plan om tegen 2050 te evolueren naar een klimaatneutrale en klimaatbestendige regio.
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5. Maatregelen Waasland Klimaatland (CO2-reductie)
Hier worden alle CO2-reductiemaatregelen opgesomd en berekend op hun potentieel. Ze worden per
sector van de nulmeting verdeeld. Achter iedere titel staat hoeveel kiloton CO 2-reductie per jaar de
CO2-reductiemaatregelen moeten realiseren tegen eind 2020.
Elk van de 25 maatregelen werd berekend in het Klimaat Maatregelen Instrument (KMI) van
Futureproofed. Vervolgens zijn de maatregelen weergegeven in een overzichtelijke tabel die de
belangrijkste eigenschappen van de maatregelen oplijst. Een uitgebreide beschrijving en overzicht
vindt men terug in het KMI. De kolommen hieronder zijn als volgt:



Maatregel x: de code ter identificatie gevolgd door een beschrijving van de maatregel. Direct
daaronder staat de grootorde van de maatregel beschreven. De grootorde is meestal in
eenheden (x aantal huishoudens) of in een percentage van een sector of doelgroep (bv. x%
van alle huishoudens). Als dit toch anders is dan wordt dat apart vermeld.



CO2-reductie 2020 (kton): jaarlijkse reductie als de maatregel is doorgevoerd in 2020.
Bijvoorbeeld per geïsoleerd huis wordt er 1 ton CO2-emissies vermeden. In jaar één worden
er 100 huizen geïsoleerd en zo 100 ton CO2-emissie vermeden. In jaar twee worden er nog
eens 100 huizen geïsoleerd waardoor we dat jaar 200 ton CO2-emissies vermijden. Elk jaar
komt er dus 100 ton vermeden CO2-emissies bij en na vijf jaar zal vanaf dan 500 ton CO 2emissies vermeden worden ten opzichte van de nulmeting van 2011.



Aandeel t.o.v. 2011 (%): hoeveel de maatregelen jaarlijks besparen in verhouding met de
nulmeting in 2011. Een maatregel die 7 kton reduceert zal 1% aandeel hebben t.o.v. de +-700
kton CO2-emissies van de nulmeting.



Aantal eenheden: dit geeft aan hoeveel eenheden er moeten worden gerealiseerd en kan
worden uitgedrukt in personen, huishoudens, handelaars, kWh… De grootorde is meestal in
eenheden (x aantal huishoudens) of in een percentage van een sector of doelgroep (bv. x%
van alle huishoudens) ten opzichte van 2011. Als dit toch anders is dan wordt dat apart
vermeld.



Investering (€): de totale investering voor alle eenheden samen. De investering kan door
verschillende stakeholders worden gedragen.



Cumulatieve opbrengst (mio €): de cumulatieve winsten van de totale maatregel in 2020.
De maatregelen hebben vaak een langere levensduur waardoor de opbrengst over de gehele
levensduur hoger ligt.
Kosten-efficiëntie maatregel (€/ton): De investering die nodig is per gereduceerde ton CO2emissies. Dit geeft aan hoe efficiënt de investering is: hoe hoger het getal hoe beter. Dit is een
algemene benadering waardoor individuele investeringen andere resultaten kunnen geven.



Maatregel X

…
(…% vd …)

CO2 reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(€)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

…

…%

…

…

…

…

Tabel 38. Voorbeeld overzicht per maatregel.
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5.1 Huishoudens (-30,6 kton CO2)
Door middel van 6 uit te voeren maatregelen in de huishoudelijke sector, wordt er tegen eind 2020
jaarlijks 30,6 kton CO2 minder uitgestoten in de zeven Wase gemeenten samen. De maatregelen zijn:
dakisolatie, muurisolatie, betere beglazing, collectieve wijkrenovaties, energiescans huishoudens en
gedragswijziging om minder energie te verbruiken.
Er zijn tientallen mogelijke maatregelen om minder energie te verbruiken in de sector huishoudens,
bijvoorbeeld stimuleren van WKK-installaties, een groepsaankoop sanering stookolietanks, het
sensibiliseren van vernieuwen oude ketels door condensatieketels,.. Een klimaatplan moet echter
gefocust zijn op een haalbaar aantal maatregelen. Het is echter mogelijk om tijdens de uitvoering van
het klimaatplan hiervoor acties te ontwikkelen.

Maatregel 1

Plaatsen van dakisolatie,
(20% huishoudens in 2020)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

13,3

1,87%

14.513

33,8

25,3

381

Tabel 39. Overzicht maatregel dakisolatie

Op basis van gegevens uit het ‘Actieplan van het Energierenovatieprogramma 2020 voor het Vlaamse
woningbestand’ van het Vlaams Energieagentschap wordt aangenomen dat ongeveer 24% van het
totale gebouwenbestand in Vlaanderen, en dus ook in de zeven Wase gemeenten, nog niet over
(voldoende) dakisolatie beschikt. Ook de reg-enquête van 2011 en de studie van steunpunt transitie
van 2013 geven cijfers tot 30% van niet of slecht gedeeltelijk geïsoleerde daken. Een deel van de
daken die al geïsoleerd zijn vallen daarenboven niet onder de wettelijke minimumvereisten van 2013
waarmee wordt gerekend. De maatregel houdt in dat al deze daken (bijkomend) geïsoleerd worden tot
een U-waarde van maximaal 0,25 W/K.m2. Het VITO Vlaams klimaatplan (2012) schat dat 18% van
de huishoudens in 2020 hun dak (bijkomend) zullen hebben geïsoleerd. De economische levensduur
wordt op 50 jaar gezet. Deze maatregel zorgt ervoor dat er jaarlijks 1.613 daken geïsoleerd moeten
worden in de zeven Wase gemeenten.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Samenaankopen organiseren (bv concept Kyoto in het Pajottenland: samenaankoop op
wijkniveau)
 Vlaamse energielening via Interwaas. Met eventueel overnemen rente door stad of gemeente.
 Thermografische dakenscan en isolatiecampagne op niveau van doelgroepen.
 Inzetten op patrimonium sociale huisvestingsmaatschappijen.
 Subsidiereglement gemeente aanvullen met energie renovatiepremie voor dakisolatie (al dan
niet met strengere isolatienormen).
 Aanbieden renovatieadvies aan huis. Sociaal dakisolatieproject (SDIP) promoten. Opvolgscan
energiesnoeiers promoten (enkel voor doelgroepen, tenzij dakisolatie).
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Figuur 35. Campagnebeeld groepsaankoop dakisolatie (Interwaas, 2016)

Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Goede voorbeelden van particulieren en anderen in de gemeente/stad bundelen. Verzamelen
van pool met kennis over woningrenovaties.
 Als lokale overheid zelf voorbeeldrol opnemen en hier uitgebreid over communiceren naar de
burgers toe.
 Stedenbouwkundige verordening opmaken / aanpassen: meer inzetten op duurzaamheid,
energiebesparing. Bv: stimuleren zongerichte verkavelingen of toelaten extra bouwlaag indien
BEN-woning.
 Centraal infopunt waar alles van informatie omtrent subsidies voorhandig zijn; zowel in digitale
als papieren vorm.
 Aanmoedigen groendaken voor verkoelend effect en positieve invloed biodiversiteit.
 Renovatie-party (idem Tupper-ware party): nodig mensen uit die graag zouden verbouwen op
gezellige avond met hapjes en drankje. Zorg voor begeleiding en technische ondersteuning,
bv. aannemer. Focus op kansen die isolatie biedt. Hou het klein en gezellig.
 Energie-renovatie ambassadeur: bouw een netwerk uit van ambassadeurs en zorg dat deze
herkenbaar zijn (bv. verzamelen op een website of bv een plakkaat aan de deur).
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Maatregel 2

Plaatsen van muurisolatie
(15% huishoudens in 2020)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

10,5

1,47%

10.885

42,5

16,3

311

Tabel 40. Overzicht maatregel muurisolatie
2

De maatregel houdt in dat muren geïsoleerd worden tot een U-waarde van maximaal 0,55 W/Km ,
waarvan 50% spouw- en 50% buitenmuurisolatie. Het VITO Vlaams klimaatplan (2012) schat dat 3%
van de huishoudens in 2020 hun muren (bijkomend) zullen hebben geïsoleerd. De economische
levensduur wordt op 50 jaar gezet. Daarnaast zijn er premies en goedkope leningen beschikbaar voor
deze maatregel.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Samenaankopen organiseren (bv concept Kyoto in het Pajottenland: samenaankoop op
wijkniveau)
 Vlaamse energielening via Interwaas. Met eventueel overnemen rente door stad of gemeente.
 Thermografische dakenscan en isolatiecampagne op niveau van doelgroepen.
 Inzetten op patrimonium sociale huisvestingsmaatschappijen.
 Al dan niet subsidiereglement gemeente aanvullen met energie renovatiepremie voor bv
muurisolatie, gevelrenovatie,
 Aanbieden renovatieadvies aan huis.
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Goede voorbeelden van particulieren en anderen in de gemeente/stad bundelen. Verzamelen
van pool met kennis over woningrenovaties.
 Als lokale overheid zelf voorbeeldrol opnemen en hier uitgebreid over communiceren naar de
burgers toe.
 Centraal infopunt waar alles wat informatie omtrent subsidies betreft, voorhanden is; hetzij in
fysieke als digitale als papieren vorm.
 Stedenbouwkundige verordening opmaken / aanpassen: meer inzetten op duurzaamheid,
energiebesparing.
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Maatregel 3

Plaatsen van betere beglazing huishoudens
(9% vd huishoudens)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

4,0

0,56%

6.531

47,1

-1,0

-48

Tabel 41. Overzicht maatregel betere beglazing

Op basis van dezelfde gegevens als bij volledige dakisolatie wordt aangenomen dat 15% van de
woningen nog over enkel glas beschikt. Daarvan heeft 7% nog overal enkel glas en 8% nog
gedeeltelijk enkel glas. De eisen voor de nieuwe beglazing zijn analoog aan deze van het Vlaamse
REG beleid vanaf 1 januari 2013. Het VITO Vlaams klimaatplan (2012) schat dat 12% van de
huishoudens in 2020 beter geïsoleerde glazen zullen hebben. De economische levensduur wordt op
50 jaar gezet. De kosten-efficiëntie van deze maatregel lijkt negatief te zijn, maar het is belangrijk om
te wijzen dat dit in individuele gevallen wel winstgevend kan zijn en dat er ook niet-financiële aspecten
zijn zoals verhoogd wooncomfort.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Samenaankopen organiseren (bv concept Kyoto in het Pajottenland: samenaankoop op
wijkniveau)
 Vlaamse energielening via Interwaas. Met eventueel overnemen rente door stad of gemeente.
 Thermografische dakenscan en isolatiecampagne op niveau van doelgroepen.
 Inzetten op patrimonium sociale huisvestingsmaatschappijen.
 Al dan niet subsidiereglement gemeente aanvullen met energie renovatiepremie voor bv
dakisolatie, superisolerend glas, muurisolatie, gevelrenovatie, vloerisolatie...
 Aanbieden renovatieadvies aan huis. Opvolgscan energiesnoeiers promoten (enkel voor
doelgroepen).
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Goede voorbeelden van particulieren en anderen in de gemeente/stad bundelen. Verzamelen
van pool met kennis over woningrenovaties.
 Als lokale overheid zelf voorbeeldrol opnemen en hier uitgebreid over communiceren naar de
burgers toe.
 Centraal infopunt waar alles wat informatie omtrent subsidies betreft, voorhanden is; hetzij in
fysieke als digitale als papieren vorm.
 Stedenbouwkundige verordening opmaken / aanpassen: meer inzetten op duurzaamheid,
energiebesparing.
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Maatregel 4

2% reductie gemiddeld energieverbruik bij huishoudens voor
verwarming en elektriciteit door gedragsinterventie
(50% huishoudens in 2020)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

2,1

0,30%

36.283

0,2

-2,8

625

Tabel 42. Overzicht maatregel verlagen elektriciteitsverbruik

Uit de CO2-nulmeting van 2011 blijkt dat het gemiddeld jaarlijks energieverbruik van een gezin uit het
Waasland 18.677 kWh bedraagt. Verwarming is goed voor 75% van het verbruik (gemiddelde
verwarmingsvraag Vlaanderen is 10.500 kWh). Het aandeel van het elektriciteitsverbruik bedraagt
ongeveer 25% (gemiddelde elektriciteitsvraag Vlaanderen is 3.500 kWh).
Door gezinnen aan te sporen om op een meer rationele manier om te gaan met hun energieverbruik
moet het mogelijk zijn om tegen 2020 een blijvende besparing van minstens 8% te realiseren op het
totaalverbruik van de gezinnen. De daling van het energieverbruik wordt gerealiseerd enkel door
gedragsaanpassing. Er worden geen investeringen voorzien maar enkele kleine investering kunnen
wel worden voorzien.
Gelijkaardige campagnes naar gezinnen toe, zij het kleinschaliger en voor een kortere periode, tonen
aan dat besparingen tot 15% mogelijk zijn. Een blijvende reductie van 8% werd vooropgesteld door de
Bond Beter Leefmilieu die deze resultaten in het verleden al behaalde bij ‘Energiejacht’. Futureproofed
gaat uit van een gemiddelde reductie van 2% gezien het om een zeer omvangrijke doelgroep gaat en
de 8% dus niet overal gehaald zal worden.
In deze maatregel wordt ook rekening gehouden met de spontane reductie bij de gezinnen naar
aanleiding van de stijgende energieprijzen en de media aandacht die hier steeds vaker naartoe gaat.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Aanbieden van energiemonitoring: meten is weten. Via apps of bedrijfspakketten automatisch
registeren van bv gas en/of elektriciteitsverbruik en deze vergelijken met inwoners uit de
gemeente. Deelnemers na verloop van tijd opvolgen om terugval in oud gedragspatroon te
voorkomen.
 Sensibiliseren op een speelse manier met concrete ideeën; uitgave van een folder of vaste
duurzaamheidsrubriek met tips in gemeentelijke infoblad.
 Energiecontracten vergelijken met V-test van Vlaamse Overheid.
 Samenaankoop LED-verlichting, huishoudtoestellen (bv energiezuinige koelkasten,
diepvriezers, wasmachines..)
 Vlaamse energielenig via Interwaas kent ook een lening toe aan doelgroepen voor
huishoudtoestellen
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Maatregel 5

Collectieve wijkrenovaties naar lage energie-standaard
2
(70 kWh/m ) - muurisolatie

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,4

0,06%

200

2,4

0,2

88

Tabel 43. Overzicht maatregel collectieve wijkrenovatie lage energie-standaard

Deze maatregel voorziet in collectieve renovaties van bestaande woningen en focust op volgende vier
bouwtypes: halfopen woningen <1946, rijwoningen <1946, halfopen woningen 1946-1970 en
rijwoningen 1946-1970. De renovatiekost en potentiële besparingen zijn berekend met behulp van de
Tabula‐studie van VITO (2011). Alle renovaties gebeuren naar een energiestandaard waarbij de netto
2
energiebehoefte voor verwarming gereduceerd wordt tot gemiddeld 70 kWh/m . Dit cijfer komt
overeen met de bijkomende eis van netto-energiebehoefte in de EPB-wetgeving voor nieuwbouw die
ingevoerd werd op 1 januari 2014. Dit is mogelijk wanneer de woningen enkel langs de binnenkant
kunnen worden geïsoleerd. Langs de buitenkant kan ook en zal een beter resultaat geven.
Merk op dat de maatregel ook van toepassing kan zijn op een samenwerking met buren of een groep
mensen met een gezamenlijk interesse, uit eenzelfde sportclub… Wel is het zo dat het bouwtechnisch
en budgettair interessanter is om rijen woningen in één geheel aan te pakken. Extra kosten voor
aansluitingsdetails tussen de aanpalende woningen kunnen zodoende gereduceerd worden.

Figuur 36. Renovatie van 153 woningen uit de jaren '70 tot passiefwoningen te Kerkrade (NL). Heel dit project
wordt gerealiseerd in een tempo van 10 dagen per woning, zonder dat de bewoners hun woning
hoeven te verlaten.

Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 De provincie Oost-Vlaanderen heeft een goedgekeurd Interreg-project See2Do!. Hier wenst
men een volledige straat als collectief grondig te renoveren, inclusief ontzorging. Gemeenten
kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
 Als gemeentebestuur een proefproject starten in een straat met volledige uitrol met
verschillende maatschappelijke spelers. Naar logistieke ontzorging, hulp bij subsidies, beste
prijs aannemer, etc.
 Inzetten op patrimonium sociale huisvestingsmaatschappijen.
 Aanbieden renovatieadvies aan huis. Opvolgscan energiesnoeiers promoten (voor
doelgroepen).
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Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Goede voorbeelden van particulieren en anderen in de gemeente/stad bundelen. Verzamelen
van pool met kennis over woningrenovaties.
 Als lokale overheid zelf voorbeeldrol opnemen en hier uitgebreid over communiceren naar de
burgers toe.
 Centraal infopunt waar alles wat informatie omtrent subsidies betreft, voorhanden is; hetzij in
fysieke als digitale als papieren vorm.
 Nadenken over afbraak oude gebouwen vs nieuwbouw.
 Belasting op leegstand en verwaarlozing.
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Maatregel 6

Energiescans bij huishoudens
(2.000 huishoudens)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,3

0,04%

2.000

0,4

0,4

269

Tabel 44. Overzicht maatregel energiescans

Deze maatregel voorziet in het uitvoeren van 2.000 energiescans verspreid over 5 jaar. Dat houdt in
dat elk jaar 400 woningen een dergelijke scan zouden moeten krijgen. Uit voorgaande energiescans is
gebleken dat deze een gemiddelde besparing van 85 kWh elektriciteit en 294 kWh gasverbruik
kunnen initiëren zonder zware investering (Ecohuis Antwerpen). Deze scans zijn gebudgetteerd aan
€180/scan.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Als gemeente iedere inwoner een gratis energiescan van woning aanbieden op het
grondgebied. Bv. via Energiesnoeiers van Den Azalee en/of samenwerking met middenveld.
Via een energiescan van de woning worden de belangrijkste warmteverliezen gedetecteerd
en worden basismaatregelen uitgevoerd: bv. tochtstrips, radiatorfolie,…
 Energiejacht (BBL), energiebesparen ondersteunen. Groepjes gezinnen volgen hun
energieverbruik op, wisselen ervaring uit over energiebesparende maatregelen, waarbij ze
kunnen rekenen op de deskundige ondersteuning van een energiemeester. Een te behalen
energiebesparing word voorgesteld
 Mogelijkheid om te focussen op doelgroepen: huurders sociale huisvesting, aangesloten
gezinnen bij het OCMW, oudere woonwijken,…
 Na de scans: energiefit-infosessies van Eandis voor eigenaars of huurders die energie willen
besparen.
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Communiceren en sensibiliseren via gemeentelijke kanalen.
 Pool van vrijwilligers rond energiescans
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5.2 Mobiliteit (-21,7 kton CO2)
Door middel van 6 maatregelen in de sector mobiliteit, wordt er tegen eind 2020 jaarlijks 21,7 kton
CO2 minder uitgestoten. De maatregelen zijn: zuinigere wagens, modal shift naar fiets, clustercentrum
voor goederenvervoer, elektrische voertuigen, autoluwe zones en een vrijwillig mobiliteitscharter voor
bedrijven.

Maatregel 7

Lokaal verkeer (auto) effect zuinigere wagens
(MIRA EUR)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

15,9

2,24%

/

-

-

-

Tabel 45. Overzicht maatregel verwachting lagere emissiefactoren

Deze maatregel geeft eerder een te verwachten tendens die in het rekenmodel dient meegenomen te
worden om de effecten van de zuinigere wagens in te schatten. De gehanteerde achterliggende cijfers
komen uit het EUR-scenario van het milieurapport MIRA (2009), zoals eerder beschreven in paragraaf
2.4 over uitstootscenario’s. Dit scenario geeft indicatieve CO 2-emissies voor nieuwe voertuigen in
2030. Na 2030 wordt er verondersteld dat die emissies niet verder dalen, maar wel dat na 10 jaar
(2040) het voertuigenpark dermate vernieuwd is, dat de indicatie van 2030 overeenkomt met die van
een gemiddeld voertuig in 2040.
Voor de toename van het autoverkeer (6,3% tegen 2020) wordt in deze maatregel niet meegenomen
omdat dit gaat over de groei van het wagenpark. Net zoals bij huishoudens is de reductie bepaald ten
opzichte van de situatie in 2011. Een verbetering van de efficiëntie resulteert in een emissie van 60
gram CO2/km in 2030 voor nieuwe wagens. Deze maatregel heeft betrekking op de niet-genummerde
wegen. De maatregel wordt ook maar deels meegenomen in de reducties voor 2020 gezien deze pas
op kruissnelheid is in 2040.

Deze maatregel is een gevolg van Europese richtlijnen die via Vlaamse en federale wetgeving
omgezet worden in Belgisch recht. Gemeenten hebben hier geen directe invloed op. Toch zijn er
enkele flankerende maatregelen mogelijk:
 Shuttledienst openbaar vervoer van station naar bedrijventerreinen. Aanvullend met
leenfietsenstalling aan openbaar vervoerspunt
 Lage emissiezone (LEZ) inrichten. Bijvoorbeeld in Antwerpen worden vanaf 1 februari 2017
de meest vervuilende auto’s geweerd uit het stadscentrum.
 Sensibiliseren over energie-efficiënte wagens en duurzaam vervoer
 Carpoolparkings aan invalswegen of aan station om gezamenlijk naar bedrijvenzone te rijden.
 Communicatie over zuinig rijden vanuit de gemeente of de politie, bv op evenementen of in
gemeenteblad.
 In nieuwe verkavelingen centrale parkeerplaatsen voorzien.
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Maatregel 8

Modal shift van personenwagen naar fiets
(2,5% naar de fiets)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

3,4

0,48%

2,5%

-

8,6

500

Tabel 46. Overzicht maatregel fiets

Cijfers van ‘VITO transportation research’ tonen aan dat 15% van de afgelegde autokilometers ritten
korter dan 8 km bedragen, afstanden die in de meeste gevallen perfect met de fiets zouden kunnen
gebeuren.
In het landelijke karakter van het grondgebied van de zeven Wase gemeenten is een extra inspanning
nodig om de shift te maken. De verschillende kernsteden bieden ook opportuniteiten hiervoor. Daarbij
komt nog de evolutie van de elektrische fiets waardoor de fiets ook een waardig alternatief wordt voor
langere afstanden. Deze maatregel houdt in dat de afgelegde autokilometers op het grondgebied
(snelwegen niet meegerekend) vervangen worden door verplaatsingen met de fiets (of te voet).
Enkele aanbevelingen kunnen hierbij helpen.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Fietsen aantrekkelijker maken d.m.v. autoluw centrum, zwaar verkeer weren uit het centrum,
verkeersveiligheid voor fietsers vergroten , beperking van snelheid in dorpskern
 Fietssnelwegen aanleggen
 Bestaande fietsinfrastructuren verbeteren (veiligere overgangen, vrijliggende fietspaden,
bredere fietspaden, fietsstelplaatsen, parkeerplaatsen omvormen tot fietsparkeerplaatsen
dichtst bij winkels, schoolstraten waar delen van de straat autovrij zijn tijdens begin en einde
school…)
 Blue Bikes aanmoedigen: fietsverhuur voorzien aan gunsttarief van bv. 1 euro per dag.
 Aanbieden van een fietspool.
 Groepsaankoop elektrische fietsen
 Oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen
 Auto ontmoedigen d.m.v. infrastructuur wijzigingen (fietsstraten, verlaagde snelheid,
verkeerslussen aanleggen om doorgaand verkeer te stremmen, holle vluchtheuvel (vangt
water op en verspreidt deze over de baan,…).
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Autoloze zondag
 Campagnes ‘met belgerinkel naar de winkel’ met lokale handelaars, Bike to Work of andere
imagoverbeterende fietscampagnes…
 Werken met fietsbrevet: kinderen van lager onderwijs leren fietsen in de gemeente
 Bedrijven in de kijker zetten die duurzame bedrijfsmobiliteit hebben, eventueel zelfs met een
sterrensysteem of prijsuitreiking.
 Updaten schoolroutekaart
 Workshop ‘elektrisch fietsen’ aanbieden
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Maatregel 9

Technologische shift naar elektrische voertuigen
(1% van de autokilometers)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden
(wagens)

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,9

0,13%

1.164

1,2

-4,7

-1.049

Tabel 47. Overzicht maatregel elektrische voertuigen

Deze maatregel voorziet dat tegen eind 2020 er 1% van de gereden kilometers met personenwagen,
door elektrische wagens afgelegd worden. Bij aandrijving van deze elektrische wagens met ‘grijze’
stroom resulteert dit in een aanname van 47 gram CO 2/km (VITO EmotionRoad - base scenario
2030). Ondanks de torenhoge verwachtingen rond elektrische mobiliteit is het aantal elektrische
voertuigen op de Vlaamse wegen nog zeer beperkt. Voor België waren er in 2011 162 elektrische
voertuigen ingeschreven (0,003%) en tegen 2015 meer dan vertienvoudigde dit aantal tot 2.871
(0,040%) (www.statbel.fgov.be: verkeer en vervoer - grootte van het voertuigenpark). Een lokaal
bestuur heeft weinig of geen impact op deze materie, behalve dan door het faciliteren van de plaatsing
van bijkomende laadpalen, specifieke voorbehouden parkeerplaatsen… Dit zijn echter flankerende
acties en leveren op zich geen rechtstreekse CO 2-besparing op. De flankerende acties zijn echter wel
onontbeerlijk om op het grondgebied van de zeven Wase gemeenten de beoogde modal shift van 1%
tegen 2020 te realiseren.
Tal van onderzoeken hebben al aangetoond dat de autonomie van een elektrisch voertuig voor een
groot deel van de bevolking geen probleem kan zijn. De initiële investering daarentegen is nog wel
een significante drempel. Ook die drempel is aan het verdwijnen. Enerzijds zijn er de verhoogde
subsidies voor de aankoop van elektrische wagens en anderzijds is er de snel dalende prijs voor
nieuwe elektrische wagens. Begin 2016 werd het betaalbare Tesla model 3 voorgesteld die
concurrentieel is met een gemiddelde middenklasse wagen.
Toch is het interessant om nu al pilootprojecten op te starten om ervaring op te doen met deze nieuwe
voertuigcategorie. Dergelijke modal shift kan op verschillende manieren bekomen worden, en is ook
afhankelijk van de referentiesituatie per gemeente (bijv. aanwezige infrastructuur, ‘autocultuur’,…). De
investeringskost waarmee werd gerekend bevat de eenmalige aankoopkost van het voertuig zonder
de recentelijk ingevoerde subsidie voor particulieren. De kostprijs van infrastructuur (laadpalen,
netwerk,…) werd niet meegenomen in de berekening.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Voorkeursparking voor elektrische voertuigen met laadpalen. Naamsbekendheid verhogen (bv
via www.oplaadpunten.org/auto/kaart-vlaanderen)
 Ruimte voor elektrische laadpunten. Eandis heeft de opdracht om tegen 2020 tot 2.000
laadpalen te voorzien. Dit gebeurt via een gecoördineerde studie in overleg met lokale
besturen. Daarnaast is er het systeem van ‘paal volgt wagen’: inwoners met een huis zonder
parking kunnen een laadpunt binnen straal van 500 meter aanvragen aan de gemeente. Deze
plaatsing gebeurt opnieuw in overleg met de gemeente.
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Week van de mobiliteit: uittesten van verschillende vervoersmodaliteiten.
 Aandacht voor CNG-stations voor wagens op aardgas
 Sinds 2016 zijn er Vlaamse premies van max. €5.000 voor elektrische wagens. Deze zijn
enkel voor privépersonen.
 De voorbeeldrol als gemeente of intercommunale: aankopen of leasen van elektrische
wagens voor het wagenpark (zie maatregel 21).
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Maatregel 10 Autoluwe zones
(in 2 gemeenten)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,8

0,11%

2

2,9

1,7

453

Tabel 48. Overzicht maatregel autoluwe zones

Uit inspraakmomenten bleek dat er een wens is om het autoverkeer in de gemeentecentra terug te
dringen. Dit kan door de inrichting van een uitgebreide autoluwe zone in twee gemeentecentra of
meerdere wijken. Door een aangepast circulatieplan wordt het doorgaand verkeer geweerd. De
nodige flankerende maatregelen moeten ervoor zorgen dat een autoluw centrum niet enkel leidt tot
verplaatsing van het lokaal autoverkeer, maar dat er door de maatregel een effectieve daling wordt
gerealiseerd in het aantal gereden autokilometers.
Voor de impact van de maatregel wordt gerekend op een daling van het lokale autoverkeer op het
grondgebied met 10% tegen 2020, wat neerkomt op ongeveer 5,9 miljoen vermeden autokilometers
(10% van de autokilometers op de niet-genummerde wegen). Er werd hierbij vanuit gegaan dat er
geen overlap is met maatregel 8 (Modal shift van auto naar de fiets).
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Autovrije straten
 Fietsers ruimte geven: fietsstraten in centrum of fietssnelwegen- voor lange afstanden
 Fietsenstallingen: in overleg met burgers fietsenstalling voorzien. Bv automatisch bij alle
gebouwen van de gemeente, bij school- of zorginstellingen.
 Meer uniformiteit in snelheden dmv zonering (minder optrekken en afremmen = minder
uitstoot).
 Auto ontmoedigen dmv infrastructuurwijzigingen: lussen in binnenstad voor doorgaand
verkeer te weren, na inspraak verminderen aantal parkeerplaatsen….
 Groenaanplanting voor een aangenaam centrum.
 Stadsrandparkings.
 Aandacht voor Trage Wegen (in kaart brengen en missing links herstellen na participatie).
Snelle doorsteken voor fietsers en voetgangers.
 Deelwagens: minder particulier autogebruik door deelsysteem (Cambio, Autopia,…).
 Al dan niet herziening van mobiliteitsplan.
 Stipter en beter openbaar vervoer: overleg met NMBS en De Lijn. Aparte rijstroken voor
bussen, sociale correcties op tarieven, duidelijke signalisatie…
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Deelnemen aan Autoloze zondag
 Deelnemen Week van de Mobiliteit
 Campagnes ‘met belgerinkel naar de winkel’, Bike to Work of andere imagoverbeterende
campagnes fiets…
 Prijsverschil duiden: bv hoeveel kost een brood gehaald met de fiets tegenover een brood
gehaald met auto? Werkelijke kost van transport tonen.

102

Maatregel 11 Goederenvervoer groeperen en samen laten transporteren
(1 clustercentrum)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,5

0,08%

1

0,1

1,0

356

Tabel 49. Overzicht maatregel goederenvervoer clusteren

Deze maatregel voorziet in het groeperen van goederentransport om een duurzaamheids‐ en
efficiëntieverhoging te realiseren. Dit komt grotendeels door faciliteren van collectief goederenvervoer
(zoals Citydepot of Bubble Post) met overslag aan de rand van de gemeente en distributie op maat
met milieuvriendelijkere en kleinschaligere vervoersmodi (elektrisch/fietstaxi…) naar en in het centrum
van de gemeente.
Het programma voor de uitwerking hiervan start in 2016 en leidt stapsgewijs tot 25% reductie van de
beïnvloedbare voertuigkilometers voor vrachtvervoer, dit wil zeggen al het verkeer op de provinciale‐,
gemeentelijke‐ en gewestwegen, en 25% van het vrachtvervoer op de autosnelwegen. De nodige
investeringen betreffen ook de bouw van een tweede overslagcentrum naast dat van Sint-Niklaas.
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Lokale voedingsmiddelen verdelen via ophaalpunten
 Voedseldepot Waasland (VoedSaam) betrekken bij dit clustercentrum

103

Maatregel 12 Vrijwillig charter voor bedrijven om de gemiddelde emissies van
hun wagenpark te beperken.
(30% van alle nieuwe bedrijfswagens)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,2

0,09%

5.679

-

-

-

Tabel 50. Overzicht maatregel bedrijfscharter voor wagenpark

Dit charter wordt opgemaakt in samenwerking met een overkoepelende organisatie en daagt bedrijven
uit om de gemiddelde CO2-emissies van de nieuwe bedrijfswagens telkens 10 gram CO 2/km lager te
laten scoren dan de ambities van de Europese Unie, zijnde 130 gram CO2/km tegen 2015, 95 gram
CO2/km tegen 2021 (http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm )
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Het promoten en aanmoedigen van bedrijven die duurzaam bezig zijn bv. een classificatiesysteem met jaarlijkse uitreiking. Kijken naar financiële aanmoedigingen.
 Goede accommodatie en infrastructuur voorzien voor fietsende personeelsleden:
samenaankoop fietsen, fiets (regen)kledij, overdekte en grote fietsenstalling, fietsenstalling
dicht bij bedrijf plaatsen, douches,…
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Deelnemen aan campagnes zoals Bike to Work
 Vlootscan of duurzaamheidsrapportering van bedrijven: hoeveel CO 2 stoot het wagenpark van
het bedrijf uit op jaarbasis?
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5.3 Handel en diensten (-11,3 kton CO2)
Door middel van 5 maatregelen in de sector handel en diensten, wordt er tegen eind 2020 jaarlijks
11,3 kton CO2 minder uitgestoten. De maatregelen zijn: verlichting reduceren, renovatie bestaande
gebouwen, meer dubbel glas, schuifdeuren en tien voorbeeldgebouwen.
De sector handel en diensten bestaat uit verschillende subsectoren: kantoren en administratie, hotels
en restaurants, handel, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, andere
gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening en een rest-subsector.
Maatregel 13 Verlichting reduceren
(50% panden sector handel en diensten)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

3,3

0,46%

1.897

19,0

9,7

599

Tabel 51. Overzicht maatregel verlichting reduceren

Deze maatregel voorziet in vervanging van de verlichting in alle gebouwen van de sector Handel en
2
2
diensten (ref. 2011) waardoor er een reductie in energiegebruik van gemiddeld 52 W/m naar 20 W/m
gerealiseerd kan worden. In de praktijk gaat het over het vervangen van de bestaande halogeen-, TLen gloeilampen door LED lampen. De economische levensduur wordt op 15 jaar gezet.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Samen met ondernemersvereniging een campagne opzetten om lichtreclame en
binnenverlichting te vervangen door LED-verlichting
 Groepsaankoop relighting organiseren
 Verplichten van gebruik ledverlichting
 Energieaudit aanbieden aan handelaars
 Energiecoach aanstellen
 Gemeentelijke subsidies voor bv. relighting, ventilatie, beglazing,…
 Samenaankoop relighting of LED-verlichting
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Maatregel 14 Enkel glas vervangen door hoogrendementsglas
(15% panden sector handel en diensten)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

2,9

0,41%

42.900

8,6

4,0

275

Tabel 52. Overzicht maatregel dubbel glas

Voor deze maatregel wordt aangenomen dat de glasoppervlakte in niet residentiële gebouwen 15%
bedraagt van de vloeroppervlakte, en dat de maatregel uitgevoerd wordt in 15% van het betreffende
gebouwenbestand. 80% van de warmteverliezen door het glas kunnen worden vermeden door de
2
beoogde vervanging (Ug-waarde van gemiddeld 5,8 naar 1,1 W/m K). Er wordt eenzelfde
2
energiebesparing voor verwarming ingerekend per m glasoppervlakte, zoals afgeleid voor de
residentiële sector. Positieve effecten op de koelvraag door glas met hoge energetische prestatie,
worden voorlopig niet meegerekend omdat hier te diverse, gevalafhankelijke ontwerpparameters
meespelen. De economische levensduur wordt op 25 jaar gezet.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Energieaudit of infosessies
 Energiecoach
 Gemeentelijke subsidies voor bv relighting, ventilatie, beglazing,…
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Maatregel 15 Renovatie van voorbeeldgebouwen (school/bedrijf/..) naar lage2
energie standaard (30 kWh/m ) (15 gebouwen)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

2,4

0,34%

15

9,0

4,2

340

Tabel 53. Overzicht maatregel renovatie voorbeeldgebouwen

Deze maatregel voorziet in een ingrijpende renovatie van bestaande gebouwen naar lage energie
2
standaard (netto-energiebehoefte verwarming 30 kWh/m ). Een gebouw wordt hier omschreven als
2
een gebouw van 5.000m , als de gebouwen kleiner zijn dienen er meer te worden gerenoveerd. De
economische levensduur wordt op 25 jaar gezet met een aanlooptijd van 5 jaar omdat deze projecten
moeilijk gerealiseerd worden op korte termijn. De renovatieprojecten gelden als voorbeeldprojecten
(good practices), waarrond een duidelijke communicatie en sensibilisatie kan gebeuren.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Voorbeeldrol gemeentelijke overheid.
 Alternatieve financiering van onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC)
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Volgen van acties Provincie Oost-Vlaanderen: “word energieke school” en ‘milieuzorg op
school’. Starten klimaatscholen (Scholen stimuleren om projecten op te zetten die informeren,
inspireren en sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag. Een project moet educatieve,
sensibiliserende en instrumentele acties omvatten die er gezamenlijk voor zorgen dat er
minder CO2 wordt uitgestoten. Een goedgekeurd project wordt bv gesubsidieerd.)
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Maatregel 16 Combinatie balansventilatie en schuifdeuren bij handelszaken
(5% panden sector handel en diensten)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

1,9

0,27%

190

0,9

3,8

401

Tabel 54. Overzicht maatregel balansventilatie en schuifdeuren

Het plaatsen van schuifdeuren bij de handelszaken zorgt ervoor dat veel minder warmte verloren gaat
aan de ingang van winkelruimtes, zonder dat het winkelcomfort daardoor merkbaar vermindert. Dit
gebeurt door het vervangen van een luchtgordijn door schuifdeuren.
Balansventilatie bij de handelszaken voorziet in gecentraliseerde aan‐ en afzuiging van de
ventilatielucht met warmterecuperatie door middel van een centraal geplaatst warmte-terugwintoestel.
Het vals plafond in de winkel kan bv. dienen als plenum. De economische levensduur van de
gecombineerde maatregel wordt op 15 jaar gezet.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Energieaudit of infosessies
 Energiecoach
 Gemeentelijke subsidies voor bv. relighting, ventilatie, beglazing,…
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Maatregel 17 Bijkomende isolatie van niet of gedeeltelijk geïsoleerde daken
(10% panden sector handel en diensten)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden
2
(m )

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,7

0,10%

102.143

3,1

0,8

234

Tabel 55. Overzicht maatregel bijkomende isolatie van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken

Deze maatregel voorziet in de plaatsing van bijkomende isolatie om zodoende een U-waarde van
maximaal 0,30 W/m2.K te bereiken. Om hieraan te voldoen moet ongeveer, afhankelijk van de
opbouw van de constructie, 14 cm isolatie geplaatst worden met een λ-waarde van 0,04 W/m.K (bv.
minerale wol). De economische levensduur wordt op 25 jaar gezet.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Voorbeeldrol gemeentelijke overheid.
 Alternatieve financiering van onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC)
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Volgen van acties Provincie Oost-Vlaanderen: “word energieke school” en ‘milieuzorg op
school’. Starten klimaatscholen (Scholen stimuleren om projecten op te zetten die informeren,
inspireren en sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag. Een project moet educatieve,
sensibiliserende en instrumentele acties omvatten die er gezamenlijk voor zorgen dat er
minder CO2 wordt uitgestoten. Een goedgekeurd project wordt bv gesubsidieerd.)
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5.4 Industrie (-2,8 kton CO2)
Door middel van één algemene maatregel in de sector industrie (niet-ETS), wordt er tegen eind 2020
jaarlijks 2,8 kton CO2 minder uitgestoten. Het is belangrijk om te duiden op het feit dat de industrie
reeds strikt gereglementeerd is, afhankelijk is van economische wetmatigheden (snelle quick wins
zouden in theorie in grote mate genomen zijn) en deze sector de komende jaren blijft groeien.
Maatregel 18 Reductie energieverbruik industrie door monitoring en
optimalisatie processen (50% lichte industrie)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

2,8

0,40%

13.677

0,8

-0,6

-44

Tabel 56. Overzicht maatregel reductie energieverbruik industrie

De CO2-uitstoot van industrie (niet-ETS) is gerelateerd aan het energieverbruik. Er kan bijgevolg
ingegrepen worden op twee parameters om de uitstoot te reduceren. Het energieverbruik kan
gereduceerd worden (kWh) of het type energie (stroom of brandstof) dat verbruikt wordt kan “groener”
worden gemaakt (CO2 per kWh). Het groener maken van het type energie in de sector industrie,
binnen de beschikbare fossiele brandstoffen, is ver uitgeput. Zo is er sinds 1990 een shift merkbaar
van steenkool en stookolie naar aardgas en elektriciteit (Energiebalans Vlaanderen 1990-2013). Naast
het inzetten op hernieuwbare energie, moet ten volle ingezet worden op optimalisatie van het
energieverbruik. Een eerste noodzakelijke stap naar optimaliseren is monitoring.
Om een inschatting te maken van de mogelijkheden die er zijn met monitoring en optimalisatie wordt
gebruik gemaakt van ICARUS-4, een databank met rekentool van het Utrecht Centrum voor
Energieonderzoek (UCE) (Alsema et al., september 2001). Hieruit kan per sector het technisch
reductiepotentieel (8%) op het energieverbruik, de investerings- en operationele kostprijs opgehaald
worden.
De sectoren waarvoor de inschatting gemaakt is voor de zeven Wase gemeenten zijn: ‘papier en
uitgeverijen’, ‘textiel, leder en kleding’, ‘voeding, dranken en tabak’, ‘rest’ en ‘andere’ (gebaseerd op
de NACE codes van Eandis).
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Energieaudits bij bedrijven aanmoedigen door de gemeentelijke overheid.
 Charter: deels financiering op voorwaarde indien quick wins uitgevoerd worden.
 Energiecoach bedrijven, organiseren van energie-workshops. Benchmarking Local Energy
Community met als doel gezamenlijk opmaak energieplan.
 Voorbeelden uit andere provincies: VOKA carbon footprint voor bedrijven.

Ook bedrijfsmobiliteit heeft een grote CO2-voetafdruk en uit inspraakmomenten blijkt dat burgers en
bedrijven hierop wensen in te zetten. De uitdagingen zijn opgenomen bij paragraaf 4.2 mobiliteit: met
een charter voor verduurzamen bedrijfsvloot (gecombineerd met een vlootscan van huidig verbruik)
en de creatie van een goederentransportcentrum in de rand van de gemeente.
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5.5 Landbouw (-3,6 kton CO2)
Het Europees Burgemeestersconvenant heeft als doel om 20% minder energiegebonden CO 2 uit te
stoten tegen eind 2020. De prognose is echter dat de landbouwsector steeds energie-intensiever,
maar ook energie-efficiënter wordt. Het is moeilijk om specifieke maatregelen te formuleren maar er
vele mogelijkheden voor procesoptimalisatie, overschakeling op minder klimaatbelastende
energievormen of hernieuwbare energie. Het deel hernieuwbare energie dat wordt geproduceerd op
landbouwgrond wordt verzameld in de sector hernieuwbare energie, zie paragraaf 5.7. De overige
inspanningen zijn gebundeld in de algemene maatregel hieronder. In deze algemene maatregel is het
niet mogelijk om investeringen en dus ook opbrengsten hiervoor te berekenen.
Maatregel 19 Reductie emissies gemeentelijke landbouw tegen 2020
(5% totale reductie sector landbouw)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

3,6

0,51%

-

-

-

-

Tabel 57. Overzicht maatregel reductie energieverbruik landbouw

In de regio zijn veel bestaande glastuinbouwbedrijven waar veel potentieel is voor efficiëntieverhoging.
Vooral bij warmteproductie kan worden overgeschakeld van verbranding van aardolie naar een
efficiëntere WKK-installatie. De installaties zijn grotendeels op maat gemaakt of gedimensioneerd
waardoor de investering en terugverdientijd significant kunnen verschillen van project tot project.
Uit de inspraakmomenten bleek echter dat er een grote vraag was naar lokale duurzame landbouwproducten. Volgende flankerende acties werden geformuleerd:
 Korte keten stimuleren – streekproducten stimuleren. Logistiek systeem ontwikkelen waar
winkels lokale producten kunnen aanbieden aan klanten.
 Lokale middenstand / landbouw promoten; ‘Made in Waasland.
 Normen voor lokale producenten rationaliseren.
 Landbouwers aanmoedigen om naar de klant toe te werken of omgekeerd.
 Biomarkt; proevertjes op bepaalde dag.
 Winkel in het dorp met lokale producten / centraal verdeelcentrum.
 Consument aanleren om te kiezen voor lokale en seizoensgebonden producten
 Boerenmarkten organiseren
 Milieuvriendelijke teeltwijzen promoten

111

5.6 Lokale overheden (-3,3 kton CO2)
Hoewel de lokale overheden slechts een relatief beperkte CO 2-uitstoot hebben, blijkt uit de inspraakmomenten dat vele mensen een voorbeeldrol verwachten van de overheid. De gemeentelijke overheid
legt zichzelf als enige sector een CO2-reductie van -20% op. Dit wordt gerealiseerd door drie
maatregelen die resulteren in -3.3 kton CO2 tegen eind 2020.

Maatregel 20 20% reductie emissies gemeentelijke gebouwen
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

2,6

0,37%

1

-

5,5

418

Tabel 58. Overzicht maatregel reductie gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten engageren zich om de CO2-uitstoot van de gebouwen met 20% te
verminderen. De reductie is lineair ten opzichte van de elektriciteits- en verwarmingsverbruiken ten
opzichte van 2011. Slecht enkele plannen van de gemeenten waren voorhanden waardoor geen
inschatting kon worden gemaakt van de investeringskost en bijgevolg de kostenefficiëntie redelijk
hoog is. In de energiezorgplannen van Eandis worden enkele ingrepen geformuleerd. Daarnaast is het
belangrijk om in te zetten op gedragswijziging.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Energie-renovatieprojecten, bijvoorbeeld uit het Energiezorgplan van Eandis (o.a.
verwarmingsaudits).
 Diensten centraliseren in energiezuinige (nieuw)(ge)bouw
 De verwarming monitoren en permanent temperatuursmaximum selecteren voor
stadsgebouwen
 Conditiestaatmeting volgens energiezuinige normen (bv. groepsaankoop raamcontract voor
meerjaren onderhoudscontracten,…)
 Efficiënte werkplekken
 Alternatieve financiering van onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC)
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Deelnemen aan Dikke Truiendag (bewustzijn creëren)
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Maatregel 21 20% reductie emissies gemeentelijke openbare verlichting
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,4

0,06%

1

48,0

-15,6

-7.429

Tabel 59. Overzicht maatregel reductie emissies gemeentelijke openbare verlichting

De stedelijke diensten ambiëren om tegen 2020 de emissies van hun openbare verlichting te
reduceren met 20%. Dit wordt lineair gedaan ten opzichte van het elektriciteitsverbruik van 2011. In de
investeringen werd in deze schatting ook rekening gehouden met het plaatsten van nieuwe lichtpalen.
De investering is waarschijnlijk een overschatting als enkel de lichtbronnen worden vervangen of als
de vervanging wordt gedaan tijdens een standaard onderhoud. In het masterplan openbare verlichting
van Eandis worden enkele ingrepen geformuleerd.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Overschakelen op LED-verlichting (mogelijkheid tot crowdfunding of derde financiering)
 Algemeen een half uur vroeger of later de lichten doven.
 Aanduiden nachtgebieden (geen verlichting meer)
 Dynamische (fiets)verlichting
Daarnaast werden er flankerende acties geformuleerd:
 Deelnemen aan jaarlijkse Nacht van de Duisternis
 Gericht de lichten laten branden, bv. aan kruispunten
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Maatregel 22 20% reductie emissies gemeentelijk wagenpark
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

0,2

0,03%

/

-

-

-

Tabel 60. Overzicht maatregel reductie emissies gemeentelijk wagenpark

De stedelijke diensten engageren zich om de CO 2-uitstoot van hun wagenpark met 20% te
verminderen. De reductie is lineair ten opzichte van de diesel- en benzineverbruiken ten opzichte van
2011. Slecht enkele plannen van de gemeenten waren voorhanden waardoor geen inschatting kon
worden gemaakt van de investeringskost en bijgevolg de kostenefficiëntie redelijk hoog is. Voor de
vermindering van de emissies kunnen gemeenten beroep doen op de uitvoering van de Mobiscan van
Eandis.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Aankoop van elektrische wagens of wagens op CNG
 Aankoop en gebruik van (elektrische) fietsen voor dienstverplaatsingen
 Fietsvergoeding dienstverplaatsingen
Daarnaast werden er flankerende acties geformuleerd:
 Douches plaatsen in stadsgebouwen zodat personeelsleden gestimuleerd worden om de fiets
te gebruiken
 Richtlijnen uitschrijven: welke vervoersmiddelen te gebruiken voor dienstverplaatsingen
 Gemeentelijk wagenpark inzetten in autodeelsysteem tijdens het weekend (bv. Cambio,…)
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5.7 Hernieuwbare energie (-72,0 kton CO2)
Door middel van 4 maatregelen in sector hernieuwbare energie, wordt er tegen eind 2020 jaarlijks
72,0 kton CO2 minder uitgestoten. De maatregelen zijn: bouw windturbines, zonnepanelen en
zonneboilers bij huishoudens, handel en diensten.

Maatregel 23 Bouw 17 windturbines (3MWe/stuk) vanaf 2011
(Na 2015 nog 10 windmolens)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden
(MWh)

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

53,3

7,50%

255.000

91,8

207,0

431

Tabel 61. Overzicht maatregel windturbines

Het plaatsen van windmolens is uitgebreid beschreven in het hoofdstuk over de hernieuwbare
energiescan van de provincie Oost-Vlaanderen. Van de 17 windturbines zijn er eind 2015 al zeven
geplaatst. Er werden reeds zes bijkomende windmolens vergund. Met de overige gemeenten zal
gekeken worden waar er een potentieel is om bijkomende windmolens te plaatsen tegen eind 2020.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Gemeentelijke gronden analyseren op mogelijkheid verhuur windmolen.
 Provincie Oost-Vlaanderen: deelname aan Energielandschap Oost-Vlaanderen.
Daarnaast werden er flankerende acties geformuleerd:
 Inspraak en zelf financiële participatie van inwoners bij de realisatie van windmolens.
 Wettelijk kader vereenvoudigen dat het plaatsen van windmolens thuis mogelijk of
eenvoudiger maakt.
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Maatregel 24 Zonnepanelen gebouwen huishoudens en handel en diensten
(10% van de dakoppervlakte)
CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v. 2011

Aantal
eenheden
2
(m )

Investering
(mio €)

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

9,6

1,36%

347.000

83,2

17,7

366

Tabel 62. Overzicht maatregel zonnepanelen voor de sector huishoudens en handel en diensten

Deze maatregel is berekend aan de hand van de LNE-tool ter ondersteuning van het
Burgemeestersconvenant en de Futureproofed cashfiles. Hij voorziet in bijkomende de plaatsing van
zonnepanelen bij 10% van de huishoudens van de zeven Wase gemeenten (ref. 2020) en 10% van de
panden uit de sector handel en diensten (ref. 2011). Er wordt uitgegaan van een installatie aan 1.805
€/MWh jaarlijkse productiecapaciteit en een levensduur van 25 jaar. Het aantal eenheden is uitgedrukt
2
in m omdat de grootte van de installaties verschilt tussen woningen en handelspanden of
bijvoorbeeld kantoorgebouwen. De maatregel creëert 46.131 MWh aan hernieuwbare energie.
De sector landbouw en industrie werden hier niet in meegenomen. Installaties op gebouwen uit deze
2
sector kunnen natuurlijk bijdragen aan het bereiken van de benodigde m zonnepanelen. Ook bij het
in praktijk brengen van de acties kan een verschuiving worden voorgesteld tussen de inspanningen
voor de verschillende sectoren.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Samenaankoop voor particulieren en bedrijven
 Clusteren van mensen en bedrijven om ESCO-formule op te zetten: bv. groepsverhuren van
daken voor zonnepanelen. Het gezamenlijk aanbieden van het patrimonium van de
gemeenten als proefproject, al dan niet in samenwerking met Eandis voor studiewerk.
Daarnaast werden er flankerende acties geformuleerd:
 Infocampagnes i.s.m. werkgeversorganisaties (Unizo, Voka, …)
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Maatregel 25

Zonneboilers gebouwen huishoudens en handel en diensten
(7.250 zonneboilers)

CO2-reductie
2020 (kton)

Aandeel
t.o.v.
2011

6,5

0,92%

Aantal
Investering
eenheden
(mio €)
(installaties)
7.250

Cumulatieve
opbrengst (mio €)

Kosten-efficiëntie
maatregel (€/ton)

2

68

67,1

Tabel 63. Overzicht maatregel zonneboilers voor de sector huishoudens en handel en diensten

Deze maatregel is berekend aan de hand van de LNE-tool ter ondersteuning van het
Burgemeestersconvenant en de Futureproofed cashfiles. Hij voorziet in de plaatsing van zonneboilers
bij 2.000 huishoudens uit de zeven Wase gemeenten en 10% van de panden uit de sector handel en
diensten. Er wordt uitgegaan van een installatie aan 963 €/MWh jaarlijkse productiecapaciteit en een
levensduur van 25 jaar. Het aantal eenheden is uitgedrukt in aantal installaties. De economische
levensduur wordt op 20 jaar gezet.
2
Voor huishoudens voorziet deze maatregel gemiddeld in de installatie van een zonneboiler van 4 m
voor sanitair warm water ter vervanging van een aardgasketel. Uitgaande van de inschatting van de
energiewinstcalculator van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) dat de zonneboiler gemiddeld
instaat voor 50% van de behoefte aan sanitair warm water, komt dit neer op een gemiddelde
besparing per woning van 1.875 kWh tegen 2020.
De maatregel creëert 44.297 MWh aan hernieuwbare energie. De sector landbouw en industrie
kunnen natuurlijk ook bijdragen aan het bereiken van de benodigde zonneboilers. Bij het in de praktijk
brengen van de acties kan een verschuiving worden voorgesteld tussen de inspanningen voor de
verschillende sectoren.
Hier enkele voorlopige voorbeelden om deze maatregel te realiseren. Deze zijn afkomstig uit de
inspraakmomenten, het studiebureau FutureProofed, de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. In
de gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016) wordt een checklist per maatregel
toegevoegd en gedetailleerd (verantwoordelijke, middelen, timing,..):
 Samenaankopen organiseren
 Vlaamse energielening via Interwaas. Met eventueel overnemen rente door stad of gemeente.
 Clusteren van mensen en bedrijven om ESCO-formule op te zetten: bv groepsverhuren van
daken voor zonnepanelen
Daarnaast werden er flankerend acties geformuleerd:
 Als lokale overheid zelf voorbeeldrol opnemen en hier uitgebreid over communiceren naar de
burgers toe.
 Centraal infopunt waar wat informatie omtrent subsidies betreft voorhanden is; hetzij in fysieke
of in digitale als papieren vorm.
 Infocampagnes
 Stedenbouwkundige verordening opmaken en/of aanpassen: meer inzetten op duurzaamheid,
energiebesparing. Inzetten op zongeoriënteerde verkavelingen.
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5.8 Samenvatting klimaatmaatregelen Waasland Klimaatland (-145,3 kton CO2)
De 25 klimaatmaatregelen worden in onderstaande tabel samengevat:

Huishoudens

Maatregel

CO2-reductie Reductie
(kton)
(%)

Plaatsen van dakisolatie
(20% huishoudens: 14.500 woningen)
Plaatsen van muurisolatie
(15% huishoudens: 11.000 woningen)
Plaatsen van betere beglazing
(9% huishoudens: 6.500 woningen)
2% reductie gemiddeld energieverbruik bij huishoudens
voor verwarming en elektriciteit door gedragsinterventie
(50% huishoudens: 36.500 huishoudens)
Collectieve wijkrenovaties naar lage energie-standaard
2
(70 kWh/m ) (200 huishoudens)
Energiescans
(2.000 huishoudens)
Lokaal verkeer (auto): stijging km + effect lagere
emissiefactoren (MIRA EUR)

13,3

1,87%

10,5

1,47%

4

0,56%

2,1

0,30%

0,4

0,06%

0,3

0,04%

15,9

2,24%

3,4

0,48%

0,9

0,13%

0,8
0,5

0,11%
0,08%

0,2

0,01%

13 Verlichting reduceren van 52 W/m naar 20 W/m
(50% panden sector handel en diensten)
14 Enkel glas vervangen door dubbel glas
(15% panden sector handel en diensten)
15 Renovatie van voorbeeldgebouwen (school/bedrijf) naar
2
lage-energie standaard (30 kWh/m ) (15 gebouwen)

3,3

0,46%

2,9

0,41%

2,4

0,34%

16 Combinatie balansventilatie en schuifdeuren bij
handelszaken (5% panden sector handel en diensten)
17 Bijkomende isolatie van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken
(10% panden sector handel en diensten)

1,9

0,27%

0,7

0,10%

18 8% Reductie energieverbruik industrie door monitoring en
optimalisatie processen (50% lichte industrie)
19 5% Reductie emissies landbouw

2,8

0,40%

3,6

0,51%

2,6
0,4
0,2
53,3

0,37%
0,06%
0,03%
7,50%

9,6

1,36%

9,1

1,28%

145,6

20,43%

1
2
3
4

5
6
Mobiliteit

7
8

Modal shift van personenwagen naar fiets
(2,5% naar de fiets)
9 Technologische shift naar elektrische voertuigen
(1% van de autokilometers)
10 Autoluwe zones (in 2 gemeenten)
11 Goederenvervoer groeperen en samen laten transporteren
(1 clustercentrum)
12 Vrijwillig charter bedrijven om gemiddelde emissies van hun
wagenpark te beperken (30% alle nieuwe bedrijfswagens)
Tertiair

Industrie
Landbouw
Lokale
overheden
Hernieuwbare
energie

2

20
21
22
23
24
25

2

20% Reductie emissies gemeentelijke diensten
20% Reductie openbare verlichting
20% Reductie emissies gemeentelijk wagenpark
Bouw 17 windturbines van 3MWe/stuk
(7 al geplaatst, 6 vergund)
Zonnepanelen gebouwen huishoudens en handel en
2
diensten (347.000 m dakoppervlakte)
Zonneboilers gebouwen huishoudens en handel en diensten
2
(7.250 zonneboilers van 4 m )

Totaal
Tabel 64. Overzicht klimaatmaatregelen tussen 2011 en eind 2020
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De 25 klimaatmaatregelen zorgen voor een daling van de energiegeboefte naar 2.82 miljoen MWh (17,5%) en extra aangroei van 0.35 miljoen MWh hernieuwbare energie (11% energieverbruik). De
CO2-uitstoot in de zeven Wase gemeenten daalt door de klimaatmaatregelen met -11% eind 2016, 16% eind 2018 en -20,43% of 565.752 ton CO2 tegen eind 2020.
2011
Sector

2020 met klimaatplan

Verbruik
(MWh)

Uitstoot
(ton CO2)

Verbruik
(MWh)

Uitstoot
(ton CO2)

1.265.716

233.974

1.218.653

203.388

Handel en diensten

535.543

105.702

519.700

94.442

Landbouw

309.937

71.954

294.439

68.356

Industrie (niet-ETS)

466.147

94.672

452.471

91.861

Mobiliteit

761.150

188.300

660.959

166.573

Lokale overheden

82.186

16.452

23.146

13.169

Hernieuwbare energie

72.331

/

345.428

-72.040

3.420.679

711.055

2.816.770

565.752

Huishoudens

Totaal

Tabel 65. Evolutie energieverbruik en CO2 tussen 2011 en met klimaatplan in 2020

Onderstaande grafiek schetst de daling in CO2-uitstoot per sector tussen 2011 en 2020.
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Landbouw

Gemeenten

71,95
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72,04

Grafiek 32. Evolutie CO2-uitstoot 2011 tot 2020 met maatregelen per sector
Het bespaarde ton CO2 door hernieuwbare energie in 2011 is de geproduceerde 72.331 MWh vermenigvuldigd
met de nationale emissiefactor 0,209 Kg CO2e/KWh: 15,12 ton CO 2. Deze werd verdeeld over de blauwe balken
in 2011. Tegen 2020 vervijfvoudigt de energieproductie naar 345.428 MWh wat resulteert in -72 ton CO2.
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Er worden 25 klimaatmaatregelen voorgesteld die in de zeven gemeenten tegen 31 december 2020
in totaal 20,43% of 145,3 ton CO2 minder uitstoten op jaarbasis dan 2011. De klimaatmaatregelen
worden verdeeld over zes sectoren:
De eerste sector is huishoudens, hiervoor worden 8 klimaatmaatregelen geformuleerd. Er worden
campagnes opgezet om meer dan 18.000 daken te isoleren, muurisolatie bij bijna 11.000 woningen,
betere beglazing bij 6.500 woningen. Met collectieve wijkrenovaties voor 200 huishoudens, wordt door
2
middel van muurisolatie langs de binnenzijde een lagere energie-standaard van 70 kWh/m bekomen.
Er worden energiescans gehouden bij 2.000 huishoudens die kunnen uitmonden in kleine
energiebesparende maatregelen. Bij 100 huishoudens wordt een intensief begeleidingsproject
gehouden waardoor er 8% van de energieverbruik wordt bespaard door een wijzigend gedrag.
Daarnaast is er een collectieve wijkrenovatie naar een zeer lage energiestandaard.
De tweede sector is mobiliteit, hiervoor worden 6 klimaatmaatregelen geformuleerd. Enerzijds zijn er
de Europese maatregelen die lagere emissiefactoren opleggen aan wagens, waardoor de uitstoot
daalt (hoewel de prognose is dat er meer kilometers gereden worden met de wagen). Daarnaast is er
het beleid waar de gemeenten wél vat op hebben: zo kan een flankerend beleid gevoerd worden om
2,5% meer verplaatsingen met de fiets af te leggen in plaats van met de wagen. In het Waasland
worden er een tweede clustercentrum voorzien die goederen van vrachtwagens afneemt en op
milieuvriendelijke manier verdelen in een stadscentrum. Door in te zetten op elektrische voertuigen,
wordt 1% van alle autokilometers elektrisch gereden. Met de bedrijven wordt een vrijwillig charter
afgesloten zodat 30% van alle bedrijfswagens een lagere emissie hebben.
De derde sector is de handel en diensten, hiervoor worden 5 klimaatmaatregelen geformuleerd. Zo is
2
er de doelstelling om 50% van de handelaars hun verlichting te reduceren naar 20 W/m . 15% van de
handelaars schakelen over naar dubbel glas en 5% van de handelaars kiezen een combinatie van
balansventilatie en schuifdeuren. Er worden 15 voorbeeldgebouwen op energievlak gerenoveerd
zoals scholen of bedrijven. Daarnaast volgt er bijkomende dakisolatie bij 10% van de sector.
De vierde sector is de industrie, hiervoor wordt 1 algemene klimaatmaatregel geformuleerd: door het
monitoren en optimaliseren van processen wordt er 2,8 ton CO2 minder uitgestoten.
De vijfde sector is landbouw, met 1 algemene maatregel rond energie-efficiëntie van de processen
wordt 3,6 ton CO2 bespaard tegen eind 2020.
De zesde sector is de gemeentelijke overheden, hiervoor worden 3 klimaatmaatregelen
geformuleerd. Vanuit de bevolking is een sterke vraag om een leiderschapsrol op te nemen. Als enige
sector onderschrijven de gemeentelijke overheden zich om hun emissie te reduceren met 20% zowel
in hun gemeentelijke diensten, gemeentelijke wagenpark als gemeentelijke openbare verlichting.
De zevende sector is de opwekking van lokale hernieuwbare energie, hiervoor worden 4 klimaatmaatregelen geformuleerd. Zo zouden er vanaf 2015 nog 10 windmolens bijkomen in de Wase
gemeenten. Gelet op het hoge rendement wordt 10% van het dakoppervlakte van huishoudens,
2
handel en diensten bekleed met zonneboilers. Tegen eind 2020 zijn er 7.250 zonneboilers van 4 m .
Uit de inspraakmomenten bleek dat er vele klimaatideeën waren die weinig tot geen effect hadden op
energiegerelateerde CO2-uitstoot, maar wel een positieve impact hebben op het klimaat. Deze werden
gebundeld in ideeën voor een flankerend klimaatbeleid. Deze worden in paragraaf 5.9 besproken.
Het meest in het oog springend waren aanpassingen aan ruimte en natuur om klimaatverandering
tegen te gaan, kennisuitwisseling en sensibilisering, het inzetten op duurzame voedingsgewoonten.
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5.9 Flankerend klimaatbeleid
Vorige paragrafen waren een opsomming van 25 klimaatmaatregelen die de energiegerelateerde
CO2-uitstoot met 20% verlagen tegen eind 2020. Daarnaast is het belangrijk om ook maatregelen te
nemen die goed zijn voor het klimaat, maar die niet zorgen voor minder energiegebruik of
productie van hernieuwbare energie.
Bij de opmaak van de zeven gemeentelijke actieplannen (oplevering oktober 2016), wordt er gekeken
welke flankerende klimaatmaatregelen de gemeenten wensten uit te voeren de komende jaren. Dit
kan door een eigen beleid uit te voeren of door initiatieven van burgers of ondernemers te faciliteren of
te steunen.
Op basis van de 55 inspraakmomenten door Waasland Klimaatland, input van Interwaas, de Provincie
Oost-Vlaanderen en Futureproofed, worden in deze paragraaf een niet-limitatieve lijst opgesomd van
mogelijke flankerende klimaatmaatregelen die niet zichtbaar zijn in het energieboekhouden van de
regio. Bijvoorbeeld: ingrepen in ruimte en natuur, verhogen kennisuitwisseling en sensibiliseren, het
wijzigen van voedingspatroon.

Ruimte en natuur aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie)



Extra bossen of parken

Extra bossen of parken werken niet alleen rustgevend voor de inwoners, ze helpen ook verkoelend en
nemen overtollig water op. Een kwaliteitsvollere openbare ruimte zorgt ook voor een verhoogde
aantrekkelijkheid / leefbaarheid en bijgevolg een economische meerwaarde voor vastgoed. Ecologisch
is het interessant omdat het de verschraling van de biodiversiteit tegengaat. We mogen niet vergeten
dat bomen heel wat fijn stof uit de lucht filteren en zo bijdragen tot een verhoogde luchtkwaliteit en een
gezonde leefomgeving.



Stop op lintbebouwing

Een stop op lintbebouwing zorgt ervoor dat er minder ruimtebeslag is en er minder nood is aan
mobiliteit. Bouwen in de hoogte vrijwaart de omliggende groene zones. Linten hebben een hoge
maatschappelijke kost (o.a. gescheiden rioleringssystemen, huisvuilophaling, postbedeling, openbaar
vervoer, enz.). Dit staat haaks op de besparingen die heel wat overheidsdiensten moeten doorvoeren
(bv. De Lijn). Hiervoor kunnen verschillende acties worden ondernomen, op korte termijn: nieuwbouw
zo veel mogelijk concentreren rond bestaande kernen. Men kan ervoor kiezen om collectieve
waterzuiveringen aan te leggen i.p.v. gescheiden rioleringssystemen, deze zijn goedkoper en
bovendien goed voor de biodiversiteit. Op lange termijn kan er gewerkt worden aan een grondbank
zodat een ruimtelijk beleid uitgetekend kan worden. Daarnaast kunnen er bestemmingsplannen
worden opgemaakt, die een antwoord kunnen bieden op de onverkoopbaarheid van slecht gelegen
gronden (Verduurzaming van Sub-Urbaanlimburg, DuBo Limburg). Toekomst gericht kan er
nagedacht worden over de omschakeling van traditioneel concentrische uitbreidingen naar een meer
ecologisch gefundeerde stedelijke uitbreiding volgens het zogenaamde lobbenstad model:
hoogdynamische stadslobben worden er van elkaar gescheiden door blauwgroene vingers en
netwerken met daarin laagdynamische functies.
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Figuur 37. Lobbenstadmodel (Stadsbestuur Sint-Niklaas, 2014)



Voortuinen

Voortuinen zouden volgens verordening niet volledig verhard mogen worden, maar moeten plaats
laten voor waterdoorlaatbaarheid en biodiversiteit. Het belang van verspreiding van groen is niet
alleen van maatschappelijk belang maar ook belangrijk in functie van klimaatadaptatie. Zo hebben
kleine verspreide groene ruimtes een groter koelend vermogen dan één grote groene ruimte, voor
zover de kleine ruimtes een minimale omvang hebben en voldoende dicht bij elkaar liggen. Deze
netwerken van kleine met elkaar verbonden groengebieden functioneren als een grotere groene
ruimte (Technum, 2015, Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de
ruimtelijke inrichting van gebieden. Studie uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen).

Figuur 38. Klimaatbuffers (www.duurzaamgebouwd.nl, 2013)
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Waterberging

De waterberging in stads- en gemeentecentra kunnen we optimaliseren door middel van het plaatsen
van groen- en waterdaken, stedelijke infiltratiestroken, waterpasserende verharding, waterpleinen,
infiltratievelden, holle verkeersdrempels, open waterlopen, geveltuintjes en zo meer. Verkoeling en
buffering zijn hierbij voornaam om het hitte eilandeffect (zie pagina 158) te bestrijden. De intensiteit
van zomerbuien zal alleen maar toenemen de komende jaren waardoor we meer water krijgen op
kortere tijd. Vooral in de zomer zal dit problematisch zijn omdat we door de klimaatsopwarming steeds
meer geconfronteerd worden met verdroging. Deze verdroging kunnen we milderen door opvang,
buffering en hergebruik van regenwater.

Figuur 39. Waterplein Tiel (www.durbanisten.nl)



Belasting op leegstand en verwaarlozing

De dorpskernen moeten aantrekkelijk blijven, een belasting op leegstand en/of verwaarlozing kan hier
een steentje toe bijdragen.


Braakliggende grond

Bouwgronden en leegstaande panden kunnen een tijdelijke pop-up functie krijgen om lege plekken te
benutten voor algemeen nut. Braakliggende grond kan omgevormd worden tot stadstuintjes.

Figuur 40. Volkstuinen (goethe.de, 2016)
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Kennisuitwisseling en sensibilisering



Online forum

Er zijn veel spelers bezig met klimaat of duurzaamheid. Op de website www.ecoplan.be kan je
vandaag een overzicht van ecopunten in je buurt vinden. Dit zijn duurzame verkopers, diensten en
webwinkels uit je buurt. Vormingsplus Waas-en-dender gaf in samenwerking met de Provincie OostVlaanderen, Interwaas en VDK de transitiekaart Waas en Dender uit. Ook een online forum, al dan
niet op sociale media, kan mensen met elkaar in contact brengen om informatie te delen. Binnen het
Waasland zouden er ambassadeurs aangeduid kunnen worden uit bv. de culturele sector, sportsector
of het bedrijfsleven. Op het forum of website is het belangrijk om mensen in real-time te informeren
over de huidige CO2-uitstoot van de verschillende sectoren. Dit kan via www.waaslandklimaatland.be


Bedrijven betrekken (pioniers)

Samen met bedrijven worden er thematische samenkomsten georganiseerd die in het teken staan van
de omschakeling naar toekomstgericht ondernemerschap met oog voor duurzaam ondernemen
(people, planet, profit) en het realiseren van de maatregelen uit het klimaatplan.


Betrekken adviesraden, middenveld, burgers

Betrekken van gemeentelijke adviesraden, middenveld, etc in uitvoering van het klimaatplan. Het
sensibiliseren van burgers werkt het beste via persoonlijk contact. Verenigingen zouden
aangesproken kunnen worden in bv thuishulp, sociale economie, kerken, moskee... Naast de
bestaande informatiekanalen van de gemeenten, kan er gekeken worden in welke mate het mogelijk
is om aan vernieuwende (guerrilla)marketing te doen om mensen maximaal te informeren.


Kennisinstellingen

Het Waasland heeft op haar grondgebied vele kennisinstellingen. Deze zijn een belangrijke en
waardevolle partner in dit verhaal. Niet allen omdat elke kennisinstelling intern grote inspanningen kan
leveren om haar milieu-impact te reduceren, maar nog belangrijker, door hun enorm potentieel om de
studenten die onderwijs vormen duurzaam te vormen. Kennisinstellingen leiden de verbruikers van
morgen op en kunnen zo duurzaamheid verder promoten. De kennisinstellingen hebben een
belangrijke rol om samen met bedrijven mee te denken en te werken aan de maatschappelijke
uitdagingen van de klimaatverandering.

Figuur 41. Voorbeeld Word Energieke School (Freinetschool De Ark, 2016)
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Duurzame lokale voeding (korte keten)

Er is bijzonder veel vraag naar duurzame lokale voeding. Heel wat consumenten ervaren immers een
vervreemding van de oorsprong van hun voeding. Een gevoel dat versterkt wordt door globale
markten met productie in verre landen en een complexe distributie. Dit leidt tot een beperkte lokale
autonomie voor voeding. Consumenten gaan dan ook op zoek naar lokaal en duurzame voeding. Dit
kan een aantrekkelijk alternatief bieden aan land- en tuinbouwers voor wie het inkomen door de
internationale voedselprijzen onder druk staat. Inzetten op korte keten initiatieven waarbij de
producenten uit de regio een sterkere band creëren met lokale consumenten is dan ook een
belangrijke opportuniteit.
De kracht van lokale producten is dat ze algemeen gepercipieerd worden als gezondere en meer
duurzame kwaliteitsproducten. Producten uit de omgeving boezemen vertrouwen in. Lokale producten
zijn zichtbaarder en krijgen een duidelijke identiteit. Nieuwe bedrijfsmodellen spelen in op een
duurzamer voedselsysteem zoals bv. CSA landbouwbedrijven. CSA staat voor Community Supported
Agriculture en betekent dat je samen met de boer een pact sluit, zowel in goede als in slechte tijden.
Als consument betaal je de boer op voorhand, de boer bezorgt je wekelijks een heel jaar lang
kraakverse zelfgekweetke groente en/of fruit. Landbouwproducten kunnen zelf afgehaald worden op
de boerderij, via automaten of een boerenmarkt.


Vegetarisch alternatief

Besturen, organisaties en instellingen zouden een vegetarische alternatief kunnen aanbieden in
hun kantine of assortiment. Heel wat initiatieven bestaan hier reeds omtrent; 40 dagen zonder vlees,
donderdag veggiedag,…. Waarom bv. niet de eigen medewerkers onder het label Donderdag
Veggiedag aan te moedigen vlees en vis minstens voor één dag uit het menu te houden.
Door in te zetten op biologische productie, seizoensproducten, een lagere vleesconsumptie, korte
keten, minder voedselverspilling, milieuvriendelijke verpakkingen,.. verkleint de ecologische
voetafdruk van voeding.

Figuur 42. Langste veggietafel (stadsbestuur Sint-Niklaas, 2015)
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Voedselverspilling tegengaan

Vele initiatieven hebben een sociale insteek. Een belangrijke troef van voeding is dat het mensen
verbindt. Interwaas ontwikkelde VoedSaam, een project dat voedselverspilling en lokale armoede
tegengaat. Het betekent een duurzaam en structureel engagement met vzw’s, OCMW’s en
bedrijven om voedseloverschotten te detecteren, te transporteren en tijdelijk op te slaan om tenslotte
te distribueren aan lokale kwetsbare gezinnen in het Waasland. Door een logistieke bovenlokale
structuur te organiseren voor de lokale vzw’s en Wase OCMW’s wordt ingezet op het efficiënter
organiseren van transport, distributie en opslag. Op die manier daalt de CO 2-uitstoot. VoedSaam zal
op deze manier 40.000 kilometers besparen per jaar. Dit resulteert in een CO 2-vermindering van
ongeveer 5 ton per jaar. Bij heel wat initiatieven, zoals bv. Samentuinen (=plaatsen waar een groepje
mensen samen tuinieren) groeit de vraag naar ondersteuning om ze te helpen verbreden en/of te
vergroten. Het ter beschikking stellen of meezoeken naar braakliggende gronden of leegstaande
gebouwen voor stadslandbouw is een actie om duurzame voedselproductie en -consumptie te
stimuleren.
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6. Gemeentelijke actieplannen (oktober 2016)
Het vorige hoofdstuk schetste de 25 algemene maatregelen voor het Wase gezamenlijk klimaatplan.
Deze algemene maatregelen worden tegen oktober 2016 vertaald in een gemeentelijke actieplan, met
onder andere een korte beschrijving van de gemeente, de lokale CO2 nulmeting, hernieuwbare
energiescan, participatietraject en concrete klimaatacties (waar, wanneer, welke dienst, welke
middelen) die de gemeente wenst te doen.


Gemeentelijke checklist van gekozen acties per klimaatmaatregel

Na de goedkeuring van het gezamenlijk klimaatplan op mei 2016, wordt tussen juli en augustus 2016
per deelnemende gemeente een actieplan opgesteld. Dit aan de hand van een checklist met concrete
actiepunten voor de 25 algemene klimaatmaatregelen. Voor iedere actie van de checklist wijst de
gemeentelijke overheid middelen, personeel en timing toe. In onderstaande tabel een fictief voorbeeld
van klimaatmaatregel 10, de ondersteuning van elektrische voertuigen:
Gekozen actie(s)

Verantwoordelijke dienst

Periode

Budget (BBC)

Realiseren 3 elektrische laadpunten

Dienst Mobiliteit

2017-2018

€3.000

Promoten elektrische wagens op Autovrije zondag

Dienst Milieu

2016-2020

€500/jaar

Tabel 66. Voorbeeld gemeentelijke checklist per klimaatmaatregel

Dubbel werk is niet wenselijk, er wordt zoveel mogelijk samengewerkt waar mogelijk is. Bv. indien een
gemeente zijn school wenst te renoveren via ESCO-formule, wordt gepolst of naburige scholen of
gemeenten wensen aan te sluiten om schaalvoordeel te bekomen.


Ambtenaren voor ondersteuning klimaatmaatregelen

Vanuit Waasland Klimaatland zijn er middelen voorzien voor 2 VTE. Hiermee wordt er ieder jaar een
groepsactie opgestart (bv. groepsaankoop dakisolatie, gezamenlijke verwijdering stookolietank,
gezamenlijk aanbieden gemeentelijke daken voor zonnepanelen), worden gemeenten geholpen met
het implementeren van de 25 maatregelen, worden uitwisselingen georganiseerd tussen de negen
gemeenten, wordt er doorgedreven gecommuniceerd met verschillende stakeholders. Ook de
Provincie Oost-Vlaanderen heeft verschillende acties lopen, zoals bijvoorbeeld groepsaankoop
zonnepanelen, ondersteuning bij lange afstandsfietspaden, etc.
Toch staat of valt de realisatie van het Burgemeestersconvenant en het klimaatplan met de
gemeentelijke vertaling van deze klimaatacties. Per gemeente wordt daarom bepaald welke diensten
of personeel de gemeentelijke actieplannen realiseren.


Uitwerken klimaatmaatregelen gemeentelijke diensten

In het gemeentelijk actieplan komt een stappenplan hoe de gemeente als organisatie tegen eind 2020
de gewenste -20% CO2-uitstoot wenst te realiseren. Dit voor het patrimonium, het wagenpark en
openbare verlichting.


Middelen reserveren voor sectorale klimaatmaatregelen

Het ondersteunen van de 25 klimaatmaatregelen brengt een kost met zich mee. Van investeringen in
eigen patrimonium, wagenpark of openbare verlichting tot ondersteuning van acties uit de checklist
voor de 25 klimaatmaatregelen. Dit kan gaan van communicatie tot het bijdragen aan kosten.
Sommige middelen zijn reeds gereserveerd in de BBC, deze worden geïnventariseerd. In
samenspraak met de gemeente bekeken indien er extra middelen voorzien worden voor de
klimaatambities.
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7. Economische meerwaarde klimaatmaatregelen
Het uitvoeren van klimaatmaatregelen kost geld op korte termijn, maar vaak zijn dit investeringen die
zichzelf terugverdienen. Daarom is het belangrijk om ook de andere voordelen van de maatregelen
van het klimaatplan toe te lichten. Het gaat hier zowel over winsten die worden verwezenlijkt door het
uitvoeren van het volledige plan als over voordelen die per maatregel kunnen worden berekend. Beide
zijn sterke argumenten om enerzijds een draagvlak voor het volledige plan te genereren en anderzijds
om de voordelen per maatregel voor de verschillende stakeholders te benadrukken.
De berekeningen zijn gebaseerd op de scenarioanalyses en de voorgestelde maatregelen uit het
Klimaatmaatregelen Instrument. De berekeningsmethoden kunnen verschillen voor elke berekende
economische indicator. Dit komt omdat er voor deze indicatoren geen gelijkwaardige noemer bestaat
zoals voor de klimaatimpact. Voor de klimaatimpact kunnen alle maatregelen worden herrekend naar
emissies (CO2) terwijl er voor de economische gevolgen kan worden gewerkt met verschillende
noemers zoals: terugverdientijd (jaren), terugverdieneffect (€), tewerkstelling (#jobs), comfortniveau
(subjectief), x-factor (gewogen gemiddelde)… De resultaten zijn dus niet één op één met elkaar te
vergelijken.
Dit hoofdstuk werkt vooral beleidsondersteunend en heeft als doel om een breder beeld te krijgen op
de andere voordelen van dit klimaatplan.

7.1 Verlaging energiefactuur door klimaatplan
Een belangrijk effect van een klimaatplan is de invloed op de energievraag en bijgevolg de
energiekosten. De energiekosten fluctueren sterk op korte termijn door bepaalde (inter)nationale
markteffecten en beleidsmaatregelen. Door toenemende schaarste zal er uiteindelijk op lange termijn
echter een duidelijke stijging te zien zijn die naar alle verwachting niet zal veranderen. De oliemarkt is
een belangrijke algemene indicator voor alle energieprijzen.
De grafieken hieronder geven de jaarlijkse energieprijsstijging aan volgens een index en gebaseerd
op de Belgische consumptie index en internationale olieprijs. Voor elektriciteit gaat het over een
stijging van 3,5% per jaar. Voor verwarming gebruiken we de gasindex die aan het grootste deel van
de verwarmingsvraag voldoet. De stijging bedraagt hier 3,1% per jaar. Voor transportkosten wordt de
stijging bepaald aan de hand van de olieprijs. Hier bedraagt de stijging 7,0% per jaar.
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Grafiek 33. Energieprijsstijging volgens de consumptie-index tussen 2006 en 2016
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Grafiek 34. Energieprijsstijging olie volgens de consumptie-index tussen 2000 en 2014

De stijgende energieprijzen impliceren dus stijgende energiekosten en energierekeningen. Dit is een
belangrijke bedenking vermits dit rechtstreeks verband houdt met de uitgaven van gezinnen. Voor de
zeven Wase gemeenten berekenen we eerst de lokale energiekosten met de geldende energieprijzen.
Aan de hand van dit huidige kostenplaatje doen we ook een voorspelling van de totale lokale
energiefactuur in 2030 volgens een business-as-usual scenario (EUR 2030) zoals beschreven in de
paragraaf 2.4 ‘Toekomstanalyse’. In deze analyse werd uitgegaan van een gelijkblijvende energiemix
waardoor de energieprijzen ook lineair blijven stijgen wat aannemelijk is in een business-as-usual
scenario. Met dit uitgangspunt is er in 2030 een verdubbeling van de lokale energiekosten van 411
miljoen euro naar 825 miljoen euro.
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Grafiek 35. Lokale energiekosten volgens het EUR-scenario
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Het voorgestelde klimaatplan dat 20% CO2 reduceert en tot 2020 loopt vergt een investering van 438
miljoen euro. Dat komt neer op een grootteorde van 79 miljoen euro investeringen per jaar. De
terugverdientermijn rijkt echter veel verder dan 2020 waardoor het terugverdieneffect nog niet
helemaal duidelijk is met enkel data tot 2020. Daarom werd hier ook het VISI 2030 scenario in
rekening gebracht dat tot 37% CO2-reductie gaat en bijgevolg ook veel verder gaat in het beperken
van de energievraag. De investering is niet verder berekenbaar maar er wordt door Futureproofed
aangenomen dat de investering moet worden opgetrokken tot 100 miljoen euro per jaar met een
uitloop na 2020.
De grafiek hieronder toont de resulterende lokale energiekosten voor de zeven Wase gemeenten na
deze investering. Wanneer uitgegaan wordt van een gelijkblijvende energiemix, zouden de
energiekosten van gas, elektriciteit en olie tegen 2030 dalen met 11% wat resulteert in 91 miljoen
euro minder energiekosten per jaar.
Wanneer de factuur van elektriciteit en gas voor de huishoudens berekend wordt op basis van
energiebesparing in woning komt dit uit op 254 euro per gezin, per jaar. Indien het wagengebruik
gewijzigd wordt komt dit uit op 310 euro. Samengeteld is dit een besparing van 564 euro per jaar per
gezin.
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Grafiek 36. Lokale energiekosten volgens het VISI-scenario en met een geschatte investering
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7.2 Financiële inspanning per stakeholder
De totale investering van het klimaatplan bedraagt 438 miljoen euro tussen 2011 en 2020
(exclusief de maatregelen die niet berekend konden worden). Deze investeringen verdienen zichzelf
ook terug (afhankelijk per maatregel) waardoor er in 2020 al 299 miljoen euro terugverdiend is.
Belangrijk is om te vermelden dat de inspanningen en de terugverdieneffecten niet altijd door dezelfde
actor worden gerealiseerd. Het kan zijn dat de gemeente, de Provincie Oost-Vlaanderen of Interwaas
een investering doet die ten gunste komt van de huishoudens bijvoorbeeld.
Sommige maatregelen starten in 2016, anderen hebben een langere aanlooptijd. Het gaat specifiek
over de maatregel ‘windmolens’ die al in 2011 gestart is en de maatregel ‘Goederenvervoer groeperen
en samen laten transporteren: clustercentrum’ die start in 2016 maar pas voltooid zal zijn in 2030. Als
we de investeringen lineair uitsmeren tot 2030, dan schatten we de investering tussen 2016 en 2020
op 395 miljoen euro. Dat komt neer op 79 miljoen euro investering per jaar door verschillende
actoren.
De verschillende actoren die werden opgenomen in deze analyse zijn: energiebedrijven, huishoudens,
handel en diensten, gemeentebesturen, industrie, REG-premie instantie en overige premie instanties.
Enkele actoren die niet specifiek werden opgenomen maar waarover wel vaak wordt gesproken zijn:
de Lijn, de Vlaamse overheid. Voor deze actoren konden er geen voorspellingen worden gedaan naar
de financiële inspanningen en terugverdieneffecten van genomen maatregelen. Aangezien er weinig
wetenschappelijke rapporten waren over investering van de landbouw, werd er geen schatting
gemaakt voor deze sector. Het is belangrijk te vermelden dat de uitgaven ruwe schattingen zijn, die
daarboven kunnen wijzigen door een nieuw beleid tijdens de uitvoering van het klimaatplan.
De grafiek hieronder laat duidelijk zien dat de meeste inspanningen worden geleverd door de sector
handel en diensten en door de huishoudens. Beide sectoren samen investeren 69% van het totale
bedrag. De meeste terugverdieneffecten van de maatregelen waarin deze actoren investeren komt
ook hen ten goede.
Verder kunnen investeringen in meerdere vormen voorkomen waaronder subsidies, energieprestatie
contracten (EPC) of Energy Service Company (ESCO) formules waarbij een derde partij de
investeringen doet. Zo kan een energiebedrijf of een coöperatie bijvoorbeeld investeren in
zonnepanelen op gebouwen van lokale winkels. De lokale winkels betalen dan hun gewone
energiefactuur door tot dat de investering met interest terugbetaald is aan het energiebedrijf of
coöperatie.
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Grafiek 37. Investering per stakeholder voor de maatregelen van het klimaatplan van 2016-2020

131

7.3 Stap naar energie onafhankelijke regio
De stijgende energieprijzen zorgen ook voor stijgende energiekosten en energierekeningen. In eerste
plaats moet dit worden vermeden door de energievraag te verlagen. Elke kWh die niet wordt verbruikt,
moet ook niet worden betaald en is ook niet meer onderhevig aan de energieprijs stijging.
Een ander effect dat optreedt bij het implementeren van de maatregelen is dat er lokaal energie zal
worden geproduceerd. Lokale actoren investeren in energieproductiecapaciteit. Als de energie zelf
wordt gebruikt dan zorgt de investering voor minder jaarlijkse energiekosten. De uitgespaarde
energiekosten kunnen a priori gebruikt worden om de investering terug te betalen (zie ESCO-formule).
Ook in dit geval blijft het geld in de lokale economie. Tot slot kan het dat een lokale derde partij de
opgewekte energie aankoopt en zo de investering terugbetaalt.
De analyses zijn gebaseerd op de scenario’s, de voorgestelde maatregelen en de geëxtrapoleerde
stijgende energiekosten. De onzekerheid op het resultaat is significant gezien de onzekerheden van
alle drie de bronnen elkaar versterken. Het resultaat is wel een goede indicatie. De drie grafieken
hieronder laten schematisch zien wat de jaarlijkse energiebalans is en de winst voor de volledige
lokale economie van de zeven Wase gemeenten volgens het voorgestelde plan van -20% CO2 uitstoot
tegen 2020.
In 2011 was er een totale energievraag van 3,42 miljoen MWh die hoofdzakelijk werd ingevuld met
buitenlandse fossiele energie. De resulterende energiekosten van 411 miljoen vloeien dus ook
grotendeels naar entiteiten buiten het grondgebied. Het gaat vooral over grote buitenlandse
energiebedrijven, distributeurs, raffinaderijen,…

Grafiek 38. De energiebalans voor de zeven Wase gemeenten in 2011

In 2020 stijgt volgens het business-as-usual scenario de energievraag naar 3,53 miljoen MWh en
bijgevolg ook de energiekosten naar 651 miljoen euro. Ook in dit scenario wordt er nog uitgegaan
van een gelijkblijvende energiemix van hoofdzakelijk fossiele brandstoffen.
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Grafiek 39. De energiebalans voor de zeven Wase gemeenten in 2020 volgens het BAU-scenario

In de volgende analyse wordt rekening gehouden met het 2020 business-as-usual scenario maar ook
met de voorgestelde maatregelen van het Maatregelen Waasland Klimaatlandscenario. De
energienood van buiten de zeven Wase gemeenten wordt gereduceerd met 0,71 miljoen MWh tot
2,82 miljoen MWh. De totale vraag blijft groter maar 0,35 miljoen MWh wordt lokaal geproduceerd met
hernieuwbare energie. De lokale energieproductie en de algemeen gereduceerde energievraag leiden
tot een reductie in uitgaande energiekosten van 155 miljoen euro per jaar. Hiervan moet 61
miljoen niet meer worden betaald door de inwoners en bedrijven. De overige 94 miljoen dient te
worden betaald aan de eigenaars van de lokale energieproductie. In beide gevallen levert dit een
netto terugverdieneffect op voor de regio.

Grafiek 40. De energiehandelsbalans voor de zeven Wase gemeenten in 2020 volgens het BAU-scenario maar
met de voorgestelde maatregelen
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Door de klimaatmaatregelen rond zonnepanelen, zonneboilers en wind stijgt de lokale hernieuwbare
energie naar 0,35 miljoen MWh op een totaal verbruik van 3,17 miljoen MWh, dit is goed voor 11%
van het energieverbruik.
Dit is een sterke stijging vergeleken met het aandeel van zonnepanelen en wind in 2011, wanneer er
sprake is van 0,07 miljoen MWh of 2,11% hernieuwbare energie van het totale verbruik. Het totale
potentieel hernieuwbare energie dat werd berekend in 2011 (zonnepanelen, zonneboilers,
warmtepompen, energieopslag, biomassa en wind), zou goed zijn voor 1,24 miljoen MWh of 36% van
totale energieverbruik in 2020.

1,4
36,19%
1,2
1
0,8
GWh 0,6
11,04%
0,4
0,2
2,11%
0
2011 gerealiseerd

2020 met
klimaatplan

Theoretisch
potentieel HE-scan

Tabel 67. Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie in GWh en percentage t.o.v. energieverbruik in 2011, in
2020 met klimaatplan en met het theoretisch potentieel van de HE-scan.

Het is belangrijk om te vermelden dat het windmolenpark Wind aan de Stroom in de Waaslandhaven
niet meegeteld wordt voor het Burgemeestersconvenant aangezien deze groter is dan 20MW. De
grote energieverbruikers, de ETS-bedrijven, vallen ook uit deze berekening.

7.4 Aanvaardbaarheid van klimaatmaatregelen
De 25 maatregelen van het Waasland Klimaatland scenario werden tot nu toe gescoord op financiële
aspecten en de klimaatimpact. De evolutie naar een klimaatneutraal Waasland vergt inspanningen
van vele actoren en heeft op lange termijn een ingrijpende invloed op de maatschappij en de lokale
gemeenschappen. Het is dus interessant om ook de andere uitdagingen en voordelen in te schatten
voor deze maatregelen. De X-factor van een maatregel of kwalitatieve impact werd toegekend door
Futureproofed en verschillende experten panels uit voortgaande trajecten voor klimaatrapporten van
andere steden. Dit is een expertscore voor:
 De implementeerbaarheid (juridisch-administratieve barrières, 1 = moeilijk, 5 = makkelijk)
 Sociale impact (1 = weinig, 5 = veel)
 Zichtbaarheid (1 = laag, 5 = hoog)
 Verbetering van andere milieuaspecten (1= weinig, 5 = veel)
Deze expertinschatting laat een overzicht toe van de 25 maatregelen voor bovenstaande parameters.
De belangrijkste conclusie is dat de kwalitatief hoog scorende maatregelen niet altijd dezelfde zijn als
de maatregelen die goed scoren op financiële terugverdientijd of klimaatimpact. Dit toont aan dat er
een mix nodig is van verschillende maatregelen om maatschappelijke verandering te kunnen
ondersteunen.
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milieuaspecten

Verbetering andere

4

3

4

3,1

1

4

5

4

3,0

4

3

3

4

3,7

5

5

5

3

4,4

4

5

4

4

4,2

5

5

5

3

4,4

4

3

3

4

3,7

3

5

5

5

4,2

3

1

5

5

3,6

4

3

5

5

4,3

5

4

4

4

4,4

4

5

3

5

4,3

4

3

5

4

3,9

2

3

4

4

3,1

4

4

5

4

4,2

5

3

4

4

4,1

4

3

3

4

3,7

5

2

2

3

3,5

2

2

3

4

2,8

4
4
2

3
3
2

4
5
5

4
4
4

3,7
3,9
3,1

3

3

5

4

3,6

5

2

5

3

4,0

5

2

5

3

4,0

X-factor

2

4

Mobiliteit

Tertiair

8% reductie gemiddeld energieverbruik bij huishoudens voor
verwarming en elektriciteit door gedragsinterventie
(50% huishoudens: 36.500 huishoudens)
5 Collectieve wijkrenovaties naar lage energie-standaard
2
(70 kWh/m ) (200 huishoudens)
6 Energiescans bij huishoudens
(2.000 huishoudens)
7 Lokaal verkeer (auto): stijging km + effect lagere
emissiefactoren (MIRA EUR)
8 Modal shift van personenwagen naar fiets
(2,5% naar de fiets)
9 Technologische shift naar elektrische voertuigen
(1% van de autokilometers)
10 Autoluwe zone (2 stads- of dorpscentra)
11 Goederenvervoer groeperen en samen laten transporteren
(1 clustercentrum)
12 Vrijwillig charter voor bedrijven om de gemiddelde emissies
wagenpark te beperken (30% alle nieuwe bedrijfswagens)

Zichtbaarheid

2

Plaatsen van dakisolatie
(20% huishoudens: 14.500 woningen)
Plaatsen van muurisolatie
(15% huishoudens: 11.000 woningen)
Plaatsen van betere beglazing huishoudens
(9% huishoudens: 6.500 woningen)

Sociaal aspect

Huishoudens 1

Implementatie

Maatregel

2

2

13 Verlichting reduceren van 52 W/m naar 20 W/m
(50% panden sector handel & diensten)
14 Enkel glas vervangen door dubbel glas
(15% panden sector handel & diensten)
15 Renovatie van voorbeeldgebouwen (school/bedrijf) naar
2
lage-energie standaard (30 kWh/m ) (15 gebouwen)
16 Combinatie balansventilatie & schuifdeuren bij handelszaken
(5% panden sector handel & diensten)
17 Bijkomende isolatie van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken
(10% panden sector handel & diensten)

Industrie
Landbouw
Lokale
overheden
Hernieuwbare energie

18 8% Reductie energieverbruik industrie door monitoring en
optimalisatie processen (50% lichte industrie)
19 Reductie emissies landbouw tegen 2020 (5%)
20
21
22
23

20% Reductie emissies gemeentelijke diensten tegen 2020
20% Reductie openbare verlichting tegen 2020
20% Reductie emissies gemeentelijk wagenpark tegen 2020
Bouw 17 windturbines van 3MWe/stuk
(7 al geplaatst, 6 vergund)
24 Zonnepanelen gebouwen huishoudens, handel en diensten
2
(347.000 m dakoppervlakte)
25 Zonneboilers gebouwen huishoudens, handel en diensten
(7.250 installaties)

Tabel 68. Overzicht kwalitatieve analyse van de klimaatmaatregelen
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7.5 Invloed op tewerkstelling
Vele rapporten concluderen dat de evolutie naar een duurzame economie een positieve invloed heeft
op de lokale tewerkstelling. Het is moeilijk om de impact van specifieke maatregelen op een kleine
schaal te bepalen zonder een lokale studie. Om toch een indicatie te kunnen geven van de potentiële
extra tewerkstelling werd gebruik gemaakt van internationale en nationale rapporten en analyses.
Enkel voor hernieuwbare energie zijn er genoeg bronnen voorhanden om een betrouwbare
intrapolatie te kunnen maken. Zelfs hier blijven de schattingen nog significant uit elkaar liggen.
Om de betrouwbaarheid van de analyse te staven wordt er vanuit twee verschillende bronnen
gewerkt. Enerzijds is er een intrapolatie op basis van analyses van de geschatte Belgische
tewerkstelling wanneer er meer wordt ingezet op hernieuwbare energie. Deze intrapolatie geeft een
beeld van de totale extra tewerkstelling als er wordt ingezet op hernieuwbare energie maar wel
ongeacht de genomen maatregelen.
De nationale rapporten gaan uit van directe, indirecte en geïnduceerde tewerkstelling. Deze geven
voor België consequent een tewerkstellings-evolutie aan van 20.000 extra jobs in 2020 en 60.000 jobs
in 2030 (BBL, Greenpeace België, WWF België, 2015. Enoco en WWF België, 2014. RENA, 2011.
Martines-Fernandez., Hinojosa, Miranda, 2010. Wei, Patadia, Kammen, 2009. Ragwitz et al., 2009.)
De analyses zijn vaak ten opzichte van 2009 of 2010 wat vergelijkbaar is met de startdatum 2011 van
de maatregelen uit het scenario Waasland Klimaatland. Geïntrapoleerd op basis van bevolkingscijfers
geeft dit voor de zeven Wase gemeenten een potentieel aan extra tewerkstelling van 300 jobs in
2020 en 900 jobs in 2030.

Sector

#

Maatregel

GWh

Jobs/
GWh

Jobs

Anderzijds kan er per maatregel een tewerkstellingspotentieel worden bepaald. De som geeft dan het
totale potentieel. Deze methode is een onderschatting vermits het enkel over directe tewerkstelling
gaat. De schatting op basis van de maatregelen rond hernieuwbare energie uit het scenario Waasland
Klimaatland komt in het totaal uit op 118 extra rechtstreekse (directe) jobs. Het verschil wordt
grotendeels verklaard doordat de tweede methode geen indirecte en geïnduceerde jobs in rekening
brengt. De jobs per maatregel worden in de tabel hieronder toegelicht. Alle bovengenoemde
tewerkstelling is permanent van aard zolang de hernieuwbare energie of de maatregel van kracht is.

Huishoudens

4

8% reductie gemiddeld energieverbruik bij huishoudens voor
verwarming en elektriciteit door gedragsinterventie (50% huishoudens)

10

0,38

4

6

Energiescans bij huishoudens (2.000 huishoudens)

1

0,38

0,3

16

0,38

6

16 Combinatie balansventilatie en schuifdeuren bij handelszaken
(5% panden sector handel en diensten)

9

0,38

4

Industrie

18 Reductie energieverbruik industrie door monitoring & optimalisatie
processen (50% lichte industrie)

14

0,38

5

Lokale

20 20% Reductie emissies gemeentelijke diensten

13

0,38

5

overheden

21 20% Reductie gemeentelijke openbare verlichting

2

0,38

1

255 0,17

43

46

0,87

40

44

0,23

10

Tertiair

2

13 Verlichting reduceren van 52 W/m naar 20 W/m
(50% panden sector handel en diensten)

2

Hernieuwbare 23 Bouw 17 windturbines van 3MWe/stuk
energie
(7 al geplaatst, 6 vergund)
2
24 Zonnepanelen huishoudens, handel en diensten (347.000 m )
2

25 Zonneboilers gebouwen huishoudens, handel en diensten (107.000 m )
Totaal directe jobs

118

Totaal indirecte en geïnduceerde jobs

187

Tabel 69. Potentiële jobcreatie vanaf 2020 ten gevolge van de maatregelen hernieuwbare energie
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De soort tewerkstelling en de verhouding kan ook worden bepaald aan de hand van de
voorgenoemde rapporten. Onderstaande grafieken geven de soort tewerkstelling weer in 2020, aan
de hand van het nationaal gemiddelde in België. Hieruit blijkt dat de meeste extra jobs in de productie
van hernieuwbare energie gerealiseerd worden (45%). Dit wordt gevolgd door installatie en onderhoud
(beiden 25%) en onderzoek en ontwikkeling (5%). Voor het lokale beleid kan het belangrijk zijn om in
te zetten op lokale verankering van de productie en bijscholing in installatie of onderhoud.
Uit de rapporten blijkt dat er vanaf 2030 een lichte daling optreedt qua installatie (21%) en een lichte
stijging voor onderhoud (28%).

5%

25%

Productie
45%

Installatie
Onderhoud
Onderzoek en ontwikkeling

25%

Grafiek 41. Type directe werkgelegenheid hernieuwbare energie 2020 (3E, 2014)

7.6 Samenvatting economische gevolgen klimaatmaatregelen
Het klimaatplan heeft 25 maatregelen die de CO 2-uitstoot laten dalen. Deze maatregelen hebben
echter ook economische gevolgen. Deze werden door het studiebureau Futureproofed berekend.
Iedere MWh energie die je niet gebruikt, moet je niet uitgeven. Door in te zetten op verschillende
isolatie en energie-efficiëntiemaatregelen, berekende het bureau dat de energiekosten in 2030 dalen
met 11%. De factuur voor de zeven Wase gemeenten daalt daarmee jaarlijks met 91 miljoen euro of
ruwweg 564 euro besparing per jaar per gezin.
Het uitvoeren van de klimaatmaatregelen tussen 2011 en 2020 heeft een totale investering van 438
miljoen euro. Door energiebesparing is er in 2020 reeds 299 miljoen terugverdiend in de zeven
gemeenten. De grootste inspanning gebeurt door huishoudens, handel en diensten.
Door in te zetten op lokale hernieuwbare energie, worden de zeven Wase gemeenten ook
energieonafhankelijker tegenover buitenlandse fossiele brandstoffen. Met de klimaatmaatregelen
stijgt de energieonafhankelijkheid van 2,11% in 2011 naar 11,04% in 2020. Het energieverbruik daalt
met 17,5% naar 2,82 miljoen MWh in 2020 en een terugverdieneffect van 115 miljoen.
Daarnaast werd een kwalitatieve analyse gemaakt van de 25 klimaatmaatregelen, of hoe goed deze
scoorden op het uitvoeren ervan, het sociaal aspect, de zichtbaarheid en de verbetering van andere
milieuaspecten. Deze verschilden van maatregel tot maatregel en werden gepresenteerd.
Daarnaast werd een analyse gemaakt van de impact op tewerkstelling door de klimaatmaatregelen.
Uit conservatieve schatting blijkt dat dit tegen 2020 resulteert in 118 extra rechtstreekse jobs en 187
onrechtstreekse jobs.
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8. Conclusie en managementsamenvatting
Om een gezond klimaat en een sterke lokale economie achter te laten voor de komende
generaties, verbonden alle Wase burgemeesters zich om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020
tegenover referentiejaar 2011. Hiervoor richten ze Waasland Klimaatland op, samenwerking tussen de
Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas. Waasland Klimaatland heeft twee fasen: eerst zorgen dat
alle Wase gemeenten een gedragen klimaatplan hebben. Sint-Niklaas en Kruibeke hadden dit sinds
2015. Door dit gezamenlijk klimaatplan voor de gemeenten Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-GillisWaas, Stekene, Temse en Waasmunster, wordt aan deze eerste fase voldaan. De tweede fase van
Waasland Klimaatland is om de CO2-reductieprojecten van de klimaatplannen vorm te geven in
samenwerking met de gemeenten. De eerste acties op het terrein (bv. openbare LED-verlichting,
pocketvergister voor bermmaaisel, dakisolatieprojecten, autodeelsystemen) worden reeds uitgevoerd
of onderzocht.
Het gezamenlijk klimaatplan voor de zeven Wase gemeenten bestaat uit verschillende hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk schetst de klimaatproblematiek. Sinds de Industriële Revolutie is de
concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk toegenomen door verbranding van fossiele brandstoffen.
Hierdoor warmt de aarde als geheel op en zijn er klimaatveranderingen die verschillend zijn per regio.
Voor het Waasland betekent dit een opwarming tussen 0,9°C en 2,8°C tegen 2050, zachte maar natte
winters, warme en droge zomers met extremere zomerbuien. Dit leidt tot hittestress in de steden,
meer bodemerosie, een verhoogde vraag naar wateropslag en afname, verzilting van
landbouwgronden en een veranderende biodiversiteit. De zeespiegel stijgt tussen 14 en 93cm tegen
2100.
Om de klimaatverandering tegen te gaan werd in 2008 het Europees Burgemeestersconvenant
opgericht. Dit heeft als doel om 20% minder CO 2 uit te stoten tegen 2020. Waasland Klimaatland is
hiervan de lokale vertaling. Om op planmatige wijze een CO2-reductie te realiseren, is een gedragen
klimaatplan nodig.
Daarom beschrijft het tweede hoofdstuk de socio-economische toestand in de zeven Wase
gemeenten. Deze zijn welvarend en relatief dichtbevolkt: in 2014 waren er meer dan 170.000
inwoners met meer dan 59.000 eengezinswoningen in de zeven Wase gemeenten. Er zijn bijna 1.080
vestigingseenheden van industrie, vooral gecentreerd in de Waaslandhaven, Temse en Lokeren. De
meer dan 900 landbouwbedrijven beslaan bijna de helft van de oppervlakte van de gemeenten. Het
transport gebeurt over twee autosnelwegen, 12 secundaire wegen, een net van fietsroutes,
wandelroutes en openbaar vervoer.
Aangezien lokale besturen geen impact hebben op autosnelwegen en de grote ETS-bedrijven een
eigen emissiehandelssysteem hebben, vallen deze uit de CO2-nulmeting. De jaarlijkse uitstoot van
energiegebonden CO2 in 2011 was in de zeven Wase gemeenten goed voor meer dan 711.000 ton.
Hiervan namen de huishoudens 33% van de CO2-uitstoot voor zich. Mobiliteit was goed voor 26%, de
tertiaire sector goed voor 15%, de niet-ETS industrie 13%, landbouw 10% en de gemeentelijke
overheid in totaal 2,3%. Indien deze jaarlijkse CO2-uitstoot opgenomen zou moeten worden door een
bos, zou dit bos meer dan 1,6 keer de oppervlakte van de zeven Wase gemeenten bedragen. Er
wordt vele malen meer uitgestoten dan ooit gecompenseerd kan worden.
Wanneer er op basis van modellen CO2-uitstoot scenario’s berekend worden, dan blijkt dat indien er
geen bijkomende klimaatmaatregelen, de CO2-uitstoot met 3% stijgt tegen 2020. Indien er wel
bijkomende maatregelen worden genomen, dan zou een daling van CO2-uitstoot met -17% mogelijk
zijn indien er enkel in energiebesparing geïnvesteerd zou worden. Inden er enkel ingezet zou worden
op meer hernieuwbare energie, dan zou de CO2-uitstoot ook met 17% dalen. Door een combinatie
van zowel energiebesparende maatregelen als hernieuwbare energie, zou het mogelijk zijn om tot
-20% CO2-uitstoot te evolueren tegen 2020. Ter informatie worden er scenario’s gemaakt om de CO 2uitstoot tegen 2030 tot -37% te laten dalen en om tegen 2050 te landen met een klimaatneutraal
Waasland (-80% CO2-uitstoot).
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Het zal een grote uitdaging worden om volledig afstand te nemen van alle vervuilende energie in het
Waasland en deze om te zetten naar hernieuwbare energie. Dit zou betekenen dat er in de zeven
Wase gemeenten maar liefst 684 windmolens geplaatst moeten worden om alles (buiten
autosnelwegen en ETS-bedrijven) van energie te voorzien. Toch is er een enorm potentieel waar de
eerste grote stappen gezet kunnen worden. Uit de hernieuwbare energie-scan bleek dat er door
de
intensief in te zetten er 1/3 van alle energie (inclusief transport) uit Wase hernieuwbare energie
gehaald kan worden. Indien er 40% van het oppervlakte van daken bedekt zou worden met
zonnepanelen, zou dit goed zijn voor bijna 20% van alle nodige energie in de zeven gemeenten.
Indien de zoekzones vanuit de provincie Oost-Vlaanderen ingevuld zouden worden, dan zouden deze
windmolens instaan voor 14% van de energievraag. Daarna volgen biomassa (2,6%), warmtepompen
(2,3%), zonneboilers (1,9%) en energieopslag (1,6%).
Het derde hoofdstuk handelt over inspraak. Vanuit Europa wordt er veel belang gehecht aan
participatie. Het is een verplicht luik binnen het Burgemeestersconvenant, aangezien een
participatieve aanpak van bij de aanvang kan zorgen voor een grotere gedragenheid. Daarom werd
een voltijdse participatiemedewerker aangeworven die instond voor 56 inspraakmomenten in de
zeven gemeenten. Het inspraaktraject bestond uit drie stappen. De eerste stap was het verzamelen
van alle ideeën van burgers, bedrijven, ambtenaren en beleidsmakers tussen oktober 2015 en januari
2016. Daarna werden al deze ideeën gegroepeerd op tentoonstellingspanelen in de gemeentehuizen,
culturele centra of bibliotheken in de zeven gemeenten. Iedereen kon op deze manier zijn prioritaire
klimaatacties kiezen door bolletjes te kleven bij gewenste klimaatacties. Nadat alle klimaatprioriteiten
gekozen waren, werden deze uitgerekend en gepresenteerd in een voorstel van klimaatplan dat
tussen 3 en 14 maart 2016 online raadpleegbaar was. Bij elke stap werd een officieel rapport naar de
lokale overheden gestuurd. Naast de inspraakmomenten waren er 39 overlegmomenten.
Het definitief klimaatplan werd in april 2016 voorgelegd op de zeven Colleges van Burgemeester en
Schepenen. In mei werd dit finale klimaatplan ter stemming gebracht in de gemeenteraden.
Het vierde hoofdstuk combineert de CO2-scenario’s en de resultaten van de inspraakmomenten naar
een algemene visie en strategie voor de klimaatmaatregelen tegen 2020. Daarnaast wordt gekeken
naar het routeplan van de Europese Unie en de Provincie Oost-Vlaanderen om tegen 2050
klimaatneutraal en klimaatbestendig te worden.
Het vijfde hoofdstuk presenteert de 25 klimaatmaatregelen voor alle zeven gemeenten samen en
verdeeld over de zes sectoren. Bij de huishoudens moeten in totaal 14.500 woningen voorzien
worden van dakisolatie, bijna 11.000 woningen van muurisolatie, 6.500 woningen van betere
beglazing. Door middel van collectieve wijkrenovaties worden 200 bijkomende woningen extra
geïsoleerd. Er volgen energiescans bij 2.000 huishoudens en via gedragswijziging wordt het
energieverbruik bij de helft van de huishoudens met 2% gereduceerd.
In de sector mobiliteit wordt rekening gehouden met een lagere emissiefactor van wagens.
Beleidsmatig zetten de gemeenten intensief in op de modal shift: 2,5% meer fietsbewegingen in plaats
van de wagens. Er wordt een clustercentrum opgericht die de laatste kilometers goederentransport op
duurzame wijze verdelen. Er wordt ingezet op elektrische wagens: 1% van alle autokilometers moet
gedaan worden met elektrische voertuigen. Twee gemeentecentra worden autoluwe zones. Er volgt
een charter voor bedrijven om milieuvriendelijke bedrijfswagens aan te schaffen.
Bij de handel en diensten wordt ingezet op energiezuinige verlichting (50% sector handel en
diensten), enkel glas wordt vervangen door dubbel glas (15% sector), een combinatie van
balansventilatie en schuifdeuren (5% sector), de renovatie van 15 voorbeeldgebouwen naar lageenergie standaard en bijkomende dakisolatie (10% sector).
Omtrent industrie wordt er door monitoring en optimalisatie van processen 8% minder energie
verbruikt.
In de landbouw wordt er door energie-efficiëntie tot 5% minder energie verbruikt.
De gemeentelijke overheden nemen een voortrekkersrol. Ze reduceren hun CO 2-uitstoot in
gemeentelijke gebouwen, wagenpark en openbare verlichting met 20%.
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Een laatste sector is hernieuwbare energie: vanaf 2016 worden er nog 10 windmolens bijgebouwd in
2
maatschappelijk wensbare zones. Bij de huishoudens, handel en diensten wordt in totaal 347.000 m
2
dakoppervlakte bekleed met zonnepanelen. Daarnaast worden 7.250 zonneboilers van 4 m
geïnstalleerd.
Al deze 25 maatregelen resulteren in een geleidelijke daling van CO2: -11% eind 2016; -16% eind
2018 en -20,43% of 145,6 kton CO2 tegen 31 december 2020 in de zeven Wase gemeenten.
Het zesde hoofdstuk schetst het proces van de gemeentelijke actieplannen die in september 2016
opgeleverd worden. Hierin staan de engagementen van de gemeentelijke overheid op vlak van
personeel, ondersteuning voor de klimaatmaatregelen en maatregelen die de gemeente opneemt
omtrent eigen patrimonium, wagenpark en openbare verlichting. Deze gemeentelijke actieplannen
zijn een roadmap om de gezamenlijke klimaatdoelstellingen te halen. Aangezien het een gezamenlijk
klimaatplan is hoeven deze gemeentelijke actieplannen niet ingediend te worden bij het Secretariaat
van het Europese Burgemeestersconvenant.
Het zevende hoofdstuk handelt over de economische gevolgen van het Burgemeestersconvenant
om 20% minder CO2 uit te stoten. Het volledige klimaatplan en maatregelen tussen 2011-2020 kosten
438 miljoen euro, waarvan het grootste stuk betaald wordt door huishoudens, handel en diensten.
Deze genieten echter het meeste van de maatregelen door een verlaging van de energiefactuur.
Tegen 2030 wordt dit geschat op 254 euro per gezin per jaar en 310 euro door verandering in
gebruik van personenwagen. De energieonafhankelijkheid stijgt door meer hernieuwbare energie
op te wekken: van 2% van het energieverbruik in 2011 tot 11% in 2020. Het energieverbruik daalt met
17,5% naar 2,82 miljoen MWh in 2020. Er worden 118 directe jobs ontwikkeld door uitvoering van de
klimaatmaatregelen.
Dit klimaatplan heeft enkele sterke punten: zo is het plan opgebouwd uit wetenschappelijke data en
maakt gebruik van wetenschappelijk gevalideerde methoden. Door deze aanpak ontstaat de
opportuniteit om daadwerkelijk in te grijpen in de meest efficiënte CO2-reductieprojecten.
De mogelijke zwaktes zijn de complexiteit van CO2-reductie: deze zit in verschillende sectoren. Voor
de aangeleverde data zijn soms aannames gemaakt van hun mogelijk uitstoot of potentieel. Dit maakt
dat de conclusies in grote mate accuraat zijn, maar dat hier steeds afwijkingen of correcties op kunnen
gebeuren. De gebruikte methoden zijn echter gevalideerd door verschillende wetenschappelijke
partners zoals o.a. VITO, Eandis en ODE. De wetenschap gaat ook vooruit, de kans bestaat dat
sommige data aangepast worden door nieuwe inzichten. Het is een grootschalig plan waar de steun
en drive nodig is van inwoners, bedrijven, handelaars en lokale besturen. Daarnaast zijn de
doelstellingen van eind 2020 bijzonder dichtbij, toch is het niet onmogelijk om de doelstellingen te
halen. Om de doelstellingen te halen worden er tegen oktober 2016 samen met de deelnemende
gemeente een gemeentelijk actieplan opgesteld. Daarna worden er praktische fiches op maat van
doelpubliek gemaakt (jongeren, ondernemers, eigenaar huizen..). Om de maandelijkse vooruitgang te
meten in verschillende sectoren, energiedragers en gemeenten komt binnenkort een online
klimaatdashboard online om de vooruitgang van de daling CO2-uitstoot op te volgen. Om de
doelstellingen te monitoren en betrokkenheid van alle actoren hoog te houden, wordt een jaarlijkse
Wase klimaattop georganiseerd.
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Overzicht afkortingen
BAU
BEN
CFK
CNG
CoM
EPB
EPC
ESCO
ETS
EZP
Giga
GIS
GOG
GWP
HE
HEB
IPCC
K-peil
KMI
KNMI
Kton
ODE
OEPC
OV
OVG
PET
PPM
PV
R-waarde
SEAP
SHM
SVK
U-waarde
UHI
VEA
VRIND
WKC
WKK
WMO

: Business As Usual
: Bijna-EnergieNeutraal
: ChloorFluorKoolstofverbindingen
: Compressed Natural Gas
: Convenant of Mayors
: Energieprestaieregelgeving
: EnergiePrestatie Contract
: Energy Service Company
: Emission Trading Scheme van Europese Unie
: EnergieZorgPlan
: miljard (SI-eenheid)
: Geografische Informatie Systemen
: Gecontroleerde overstromingsgebied
: Global Warming Potential (aardopwarmingsvermogen)
: Hernieuwbare Energie
: Hernieuwbare EnergieBronnen
: Intergovernmental Panel on Climate Change
: isolatie van gebouw als geheel. Hoe lager K, hoe beter het gebouw geïsoleerd is.
: Koninklijk Meteorologisch Instituut (België)
: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
: kiloton (1.000.000 kilogram)
: Organisatie voor Duurzame Energie
: Onderhouds- en EnergiePrestatieContract
: Openbaar Vervoer
: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
: Potentieel EvapoTranspiratie
: Parts Per Million
: fotovoltaïsche zonnecel
: warmteweerstandscoëfficiënt van een materiaal. Hoe hoger R, hoe beter een
materiaallaag isoleert.
: Sustainable Energy Action Plan
: Sociale HuisvestingsMaatschappij
: Sociaal VerhuurKantoor
: warmtedoorgangscoëfficiënt van een bouwdeel. Hoe lager de U, hoe beter een
bouwdeel geïsoleerd is.
: hitte-eilandeffect (urban heat island)
: Vlaams Energieagentschap
: Vlaamse Regionale Indicatoren
: WarmteKrachtCertificaat
: WarmteKrachtKoppeling. Installatie waarbij elektriciteit en warmte wordt opgewekt.
: World Meteorological Organization
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Bijlagen
Bijlage 1. Achtergrondinformatie broeikasgassen en klimaatverandering


Broeikasgassen

Broeikasgassen dragen bij aan de opwarming van de atmosfeer door zonnestralen slechts in beperkte
mate terug naar de ruimte te weerkaatsen. Onderstaande figuur geeft een vereenvoudigde weergave
van de realiteit.

Figuur 43. Weerkaatsingseffect van broeikasgassen (Universidad Continental, 2014)

Er zijn natuurlijke broeikasgassen zoals CO2 (door branden en ademhaling organismen), CH4
(ontbinding in van organische producten en de vertering bij dieren), waterdamp (als onderdeel van
natuurlijke watercyclus via oceanen en bodem).
Daarnaast zijn er de broeikasgassen die veroorzaakt worden door menselijke activiteiten
(antropogene oorsprong). Zo komt CO2 vrij door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas,
aardolie en steenkool. CH4 komt in verhoogde mate vrij door intensieve veeteelt en H 2O door
industriële procedures en chemische meststoffen. Daarnaast creëert de mens ook nieuwe chemicaliën
zoals CFK’s of SF6 voor onder andere koelinstallaties, metaalverwerking en elektrische technieken.
Eens uitgestoten in de atmosfeer, hebben de broeikasgassen nog jarenlang effect voor ze afgebroken
worden. De broeikasgassen hebben echter allen een andere levensduur. Zo blijft N 2O tot 114 jaar in
de atmosfeer voor het afgebroken wordt. Voor CH4 duurt deze afbraakperiode 12 jaar. De gassen
zoals CFK’s blijven 270 jaar en SF6 tot 3.200 jaar.
Door de verschillende chemische reacties en leeftijdsduur van de moleculen, wordt hun
aardopwarmingsvermogen (GWP) gedefinieerd over een periode van 100 jaar en uitgedrukt in het
aardopwarmingsvermogen van CO2. Zo heeft methaan een levensduur van 12 jaar in de atmosfeer en
is het in die periode per jaar ongeveer 300 keer sterkere aardopwarmingsvermogen dan CO2.
Wanneer het aardopwarmingsvermogen van methaan uitgedrukt wordt in CO 2-equivalent over 100
jaar, dan is methaan 21 keer sterker dan CO2. Volgende tabel toont het aardopwarmings-vermogen
van de belangrijkste menselijke broeikasgassen:
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Molecule

CO2-equivalent

CO2 (koolstofdioxide)
CH4 (methaan)
N2O (Distikstofoxide “lachgas”)
CFK’s (chloorfluorkoolstofverbindingen)
SF6 (zwavelhexafluoride)

1
21
310
12 tot 14.800
23.900

Tabel 70. CO2-equivalenten van broeikasgassen (IPCC, 215)

Onderstaande afbeelding toont de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen per sector in 2005. Hieruit
blijkt dat sector energie met zijn grote CO2-uitstoot, het grootste deel van de uitgestoten
broeikasgassen voor zich neemt.

Figuur 44. Wereldwijde emissie broeikasgassen in 2005 per sector (World Resources Institute)

Vorige afbeelding toonde een momentopname van het aantal uitgestootte broeikasgassen in 2005 per
sector. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de wereldwijde uitstoot broeikasgassen tussen
1970 en 2010. Het aardopwarmingsvermogen van alle broeikasgassen wordt uitgedrukt in gigaton
CO2-equivalenten per jaar. Hoewel andere broeikasgassen een sterkere aardopwarmingsvermogen
hebben, blijkt het grote aandeel van CO2 wederom de grootste te zijn.

153

Figuur 45. Totale hoeveelheid emissie antropogene broeikassen per gas in 1970-2010 (IPCC, 2014)

Aangezien de jaarlijkse hoeveelheid uitgestoten broeikassen blijft stijgen en het jarenlang duurt
alvorens deze broeikasgassen afbreken, stijgt de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.
Onderstaande grafiek toont de evolutie van broeikasgassen, uitgedrukt in ppm per molecule in voor de
periode 1975 tot 2015.

Grafiek 42. Trends broeikasgassen in atmosfeer (www.esrl.noaa.gov)
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Schatting potentiele impact van klimaatverandering per Europese regio

Er zijn vele soorten klimaatscenario’s die elk een eigen parameter berekenen. Zo gebruikt het
European Environment Agency tientallen parameters voor het rapport Climate change, impacts and
vulnerability in Europe (2012). Dit om in te schatten wat de potentiële impact van klimaatverandering
is in verschillende Europese regio’s. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 26 verschillende
parameters, waaronder gevolgen voor economie, milieu, toerisme, energieproductie, landbouw,
cultuur... Hieruit blijkt dat het Waasland hoge negatieve gevolgen van klimaatverandering te wachten
staat, dit wegens hoge kosten voor economie en het leefmilieu.
Daarnaast berekende hetzelfde rapport de capaciteit van regio’s om zich aan te passen aan de
klimaatverandering of deze tegen te gaan. Hiervoor werden 15 parameters gebruikt, waaronder kennis
en bewustzijn van milieuproblematiek, de sterkte van de instituten, economische en technologische
beschikbare middelen, bestaande infrastructuur… Hieruit blijkt dat het Waasland (en de rest van het
land) een relatief sterke capaciteit heeft om, indien gewenst, in te grijpen in de klimaatverandering en
zijn gevolgen. Het Waasland loopt dus een risico, maar is in staat om daadkrachtige acties te nemen.

Figuur 46. Geaggregeerde potentiele impact van klimaatverandering
(European Environment Agency, 2012, p.221)
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Veranderingen in klimaattrends België tot 2014

Paragraaf 1.2 en 1.3 van dit klimaatplan gingen dieper in op de 2011 geschatte klimaateffecten in de
provincie Oost- en West-Vlaanderen. Een gelijkaardige maar actuelere studie is terug te vinden in het
MIRA-klimaatrapport van 2015. Op basis van verschillende meetreeksen stelt het MIRAklimaatrapport dat er ondanks de natuurlijke schommeling, wel degelijk waargenomen
klimaatverandering in België is in een aantal indicatoren. Deze wordt gepresenteerd in onderstaande
figuur.

Figuur 47. Klimaattrends gedetecteerd in België tot in 2014 (MIRA 2015, p.3)
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Toekomstige klimaatverandering in Vlaanderen en België

Naast de geregistreerde klimaatverandering is het belangrijk om een voorspelling te doen over het
toekomstige klimaat in Vlaanderen en België. Vertrekkend van mondiale simulaties werden er drie
klimaatscenario’s ontwikkeld: hoog, midden en laag. Hierbij is het midden klimaatscenario de mediaan
van alle klimaatmodellen, maar deze is niet per definitie het meest waarschijnlijke scenario. De
bandbreedte tussen hoge en lage klimaatscenario’s geeft per parameter de mogelijke
klimaatverandering aan.

Figuur 48. Overzicht van de mogelijke klimaatveranderingen voor Vlaanderen en België, volgens het laag, midden
en hoog klimaatscenario over 30, 50 en 100 jaar (MIRA 2015, p7)
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Kosten van klimaatverandering in Vlaanderen

In 2012 maakte Technum een studie over de globale kosten van klimaatverandering in Vlaanderen.
Toch was het niet mogelijk om alle impactcategorieën uit het Vlaams adaptatieplan (2013) te
berekenen. Zo konden niet alle impactcategorieën overgezet worden uit de internationale literatuur,
waardoor het niet duidelijk is welke de verwachten kosten zijn voor industrie, diensten, leefmilieu en
natuur. Daarnaast zijn er voor sommige impactcategorieën onvoldoende gegevens beschikbaar. Zo is
het niet duidelijk of er voor mobiliteit een netto-kost of netto-baat verwacht wordt. Rond visserij en
energieopwekking zijn er ook onvoldoende gegevens, maar de bestaande onderzoeken wijzen uit op
een netto-kost door klimaatverandering. Rond gezondheid, waterbeheer en landbouw zijn een aantal
mogelijke effecten nog niet voldoende gekend, maar de meegenomen effecten hebben de grootste
impact waardoor deze toch opgenomen wordt.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de impact van klimaatveranderingen waarvoor een
economische waarde kon berekend worden. De belangrijkste kosten van klimaatverandering zijn
kustoverstromingen en sterftegevallen door hittestress. Rivieroverstromingen en schade aan
landbouw vormen een meer bescheiden schadekost en andere gezondheidskosten blijven beperkt.
Daarnaast worden er bescheiden baten verwacht. Hierbij gaat het vooral om toerisme, vermeden
sterftegevallen door koudestress en een besparing van energie bij de huishoudens.
Het resultaat is een verwachte netto-kost van klimaatverandering in Vlaanderen tegen 2030. Bij het
lage scenario is dit een kost van 1 miljard euro per jaar (0,4% BBP) tot ongeveer 3,5 miljard euro per
jaar (1,3% BBP) in het extreme scenario.

Figuur 49. Overzicht economische kwantificeerbare impact klimaatverandering (Technum, 2012)



Hitte-eiland bij steden

Meteorologische waarnemingen tonen aan dat steden een eigen lokaal klimaat hebben dat afwijkt van
het omringende platteland. Gelet op de grote variabiliteit in een stad, voert het KMI hier geen
metingen uit. Wel tonen modellen en infraroodmetingen aan dat boven steden warmte eilanden
ontwikkelen. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt in een stad overdag meer warmte geborgen,
door gebouwen en infrastructuur die opwarmt. Deze opgeslagen warmte wordt ’s nachts vertraagd
afgegeven. Ten tweede zorgt de geometrie van een stad ervoor dat de warmte niet goed kan
uitstralen naar de ruimte erboven.
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De grootte van het temperatuurverschil tussen stad en omringende platteland is sterk afhankelijk van
de weersomstandigheden. Voor Brussel kan het maximale temperatuurverschil tussen het
stadscentrum en het omringende platteland, oplopen tot meer dan 4°C bij helder weer en windstilte ’s
nachts. Wanneer het bewolkt weer is met veel wind, zijn de verschillen verwaarloosbaar.
Modelberekeningen geven aan dat het stadscentrum van Brussel gemiddeld ongeveer 0,6°C warmer
is dan het omringende platteland. Volgens Hamdi (2011) is de bijdrage van de hogere
nachttemperaturen hierbij ongeveer vier keer zo groot als die van de hogere temperaturen overdag.

Figuur 50. Stedelijk hitte-eilandeffect in Vlaanderen (Ruimte Vlaanderen, 2015)

Het stadseffect kan ook effect hebben op de neerslag: opstijgende warme lucht boven een stad en de
aanwezigheid van extra condensatiekernen, kunnen de vorming van neerslag versterken.
Daarnaast is het mogelijk dat de wind versnelt rond gebouwen in steden. Door bebouwing in steden
wijzigt de wind ook. Zo zorgen hoge gebouwen dat de wind versnelt. Bij lage gebouwen neemt de
wind bij het aardoppervlakte af. Hierdoor mengt de lucht dichtbij het aardoppervlak minder goed met
de bovenliggende lucht dan op het platteland het geval is.


Verplichte en niet-verplichte thema’s in klimaatplan

Eens toegetreden tot het Europees Burgemeestersconvenant, moet er binnen het jaar een klimaatplan
opgesteld worden. Volgens het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant zijn er enkele
verplichte en niet-verplichte thema’s die aan bod moeten komen in het klimaatplan. Dit wordt
weergeven in onderstaande tabel.
Verplicht
Mobiliteit
Gebouwen uitrustingen en voorzieningen
- Gemeentelijke gebouwen
- Particuliere gebouwen
- Tertiaire gebouwen
- Openbare verlichting
Duurzame consumptie/overheidsaankopen
Burgerparticipatie
Financieel plan

Niet-verplicht
Gebouwen uitrustingen en voorzieningen
- Bedrijven
- Stadsverwarming
Elektriciteitsproductie
Landbouw en natuur
Ruimtelijke ordening

Tabel 71. Overzicht verplichte en niet-verplichte thema's in Burgemeestersconvenant
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Uitstoot CO2 per brandstoftype: emissiefactor

Energiegerelateerde broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van het
wereldwijde broeikasgaseffect. Het IPCC berekende de uitstoot van CO 2 per brandstoftype (IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006). Aan de hand van deze emissiefactoren
kan de uitstoot van een gebied berekend worden, indien men weet hoeveel energie het gebied
verbruikt. De emissiefactoren van het IPCC worden overgenomen in de VITO-tool en wordt
gepresenteerd in onderstaande tabel:
Brandstof

Emissiefactor
(ton CO2 per MWh)

Aardgas
Vloeibaar gas
Stookolie
Diesel
Benzine
Bruinkool
Steenkool
Andere fossiele brandstoffen
Plantaardige oliën
Biobrandstof
Overige biomassa
Huishoudelijk afval
(niet-hernieuwbaar deel)

0,20
0,23
0,27
0,27
0,25
0,35
0,35
0,26
0,00
0,00
0,00
0,33

Tabel 72. Emissiefactor in ton CO2 per MWh per brandstof

De emissiefactor van elektriciteit wordt o.a. bepaald aan de hand van de gebruikte brandstoffen en
groene stroom om de elektriciteit op te wekken. In de technische annex bij de SEAP Guidelines van
de CoM Office wordt volgende methodiek gehanteerd om de emissiefactor voor elektriciteit te
bepalen: EFE = [(TCE - LPE - GEP) 2015-03-04 NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] / (TCE)
Afkorting

Verklaring

EFE
TCE

De plaatselijke emissiefactor voor elektriciteit [t/MWh]
Het totale elektriciteitsverbruik van de stad of gemeente [MWh]

LPE
GEP

Plaatselijke elektriciteitsproductie [MWh]
De aankoop van groene stroom door de stad of gemeente [MWh]

NEEFE
CO2LPE
CO2GEP

(te kiezen) nationale of Europese emissiefactor voor elektriciteit [t/MWh]
CO2-uitstoot door de plaatselijke productie van elektriciteit [t]
CO2-uitstoot door de productie van gecertificeerde groene stroom [t]

Tabel 73. Afkortingen formule emissiefactor elektriciteit
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Fossiele brandstof in Europa

De huidige opwekking van energie is in grote mate gebaseerd op verbranding van fossiele
brandstoffen (steenkool, aardgas, en –olie). Deze huidige gang van zaken creëert twee problemen.
Enerzijds ontstaat de energieafhankelijkheid van het buitenland. Deze afhankelijkheid plaatst Europa
in een zwakke onderhandelingspositie en er vloeien grote geldstromen naar het buitenland.
Anderzijds creëert de verbranding van fossiele brandstoffen CO 2 als bijproduct, een gas dat zorgt voor
opwarming van de aarde en klimaatverandering. Om deze klimaatverandering tegen te gaan, is de
omschakeling cruciaal.

Figuur 52.Energieafhankelijke Europese Unie in 2013
(
(Eurostat, 2015)

Figuur 51. Energiebevoorrading Europa
(
(European Climate Foundation, 2010)

Toch is er de laatste jaren sprake een trendbreuk. Het aandeel van hernieuwbare energiecentrales
stijgt jaarlijks in Europa terwijl het aandeel van energiecentrales op fossiele brandstoffen daalt. Dit is
te zien in onderstaande figuur van 2014 met zowel nieuwe als gesloten energiecentrales in Europa
(European Wind Energy Association, 2015).

Grafiek 43. Nieuw geïnstalleerde en afgekoppelde energiecentrales in 2014 in de Europese Unie
(European wind energy association, 2015)
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CO2-captatie

Naast de uitstoot van CO 2 in de zeven Wase gemeenten, wordt er ook CO 2 in beperkte mate
opgevangen in bodem en gewassen. Dit wordt sink, koolstofvastlegging of CO 2-captatie genoemd.
Enerzijds is de opname van CO2 in de bodem. Zo zijn de bodemkoolstofvoorraden niet gelijk
verdeeld over landgebruik en bodemtype. Door wijzigen in landgebruik kan er extra CO2-uitstoot
vrijkomen in de atmosfeer of gecapteerd worden in de bodem. Bijvoorbeeld: indien men een moeras
omvormt naar een akkergrond dan komt er extra koolstof vrij, indien men een kale grond omgezet
naar bos dan wordt er extra koolstof in de bodem opgeslagen.
Land Cover

Ton C/ha

Akker
Andere
Bos
Gras
Kale grond
Moeras

102,38
69,74
156,71
124,50
120,93
390,27

Tabel 74. De gemiddelde koolstofvastlegging per type land, maximale stock
(Klimaatplan Oost-Vlaanderen 2015, gebaseerd op Ecoplan, 2014)

Anderzijds is er de opslag van koolstof in biomassa, bijvoorbeeld in productiebossen. Ecoplan
(2014) en het Klimaatplan van de Provincie Oost-Vlaanderen houden rekening met een factor van
-14 ton CO2 per hectare productiebos. Voor de hele provincie Oost-Vlaanderen wordt er 2,9% van de
totale CO2-uitstoot gecapteerd in productiebossen. Dit is opmerkelijk minder dan Limburg (11,9%),
Vlaams-Brabant (5,9%), Antwerpen (5,1%) maar meer dan het bosarme West-Vlaanderen (1,4%). In
de komende maanden wordt er een analyse gemaakt welke hoeveelheid CO 2 er gecapteerd wordt
door de bossen in het Waasland.
Ton CO2 per ha
Productiebossen

-14

Tabel 75. Koolstofvastlegging in productiebossen
(Klimaatplan Oost-Vlaanderen, 2014. Gebaseerd op Ecoplan, 2014)

Gelet op de complexiteit en de uniformiteit met bestaande klimaatplannen (cfr. Kruibeke en SintNiklaas), wordt er in het klimaatplan van 2020 geen rekening gehouden met koolstofopvang in de
zeven Wase gemeenten.
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Bijlage 2. Netwerk burgemeestersconvenant
Onderstaande lijsten presenteren enkele initiatieven rond klimaat in Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen,
het Waasland en de zeven gemeenten. Deze lijst is niet limitatief en zal tijdens de uitwerking van het klimaatplan
aangevuld worden.


Vlaams

Naam

Omschrijving

VVSG / Vlaams Netwerk
Burgemeestersconvenant

Sedert 2012 brengt het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant in de eerste
plaats steden en gemeenten bij elkaar die het burgemeestersconvenant
ondertekend hebben, maar ook andere overheden of private spelers, alsook
gemeenten die overwegen te tekenen. Het Netwerk is een forum voor het
uitwisselen van kennis en ervaringen, en voor het nastreven van
complementariteit en synergie bij de instanties die de gemeenten ondersteuning
bieden. Ook wil het Netwerk verzuchtingen van gemeenten bespreken en
aankaarten bij diverse instanties.

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer
dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Ons doel? Gezonde lucht.
Helder water. Natuur om van te genieten.

BELESCO

BELESCO is de Belgische associatie die de ESCO-bedrijven (Energy Service
Companies) van de Belgische energiemarkt groepeert. Hieronder vallen energie
prestatiecontracten (EPC) en de energy supply contracting (ESC) en aanverwante
zaken zoals financiering door derden (TPF ) en meting en verificatie (M&V). Deze
associatie zet in op de ontwikkeling van de bredere markt voor energie-efficiëntie
en hernieuwbare energie , het leveren van "performance -based" business ,
contractuele en operationele modellen in de private en publieke sector .

LNE / VITO

Het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) heeft in
samenwerking met deelnemende gemeenten een project lopen rond alternatieve
financiering van lokale energie-acties. Daarnaast zorgt LNE in samenwerking met
VITO voor technische ondersteuning: zo bezorgt deze de online cijfers van de
CO2-uitstoot.

Vlaams Energiebedrijf

Bij het Vlaams Energiebedrijf kunnen alle Vlaamse overheidsinstellingen en lokale
besturen terecht voor hun energielevering. Dit via ontzorging (bv aankoopcentrale,
budgetraming en opvolging), lage werkingskosten en opvolging.

VEA

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) geeft uitvoering aan een duurzaam
energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel
energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie.

Autopia, Cambio,..

Promoten autodelen op basis van eigen vloot of wagens van particulieren.

Komosie

De vereniging van Kringwinkels en Energiesnoeibedrijven

Mobiel 21

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Ze inspireert en activeert
mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met
verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

TreinTramBus

Belgische belangenvereniging van gebruikers van het openbaar vervoer.

De Lijn, NMBS

Openbare vervoersmaatschappijen
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Provincie Oost-Vlaanderen

Naam

Omschrijving

Klimaatgezond
Oost-Vlaanderen

De Provincie wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten,
bedrijven... werk maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De uitstoot van
broeikasgassen wordt drastisch terug gedrongen met als doel tegen 2050 een
provincie die klimaatneutraal is.

Steunpunt Duurzaam
Wonen en Bouwen

De Provincie Oost-Vlaanderen wil duurzaam wonen en bouwen stimuleren.
Negen partners uit verschillende sectoren (milieu, bouw, sociaal) zetten samen
duurzaam wonen en bouwen op de kaart. De bedoeling is om verschillende
initiatieven te bundelen en deze informatie te verspreiden naar de
belanghebbenden.

Oost-Vlaanderen
Energielandschap

Oost-Vlaanderen Energielandschap stopt echter niet bij het faciliteren van grote
én gedragen wind-energieprojecten. Onze missie is om het grote potentieel aan
hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen, de realisatie
daarvan te faciliteren en de provincie tegen 2050 om te vormen tot één duurzaam
energielandschap.

POM Oost-Vlaanderen

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen staat in voor de
uitbouw van de economische ontwikkeling met ruimte voor duurzaam
ondernemen.

Mobiliteit Oost-Vlaanderen

Binnen de Provincie Oost-Vlaanderen is een dienst Mobiliteit. Deze staat in voor
ontwikkeling van fietssnelwegen, buurtwegen, woon-werkverkeer, gebiedsgerichte werking, …



Regio Waas

Naam

Omschrijving

Interwaas /
Waasland Klimaatland

Waasland Klimaatland is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen
en Interwaas met als doel 20% minder CO2 uit te stoten in het Waasland tegen
2020. Daarnaast is Interwaas erkend als energiehuis dat de Vlaamse
energielening verstrekt.

VoedSaam

Interwaas ontwikkelde VoedSaam, een project dat voedselverspilling en lokale
armoede tegengaat. Het betekent een duurzaam en structureel engagement met
vzw’s, OCMW’s en bedrijven om voedseloverschotten te detecteren, te
transporteren en tijdelijk op te slaan om tenslotte te distribueren aan lokale
kwetsbare gezinnen in het Waasland.

Eandis

Eandis geeft lokale besturen raad, ondersteunt, coördineert en voert uit om het
lokale energiebeleid mee vorm te geven. Eandis helpt mee om energie-, milieu- en
budgetbesparingen te realiseren, voor zowel lokale besturen als voor de inwoners.

Kringwinkels

Kringwinkels willen bijdragen aan een duurzame wereld met aandacht voor het
milieu en sociale tewerkstelling. Door betaalbare en kwaliteitsvolle tweedehands
goederen aan te bieden (en afval te voorkomen) worden een duurzame
meerwaarde gecreëerd. Er zijn kringwinkels in Beveren (Ibogem), Sint-GillisWaas, Sint-Niklaas, Temse (Den Azalee), Lokeren (De Cirkel).

Energiesnoeiers

Voeren energiescans uit bij doelgroepen, plaatsen dakisolatie. Dit wordt in het
Waasland uitgevoerd door Den Azalee, Groep Intro en SOM vzw.

Confederatie Bouw

Confederatie Bouw Waasland verdedigt de belangen van Wase aannemers actief
in bouw, energie en milieu.

Afvalintercommunales

Afvalinzameling aan huis, de uitbating van de containerparken en de
sensibilisering rond afval. Er zijn drie afvalintercommunales in het Waasland:
MIWA (Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster), Ibogem
(Beveren, Kruibeke,…), IDM (Lokeren, Moerbeke,..)

Sociale

Er zijn verschillende SHM acties in de zeven Wase gemeenten: Gewestelijke

164

huisvestingsmaatschappijen

Maatschappij voor huisvesting Beveren, Gewestelijke Maatschappij voor
Volkswoningen, Sint-Niklase maatschappij voor huisvesting, De Tuinwijk,
Dendermondse Volkswoningen, WoonAnker, De Zonnige Woonst. Deze
beschikken over woningen die niet altijd voldoen aan huidige energienormen.
Deze maatschappijen zijn voortdurend bezig met (energie)renovatiemaatregelen.
Daarnaast bouwen zij ook heel wat nieuwe woningen die moeten voldoen aan de
huidige energienormen.

Middenveld (vakbonden,
werkgeversorganisaties,..)

Ook het middenveld kan een partner zijn in de omslag naar een energiezuinige en
klimaatgezonde regio. Samen met partners kunnen klimaatacties uitgewerkt
worden.



Gemeente

Naam

Omschrijving

Velt

Velt is de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Gezond leven op het
ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur.

De Fietsersbond

De fietsersbond: een sympathieke vereniging met tal van afdelingen waar
bewust gekozen wordt om van de fiets een logische keuze te maken voor alle
verplaatsingen.

Blue Bike

Een systeem waarbij je een blauwe fiets ontleent aan het station.

De Kringwinkel

De Kringwinkel is meer dan zomaar een tweedehandswinkel: milieu en sociale
tewerkstelling staan er centraal! De Kringwinkel geeft een tweede leven aan
huisraad, boeken, meubels, speelgoed, kleding, fietsen, elektra enz. De
inkomsten uit de verkoop hiervan worden vooral gebruikt voor het behoud en de
creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die weinig kansen hebben in het
reguliere arbeidscircuit.

Lets

Lets staat voor 'Local Exchange and Trading System'. Vrij vertalen we dit wel
eens als "lokaal uitwisselings systeem". Het ruilsysteem in deze vorm ontstond
in een plaats in Canada waar op korte termijn de werkverschaffing en dus
rechtstreeks de inkomsten van mensen wegtrok. Uit noodzaak gingen zij weer
ruilen, maar dan wel op een eigentijdse manier. Nadien heeft het idee zich snel
verspreid over de hele wereld. Binnen de Letskring ruilen de leden goederen en
diensten tegen waardering. Het is geen vervanging van het traditioneel
geldcircuit, maar een aanvulling hierop.

CSA

CSA staat voor Community Supported Agriculture en betekent dat je samen met
de boer een pact sluit, zowel in goede als in slechte tijden. Jij betaalt op
voorhand, de boer bezorgt je wekelijks een heel jaar lang kraakverse
zelfgekweekte groente en/of fruit.

Samentuinen

Samentuinen zijn plaatsen waar een groepje mensen samen tuiniert. Elke
samentuin is anders van structuur. Sommige groepen zoeken nog actieve
tuiniers, bij andere groepen kan je enkel je naam opgeven en hopen dat er
binnenkort een plaatsje vrijkomt.

Voedselteams

Een voedselteam is een groep mensen uit dezelfde buurt die samen
rechtstreeks bij de producent voedsel aankopen. Via internet kiest elk teamlid
biologische en seizoensgebonden groente en fruit, hoevezuivel en –vlees,
brood, bloem, … Eenmaal per week worden deze goederen geleverd in de eigen
opslagplaats van jouw team.

Soepkar

Een bakfiets met verse soep dat is het concept van de soepkar.

Transitiegroepen

Transitiegroepen stellen zich tot doel de lokale gemeenschap voor te bereiden
op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord willen
bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde bewoners
werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele
brandstoffen.
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Bijlage 3. Overzicht participatietraject
Dit overzicht presenteert alle 55 inspraakmomenten in de zeven gemeenten. Dit voor verschillende
doelgroepen: burgers, bedrijven, ambtenaren en beleidsmakers. Er waren drie stappen: een eerste
stap is het verzamelen van tientallen klimaatideeën. Een tweede stap was het kiezen van de meest
wenselijke klimaatacties. Deze gewenste klimaatacties werden dan uitgerekend door het
studiebureau, waarna een eerste voorstel van het klimaatplan gepresenteerd werd. De derde stap
was om de laatste correcties en suggesties aan te brengen aan dit plan. Hiervoor werd er twee weken
lang een online bevraging georganiseerd.
Voor iedere stap werd een overlegmoment georganiseerd in de zeven gemeenten, dit resulteerde in
vier officiële rapporten, waarvan het gezamenlijk klimaatplan het laatste was.
Naast de 55 inspraakmomenten, werden er ook 39 overleg- of toelichtingsmomenten georganiseerd
voor de stemming van het klimaatplan op de gemeenteraden.
STAP 1: eerste input, verzamelen van alle voorstellen en acties

OKTOBER 2015 - JANUARI 2016

Hoe: blanco blad met vier kwadranten (idee, hoe realiseren, wie realiseren en welke belemmering?
Beveren

Lokeren

Moerbeke

Sint-Gillis-Waas

Stekene

Temse

Waasmunster

1e Overleg burgemeester,
schepen en milieudienst*
(opstartvergadering)

7/okt

5/okt

7/okt

6/okt

2/okt

8/okt

9/okt

Burgers op straat (pop-up)

22/dec

18/nov

19/dec

11/dec

21/nov

22/nov

12/nov

Burgers (klimaatcafé)

28/jan

2/feb

24/feb

27/jan

11/feb

19/jan

13/jan

Overheid (bestuur en staf)

12/jan

/

9/dec

4/dec

18/jan

22/jan

6/jan

Overheid (ambtenaren)

22/jan

4/feb

15/jan

11/jan

16/nov

/

/

Stuurgroep

17/sep

17/sep

17/sep

17/sep

17/sep

17/sep

17/sep

/

16/dec

/

/

/

27/okt

/

Milieuraad*

28/jan

28/okt

/

8/dec

/

18/nov

/

Pioniers
(bedrijven/organisaties)

22/okt

22/okt

22/okt

22/okt

22/okt

22/okt

22/okt

Diensthoofden overleg*

STAP 2: keuze prioriteiten

JANUARI - FEBRUARI 2016

Hoe: In iedere gemeente worden drie panelen geplaatst: (Woon, Werk, Mobiliteit) met overzicht alle ideeën
.

Eén week lang mag iedereen stickers kleven wat volgens hun het beste idee is (locatie: bv gemeentehuis)
Beveren

Lokeren

Moerbeke

Sint-Gillis-Waas

Stekene

7/jan

12/jan

15/jan

11/jan

11/jan

7/jan

7/jan

Pioniers
(bedrijven/organisaties)

26/jan

26/jan

26/jan

26/jan

26/jan

26/jan

26/jan

Stuurgroep (prioriteiten)

29/jan

29/jan

29/jan

29/jan

29/jan

29/jan

29/jan

burgers, ambtenaren,
bedrijven: stickers plakken

1-5 feb

4-11 feb

24/feb

8-19 feb

12-19feb

1-5 feb

1-12 feb

2e Overleg burgemeester,

Temse

Waasmunster

schepen en milieudienst*
(afspraken inspraak stap 2, 3)

166

STAP 3: "Online raadpleging"

FEBRUARI - MAART 2016

Hoe: voorstel klimaatplan met 7 bijlagen, bedenkingen mailen naar info@waaslandklimaatland.be
3e Overleg burgemeester,
schepen en milieudienst*

Beveren

Lokeren

Moerbeke

Sint-Gillis-Waas

Stekene

19/feb

15/feb

7/mrt
11/apr

19/feb
10/mrt

25/feb

22/feb

25/feb

(mag het voorstel van
klimaatplan online voor
bevraging?)

Temse

Waasmunster

klimaatteam

CBS

22/feb

15/feb

7/mrt

22/feb

29/feb

29/feb

/

Overleg milieuambtenaren

19/feb

19/feb

19/feb

19/feb

19/feb

19/feb

19/feb

Stuurgroep (voorlopige
klimaatplan)

8/mrt

8/mrt

8/mrt

8/mrt

8/mrt

8/mrt

8/mrt

"Online raadpleging"
(online voorstel klimaatplan
op website => bedenkingen
mailen)

1-14
maart

1-14
maart

1-14 maart

1-14 maart

1-14
maart

1-14 maart

1-14 maart

/

19/apr

/

12/apr

ja (volgt)

16/mrt &
18/mei

2/mrt

23/mrt

23/mrt

23/mrt

23/mrt

23/mrt

23/mrt

23/mrt

Beveren

Lokeren

Moerbeke

Sint-Gillis-Waas

Stekene

Temse

Waasmunster

2/mei

ja (volgt)

11/apr

18/april

29/apr

2/mei

16/mei

GR commissie milieu*

ja (volgt)

ja (volgt)

/

9/mei

19/mei

25/mei

11/april

GR

31/mei

30/mei

31/mei

12/mei

24/mei

30/mei

26/mei

Milieuraad*
Directiecomité Interwaas
(pre-goedkeuring)

OPLEVERING KLIMAATPLAN

CBS*

APRIL - MEI 2016

(mag klimaatplan naar GR?)

Tabel 76. Overzicht participatietraject oktober 2015 - mei 2016.
Data tabel ‘oplevering klimaatplan’ onder voorbehoud.
(*) waren overleg- en/ toelichtingsmomenten. De zeven gemeenteraden zijn niet opgeteld.
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Bijlage 4. Overzicht alle klimaatideeën
Bijlage 4.1 Overzicht alle klimaatideeën over thema wonen
Uit de inspraakmomenten tussen oktober 2015 en februari 2016, kwamen volgende klimaatideeën
omtrent wonen naar voor:
Ideeën Beveren rond wonen:
 Inzetten op co-housing.
 Een extra bouwlaag aanbieden.
 Energiezuinig (ver)bouwen d.m.v. energiescans te maken van huizen (thermische kaart).
 Premies voor specifieke duurzaamheidsacties (bvb pelletkachels).
 Bomen aanbieden voor een duurzamere leefomgeving (bv. aan elke geboren kindje).
 Openbare gebouwen duurzaam bouwen en verbouwen (het goede voorbeeld geven).
 Plaats voorzien voor volkstuintjes. Alles wordt volgebouwd maar er is nood aan een klein
stukje eigen groen.
 Subsidiëren van geveltuintjes; fleurt de straten op en is van groot belang voor de natuur.
 Groendaken verplichten; grote positieve impact op bijen.
 Kleine landschapselementen op kleine wandelafstand van de mensen; kleine boomgaard,
vijvers, parkjes, grasvelden …wandelpaden en dreven.
 In elke straat met gesloten bebouwing zou aandacht moeten zijn voor groenvoorziening. Nu
wordt er voorrang gegeven aan parkeerplaatsen en doorgaand verkeer. Een ramp voor
kinderen die in het centrum wonen.
 Nuttiger ruimte gebruik: afbakening t.o.v. lintbebouwing, versterken woonkernen,
 Subsidie voor renoveren (bv. afbraak woning + heropbouw)
 Isoleren
 Relighting, advies aan huis door gemeentexpert en niet door Eandis.
 Opslaan energie in batterijen  Zonnecellen in verf / daken
 Collectief verwarmingsystemen bv warmtepomp, in verkavelingsvergunning
 Ecoloft -> ecohuis (bv. stad Antwerpen)
 Ambitieuze gemeentelijke stedenbouwkundige verording invoeren.
 Meer controle op de bestaande wetten (bv. na kappen bomen nieuwe terug planten).
 Gemeentelijk voorbeeld (bv. afval sorteren in Hof Ter Saksen).
 Vergroten groene long in Beveren.
 Gemeente moet meer open ruimte vrijwaren.
 Taks heffen op verouderde houtkachels
Ideeën Lokeren rond wonen:
 Meer zonnepanelen en zonneboilers – perceptie veranderen
 Afbreken oude woningen
 Zo weinig mogelijk houtverbranding (is nefast).
 Verwarmen op gasolie ontraden
 De verwarmingen lager zetten (20°C) en een trui dragen.
 Meer mogelijkheden voor vrije tijdsbeleving voor kleine kinderen in Lokeren zelf (zwemmen en
spelen) nu worden vele verplaatsingen gedaan met de wagen buiten Lokeren.
 Stimuleren van energiezuinige verlichting (spaarlampen).
 Energieleningen
 Stadspatrimonium: afregelen verwarmingsinstallatie.
 Mineraal als pad (Olivijn absorbeert als mineraal CO 2).
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Restverwerking van voeding.
Gevelbegroeiing en dakbegroeiing stimuleren
Te veel verharding rondom huis; oplossingen door gebruik te maken van water doorlaatbare
elementen. Tegels uit voetpad nemen om dit mogelijk te maken.
Wooninplanting bekijken tesamen met mobiliteit; vergunningsbeleid.
Verkeersdrempels: holle i.p.v. bolle drempels in verband met water verspreiding.
Ledverlichting bij nieuwe verkaveling.
Lichtvervuiling op parkings aanpakken.
Batterijkippen verdelen onder burgers.
Voorbeeldrol gemeente: brochure met Lokerse voorbeelden van particulieren, overheid, …
alsook open bezoeken organiseren.
Promoten / informeren; kleine haalbare ingrepen toelichten.

Ideeën Moerbeke rond wonen:
 Energieminderen
 Sensibiliseren
 Kennis over woningrenovatie bij vrijwilligers poolen.
 Deelcultuur stimuleren.
 Woning moeten optimaal geïsoleerd zijn.
 Bomen aanplanten langs onze wegen volgens de Stockholm methode: goed om water af te
voeren, goed voor het milieu en mooi voor de omgeving.
 Thermografische en energiescans maken.
 Herkenbaarheid van de bestaande premies verhogen.
 Voorbeeldfunctie vervullen vanuit de gemeente (bvb bouw van de nieuwe school: een
toelichting geven bij het bouwproces / nieuwe beglazing in het gemeentehuis naar buiten
brengen / de aankoop van de aardgaswagen meedelen aan de bevolking / herbestemming
van de suikerfabriek site biedt veel potentieel (inplanting nieuwe gebouwen naar zonlicht etc.))
 expertise / info uitwisselen tussen de inwoners onderling.
 deelnemen aan de groepsaankopen van Interwaas.
 Geld van de groene stroomcertificaten dat men ontvangt moet men herinvesteren in andere
energie-efficiënte maatregelen.
 Meer lenen bij de bank moet mogelijk zijn voor mensen die passief bouwen; het plaatsen van
de bouw is duurder, maar de energiefactuur zal later ook vele lager zijn.
 Huis-aan-huis energiemeesters scannen woningen en begeleiden burgers bij renovatie.
 Specifiek stimuleren van hernieuwbare energie bij afgelegen woningen.
 Aanpassen volume verharding met bewoners.
 Overweging warmtenet in nieuwbouwwijken.
 Samenaankopen organiseren i.s.m. lokale handelaren.
 Herverdelen overschot energie aan minder bedeelden, ….
 Uitbreiding stimuleren
 Nieuwbouwwijken krijgen deelwagenpark.
 Stap voor stap bewustwording.
 I.s.m. netbeheerders geografische planning maken inclusief solidarisering via premies.
 Samenaankoop zonnepanelen.
 Energieverbruik verminderen.
 Een nieuwbouwwijk krijgt een lokale energieopslag (Tesla-powerwall).
 Eigen windmolens in eigen tuinen / samen grote turbines bouwen ten noorden van de E34.
 Pilootproject voor slim energienetwerk -> zelfvoorzienend. Bv. lokaal opslag en teruggave
wanneer nodig.
 Geothermie (bv door een nieuwe wijk uit te rusten met een gemeenschappelijke
warmtepomp).
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Moerbeke energie-onafhankelijk en CO2-neutraal in 2050.
Een laadpunt in Moerbeke voor bio-CNG en groene elektriciteit.
Energiecoöperatie in Moerbeke.
Moerbeke investeert zelf in energie-infrastructuur.
Het één kan niet zonder het ander -> mix van bronnen.
Crowdfunding

Ideeën Sint-Gillis-Waas rond wonen:
 Informeren van de burgers over BEN woningen. Premies en financiële ondersteuning voor
BEN / duurzame initiatieven. Organiseren van infobezoeken. Stand van zaken geven aan de
inwoners bij de bouw van het nieuw gemeentehuis en de duurzame maatregelen in de kijker
zetten. Oplijsten van reeds bestaande duurzame voorbeelden en welke tips zij hebben.
Doelgroep begeleiding.
 Gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven, zijn voorbeeldfunctie opnemen.
 Analyse maken van: energieverbruik, energie behoefte, verliezen woning, efficiëntie
investering.
 De verwarming op 2 graden minder zetten.
 Rolluiken of gordijnen toedoen om energie te besparen.
 Investeren in energiebesparende maatregelen zoals: dakisolatie, zonnepanelen, zonneboiler
en dubbelglas.
 Isolatie stimuleren, meer bepaald bij renovatie, in combinatie met ventilatie, nu zit de norm
vooral bij nieuwbouw. Dit kan door isolatiebedrijven te subsidiëren i.v.m. de prijszetting van de
isolatie.
 Subsidies voorzien voor de huizen die nog niet zijn geïsoleerd.
 Subsidies voor dakisolatie op mensenmaat; voor velen blijft het nog te duur.
 Minder vlees eten.
 Beter sorteren.
 Minder pesticides gebruiken.
 Een goede keuze maken is cruciaal (SGW met CO 2 of SGW zonder CO2) om tot tevreden
inwoners te bekomen.
 Sociale woningen isoleren (dak, glas, verwarming). Realiseren doormiddel van een planning
op te stellen per wijk, te beginnen bij de meest efficiënte.
 Woningen zelfvoorzienend maken + cohousing. Dit door middel van informatiseren, subsidies
te verschaffen, groepsaankopen te organiseren etc.
 Regelgeving aanpassen om woningen aan te passen aan kangoeroewoning.
 Lintbebouwing verminderen door naar een ander ruimtelijk model te gaan. Centraliseren van
bewoning rond de kern, slim verdichten, inbreiding.
 Nieuwe huizen: zeker garage voorzien (om parkeerdrukte op baan te vermijden).
 Milieuvriendelijk verwarmen d.m.v. het fiscaal aanmoedigen van nieuwe branders, over te
schakelen naar gas, …
 Leefomgeving verfraaien d.m.v. zwerfvuil tegengaan door GAS boetes -> winst gebruiken voor
milieuvriendelijke initiatieven, kleding-, glas-,papiercontainers per wijk, diftar heffing invoeren
(de vervuiler betaald), bebloemingswedstrijd -> belonen van goede inzet dmv een bloemetje.
 Gezonde mix van bewoning nieuwe wijken, appartementen, rijwoningen….
 Thermostaat instellen -> mensen informeren hoe het werkt.
 Slimme apparaten -> verbruiken op pieken van energieproductie.
 Dienstensector / kantoren integreren in woonwijken -> woon-werkverkeer daalt.
 Domestic windmolens
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Ideeën Stekene rond wonen:
 Informeren / sensibiliseren van de burgers hoe hun woningen duurzamer te maken:
o info over zonnepanelen / dakisolatie en andere.
o Voorwaarden opleggen bij vergunningen die worden afgegeven (bv. elk nieuw plat dak
moet een groen dak zijn (zoals in Antwerpen), bouwen georiënteerd op het zuiden,…).
o Inzetten op co-housing en kangoeroewoning.
o Extra bouwlaag creëren (minder inname van vrije / open ruimte).
o Goede voorbeelden van burgers in de kijker zetten.
o Aanmoedigen en gebruiken van slimme toestellen / domotica -> slimme netwerken ->
internet of things.
 Gratis vuilniszakken, de prijs van de afvalverwerking zou dan in de aankoopprijs van het
product verrekend worden. Zo betaalt de vervuiler, nu ontsnappen degene die hun afval
weggooien.
 Ontbossing tegengaan; investeren in natuur = aantrekkelijke leefomgeving.
 Inzetten op windenergie; mogelijkheid tot plaatsen van windmolens.
 Speelstraten
 Ontmoetingsruimte en ontmoetingsinitiatieven.
 Nieuwe wijken -> collectieve (speel)ruimte centraal voorzien. Kleinere tuinen en centraal
springkasteel i.p.v. in elke tuin.
 Energie reducerende aanpak opstellen voor sociale woningen en openbare gebouwen.
 Dubbel tot drievoudig glas bij ramen.
 Vermogensmeter beschikbaar stellen.
 Thermografische scan van daken en gevels.
 Isoleren na energiescan en -audit.
 Bouwplannen bekijken op lange termijn, ook als kinderen het huis uit zijn.
 Kleinere woningen: 3 are per huis.
 Bestaande grote huizen ombouwen naar meergezinswoningen.
 Huizen afbreken / omvormen tot appartementen.

Ideeën Temse rond wonen:

Stedenbouwkundige verordening opstellen waarin lage energiewoningen gestimuleerd
worden.

Oudere patrimonium fiscaal stimuleren om duurzame renovatiewerken te doen.

De bestaande wetgeving strikter toepassen (bij verbouwingen (veranda bvb ) wel een EPB
certificaat laten opnemen).

Slimme bouwconcepten (6x6) compacter leven in één multifunctionele ruimte.

Bewegingssensoren plaatsen aan de buitenverlichting bij de mensen thuis
(energiezuinigheid).

Zonnepanelen koppelen aan huisbatterijen (energieonafhankelijkheid).

Hybride woningen stimuleren (d.m.v. een elektriciteitsnet binnenshuis waarvan een gedeelte
is op laagspanning gelijkstroom 12 volt en een gedeelte op 220 volt wisselstroom).

Speelplein aanleggen, zeker in de nabijheid van appartementen, nu zijn er vaak verre
verplaatsingen nodig om met kinderen ergens te gaan spelen over zwemmen. Ook goed voor
de sociale cohesie.

Omschakeling van subsidiëring: nu wordt er gesubsidieerd o.b.v. inkomen maar het is beter
dat er wordt gekeken naar de woning.

Gemeente koopt zonnepanelen aan die zij bij de mensen op de daken laat plaatsen. De
gemeente huurt deze daken bij haar inwoners en deels gaat de stroom naar deze gezinnen
(vergoeding / huur dak) en deels naar de gemeente.

Alle pannen vervangen door elektrische cellen.

Wetgeving aanpassen zodat passiefwoningbouw gemakkelijker kan.
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Kangoeroewoningen
Kleinere woningen
Stedelijke verdichting
Thermische scans
Meer aandacht voor kleine, eenvoudige ingrepen (cfr. Klimaatwijken).
Isolatie
Domotica
Meer aandacht voor groendaken.
Premie voor minder verbruik op jaarbasis.
Vierkantemetertuinen
Speelzones aanleggen in woongebieden, zodat je minder moet verplaatsen voor hobby’s en
dergelijke.
Bij nieuwe verkavelingen de ruimte geven aan voetgangers en fietsers.
Stimuleren van kleine ingrepen.
Gemeenschappelijke ruimtes creëren (bv. tuinen).
Samenaankoop dakisolatie / spouwmuurisolatie / elektriciteit en gas organiseren.
Samenloop speelpleinen / overstromingsgebieden
Bij producten in de winkels de CO2-uitstoot vermelden.
Gemeentelijke subsidies voorzien.
Lege gemeentelijke ruimtes ter beschikking stellen voor thuiswerken of samenwerking met bib
Nieuwe verkavelingen verplicht aansluiten op openbaar vervoer.

Ideeën Waasmunster rond wonen:
 Als gemeentelijke overheid een voorbeeldrol spelen bij eigen nieuwbouwprojecten: duurzaam
en energie neutrale bouwen. (premies geven om dit aan te moedigen)
 Promoten van groene daken d.m.v subsidies te verschaffen.
 Zelf als gemeente het goede bv. geven omtrent energiereductie.
 Inzetten op woonverdichting d.m.v. meergezinswoningen mogelijk te maken.
 Bekijken naar haalbaarheid om meergezinswoningen een eigen huisnummer te geven.
 Het vergunningsbeleid van de gemeente aanpassen.
 Inzetten op inbreiding en cohousing. Minder verwarmen, temperatuur met enkele graden laten
zakken.
 Minder bomen kappen en hout verbranden.
 Groepsaankoop isolatie.
 Mensen bereiken die nog niet geïsoleerd hebben.
 Oude woningen aanpassen.
 Verlichting aanpassen.
 Rioleringen vernieuwen.
 CLT (Community Land Trust).
 Voedingspatroon aanpassen.
 Inzetten op zonnepanelen (wat is de CO2 uitstoot bij de productie?)
 Oude (loden) waterleidingen vernieuwen, lange leidingen vermijden.
 Isoleren van de gemeentelijke gebouwen.
 Voorbeeldfunctie van overheid opnemen, sensibilisatie.
 Subsidies voor isolatie, zowel dak als muren.
 Kleinere huizen.
 Geen garage binnen gebouw verplichten.
 Ecohuis oprichten als modelwoning en om er demo’s te geven.
 Eigen afvalwater verwerken.
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Regenwater recuperatie.
Laten bereken wat renovatie kost in vergelijking met nieuwbouw.
Gegroepeerde zonnepanelen per wijk.
Ledverlichting stimuleren.
Betere controle op verwarming / verbranding / oude installaties controleren.
Straatverlichting laten omschakelen naar ledverlichting.
Verharding uitbreken en meer groen aanleggen.
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Bijlage 4.2 Overzicht alle klimaatideeën over thema werken
Uit de inspraakmomenten tussen oktober 2015 en februari 2016, kwamen volgende klimaatideeën
omtrent werken naar voor:

Ideeën Beveren rond werk:
 Thuiswerken mogelijk maken voor het gemeentepersoneel. Dit ook technisch mogelijk maken
door bv. de mogelijkheid dat personeelsleden via de gemeente, en zo aan sterk gereduceerde
prijs, software kunnen aankopen (bvb office).
 Groepsaankoop gsm abonnementen i.v.m. het stimuleren van bereikbaarheid bij thuiswerken
en het aantrekkelijk maken van de gemeente als werkgever (creatie van extra voordelen).
 Werk in eigen streek promoten van een jobwinkel en het aantrekken van arbeidsintensievere
bedrijven.
 Het promoten / aanmoedigen van bedrijven die duurzaam bezig zijn dmv een
classificatiesysteem / oscar – uitreiking / financiële aanmoediging.
 Relighting bij burgers en bedrijven.
 Thuiswerk (onder bepaalde voorwaarden) toestaan.
 Warenhuizen stimuleren om lokale producten in de kijker te zetten.
 Energiecoach die winkels/bedrijven bezoekt om energieverbruik te verminderen (licht, warmte,
opportuniteiten onderzoeken tussen bedrijven voor uitwisseling van afvalstromen, …).
 Lokaal aankopen / produceren; gemeentelijke gids aanmaken.
 Restwarmte verdelen.
 CO2-neutrale gemeentelijke gebouwen.
 Kleinschalige windmolens.
 Bedrijven stimuleren om verplaatsingen te doen met de fiets (een soort van competitie
opstarten).
 Groene energie opwekken via hoogte verschil dokken Schelde.
 App voor smartphone (wie doet wat en waar).
 Meer ruilhandel (zonder geld) via buurtbewegingen & kringloop.
 Re-cycle / ruilpunt voor verkeerde of niet passende leveringen <-> internet bestelling.
 Verpakkingsarme winkels.
 Verkleuring maatschappij -> inzetten in lokale dienstverlening.
 Ondersteuning internetverkoop lokale handelaars.
 Nieuwe bedrijventerreinen CO2-neutraal.
 Lokale economie bevorderen door meer groen, aantrekkelijke leefomgeving.
 Scholen stimuleren / informeren om bezoek te brengen aan lokale producenten.
 Handelaars moeten fietsers bevoordelen -> staanplaatsen.
 Warmtenetten
 Centraal leveringspunt voor de handel -> afhalen via energievriendelijke vervoersmiddelen ->
inschakelen Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap als lokale boodschappendienst. Weert
het zwaar verkeer uit het centrum.
 PMD uitbreiden naar alle kunststoffen cfr. Mechelen.
 De vlam van de Fina doven. Oplossing zoeken voor energieverlies door affakkelen.
 Restaurants: verkoop van menu overschotten.
 Plastic Heroes uit Nederland (zie internet).
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Ideeën Lokeren rond werken:
 Meer thuiswerk (verplaatsingen dalen)
 Eigen energie opwekken (zon, wind, warmte, pomp, vergisting, …)
 Verspilling tegengaan
o Verlichting
o Waterverbruik
o Warmte
 Stadscentrum aantrekkelijker maken door:
o in centrum Lokeren niet meer te moeten betalen voor parkeren
o meer speciaalzaken in het centrum
o meer verlichting op de markt
 Bewegingssensoren
 Regenwater beter gebruiken
 Energiescan/audit uitvoeren
o Meten = weten
o Opvolgen en evalueren van de resultaten
o Suggestie: overheid geeft dit gratis of energiebedrijven
 Korte keten (promoten via boerenmarkt, andere producten bv. peperkoek, meer campagne
voeren, …)
 Deelsystemen
 Kringloopeconomie lokaal maken
 Veggiedag
 Deeleconomie (kinderfiets)
 Lets ruilsystemen (klassieke systemen houden nieuwe tegen).

Ideeën Moerbeke rond werken:
 Korte keten stimuleren – streekproducten stimuleren.
 Zelf gaan plukken bij de tuinbouwer.
 Promoten van werkgelegenheid zoeken in eigen streek.
 Deeleconomie stimuleren (deelauto, deel tuinschaar, …)
 Een zo energie neutrale mogelijke KMO zone (ontwikkeling oude suikerfabriek site).
 Energiecoach; op bezoek bij bedrijven en woningen (privé) => energieaudit
 Sensibiliseren om de fiets te nemen bij verplaatsingen woon-werkverkeer.
 Fietsvergoeding voor eigen werknemers, ook de leerkrachten. Het college meer op de fiets.
 Promoten: werken in eigen streek.
 Website met vacatures van de eigen regio ontwikkelen.
 We leggen de daken van de gemeentelijke gebouwen vol met zonnepanelen.
 Verkavelingsvoorwaarden stellen.
 Energiecoach creëren.
 Zonnepanelen bij de landbouwbedrijven.
 Hergebruik regenwater voor landbouw – tuinbouw.
 Energiezuinige lampen op het werk.
 Bedrijven energiezuinig bouwen of eigen energie opwekken met zonnepanelen of
warmtepompen.
 Personeel stimuleren om met fiets – openbaar vervoer naar het werk te komen.
 Bedrijven die EPC-normen halen belonen (belastingvoordeel).
 Luchtwassers in de landbouwbedrijven promoten / opleggen.
 Laadpunt voor fietsen aanleggen in bedrijf.
 Omgaan met hoeveelheden chemische stoffen: reinigen, spoelen van verfborstels, …
 Recycleren van allerlei materialen; verpakkingen, etc.
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Statiegeld gerelateerde verpakkingen promoten cfr blikjes en verpakking eten &
drankautomaat.
Zoeken naar recyclagesystemen voor allerlei producten.
Betaalbare elektrische fietsen ondersteunen -> steunen vanaf de werkgever of overheid.
Overschotten herverdelen – recupereren uit de warenhuizen.
Samen van thuis werken -> werknemers die van thuis werken samen laten zitten.
Onderwijs: sensibiliseren van de jeugd.
Andere concepten in de tuinbouw: combineren planten en vissen kweken.
Consumenten / burgers meer betrekken en engageren in de vernieuwing van hun aanbod ->
niet voor goedkoopste kiezen.
Warmterecuperatie uit het bedrijf optimaliseren.
Jonge mensen boodschappen meebrengen voor ouderen / mindervaliden.
Zonnepanelenveld op de benzineputten van de suikerfabriek. Zonnepanelendaken op
boerderijstallen als alternatief.
Doel & Tihange sluiten.
Biogas uit gft / mest (verschillende varkensbedrijven).

Ideeën Sint-Gillis-Waas rond werken:
 Landbouw moet zichzelf behouden door zich te diversifiëren.
 Lokale afzetmarkt creëren / korte keten: bv. Boerenmarkt, fruitautomaten aan de scholen,
voedselteams in elke deelgemeente (De Klinge mogelijkheid camping), centrale plaats met
automaten met groter aanbod van lokale producten, besteltoer organiseren met sociale
economie -> verkooppunten kunnen producten delen.
 Besparingsmaatregelen opzetten
 Wagenpark duurzamer maken van de technische dienst.
 Energie in de bedrijven, eerst meten voordat je verbetert.
 Duurzame producten produceren.
 Bedrijven aanmoedigen groene energie te gebruiken.
 mentaliteitswijziging bij bedrijven om duurzamer te produceren.
 Minder CO2 uitstoten.
 Samen thuis werken op een locatie in de gemeente (co-working place)
 Windmolens langs kanaal, in havens en in industrieparken.
 Beperkte plaatsen van energiezuinige openbare verlichting. Straatverlichting zoveel mogelijk
’s nachts doven, met uitzondering van centra en verkeersonveilige plaatsen. In landelijke
gebieden enkel de kruispunten verlichten. Monument- / kerstverlichting ’s nachts doven. Info
geven vanuit de gemeente i.v.m. verduurzaming landbouw.
 Energiecoach aanstellen alsook de publicatie van goede voorbeelden en suggesties.
 Subsidies verschaffen
 Seizoensgroenten promoten
 Transporten van bedrijven moeten herbekeken worden en waar mogelijk omvormen naar
fietsverkeer.
 KMO’S: gemeenschappelijke warmte uitwisseling, groepsaankoop e-fietsen,
gemeenschappelijke afvalinzameling, gemeenschappelijke gebruik van machines zoals bv.
veegmachines
 Geefpleinen: mensen die overschot gratis weggeven
 Repaircafés: opleiding herstellen / verstellen van kledij.
 Uitstoot van oude tractoren terug dwingen
 Groepsaankoop voor fruitpers.
 Meer rommelmarkten.
 Lokale werkgevers stimuleren om een mobiliteitsbudget te geven i.p.v. firmawagens.
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Beperking van afvalstoffen en recycleren
Pluktuinen
Integreren van korte keten in de scholen

Ideeën Stekene rond werk:

Meer werk in de eigen gemeente; uitbreiding van de bestaande KMO-zone moet mogelijk zijn
(Eventueel richting grote aanvoerroutes).

Thuiswerk mogelijk maken door technische hulpmiddelen voorzien om thuis te kunnen werken
(laptop, toegang tot server, …).

Eigen werking verduurzamen door technische hulpmiddelen te voorzien om thuis te kunnen
werken (laptop, toegang tot server, …).

Herbestemming van bestaande agrarische gebouwen.

Efficiënter gaan werken door het installeren van Flexplekken bv. (hierdoor ook vermindering
van verwarmingskosten).

Re-lighting

Bij vervanging nieuwe ketels kijken of het mogelijk is om te gaan voor een warmtepomp.

Daken van de bedrijven afhuren voor zonnepanelen op te plaatsen.

Lokale producten in lokale winkels + supermarkten verkopen.

Landbouwleerpad opnieuw waarderen.

Transportbedrijven in Stekene zijn niet goed gelegen, zij horen thuis in de haven. Meer
inzetten op lokale bedrijfsvestiging.

Minder afval; plastic zakjes.

Stageplaatsen bij lokale bedrijven.

Middellange termijnsvisie ontwikkelen.

Lokale middenstand / landbouw promoten; ‘made in Stekene’.

Landbouwgewassen: verscheidenheid aan gewassen telen i.p.v. de monopolie van de maïs.

Normen voor lokale producenten rationaliseren.

Rondrijdende supermarkt / groentewagen / melkwagen /…

Landbouwers aanmoedigen om naar de klant toe te werken.

Plastiek verpakkingen vermijden.

Invoeren van een lokale munt.

Biomarkt; proevertjes op bepaalde dag.

Winkel in het dorp met lokale producten / centraal verdeelcentrum.

Consument aanleren om te kiezen voor lokale en seizoensgebonden producten te waarderen.

Meer groentetuintjes.

Ideeën Temse rond werken:

Voorbeeldrol opnemen als gemeente: zonnepanelen op het nieuwe zwembad.

Grote dakoppervlakte van bedrijven / gemeente voorzien met zonnepanelen.

Bedrijven aanmoedigen om voor duurzame energie te gaan (geothermie, WKK,
zonnepanelen, windenergie, biomassa energie, …).

Thuiswerk stimuleren in het algemeen, in het bijzonder bij de gemeente.

Meer werk in eigen streek promoten d.m.v. een jobbeurs en het creëren van een
afstemmingspool (op basis van vraag en aanbod).

Het stimuleren van de aankoop van milieuvriendelijke en duurzame producten en zelf hierin
het goede voorbeeld zijn.

Lichtreclame en binnenverlichting bij de ondernemers vervangen door ledverlichting.

Stimuleren van de herbruikbare tas om zo de vele plastic tasjes te verminderen dmv een
infocampagne op te starten i.s.m. de winkeliers.

Carpoolen naar het werk
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Flexibiliteit
Werkplaatsen energie aanpassen
Europese aanbestedingen
Zeer goed geïsoleerde woningen door bewustmakingscampagne rond voordelen dakisolatie,
uit te voeren door lokale aannemers.
Energiezuinige toestellen
Meer “samenwonen” – bv appartementen en co-housing
Verplicht zonnepanelen voor elk ‘nieuw’ bedrijf.
Windmolens
Verplichte ledverlichting.
Bedrijfsafval recycleren.
Biogas installatie voor landbouwers.
Meer hybride- / gaswagens als bedrijfswagens, eventueel zelfs verplichten om een bepaald
percentage te hebben.
Geen bedrijfswagens.
Telefoonvergoeding
Lokaal winkelen stimuleren (winkels moeten dan wel langere openingsuren hebben).
Temperatuur beheersen.
Bij e-commerce afstappen van verplaatsingen (meer bundelen – waarom elke dag 1 pakje,
niet alles tegelijk of op één centraal punt te laten afhalen).
Delocatie van de grote bedrijven.
Afval zelf verwerken.
Biovergisting -> rest naar varkensboer of voedselteam.
Verplichte maatregelen opleggen bij bouwvergunningen.

Ideeën Waasmunster rond werken:
 Duurzaam transport van goederen.
 Werk in eigen streek promoten.
 KMO zone met een minimum aan lokale tewerkstelling.
 Aanmoedigen van bedrijven of heropstarten om leegstand te vermijden.
 Lokale economie en seizoensgebonden promoten d.m.v. een wekelijkse markt aantrekkelijk
maken.
 Zelf het goede voorbeeld geven als lokaal bestuur op vlak van lokaal geproduceerd.
 Deregulering
 Thuisverkoop promoten (d.m.v. oplijsten en een plan ontwikkelen).
 Groenteboeren inventariseren.
 Handelaars stimuleren om lokale producten op te nemen in hun gamma.
 Lokale economie “prikkelen”, vragen hoe zij hun CO2 gaan verminderen. Elk bedrijf dat een
inspanning levert op de kaart zetten.
 Bedrijven die bezig zijn rond duurzaamheid in de kijker zetten, bv. een led-verlichtingsbedrijf:
opendeur: uitleg laten geven over de technologie. Bedrijf in de kijker zetten dat inspanningen
doen. Via ondernemend Waasmunster? Onzichtbare economie zichtbaar maken.
 Dakwerkers verenigingen. Info over leningen bv. rond isolatiewerken verspreiden.
 Groepsaankopen organiseren waarbij lokale mensen aangeschreven worden om die erbij te
betrekken. Administratie gebeurd door de gemeente. Waarbij de plaatselijke zelfstandigen
betrokken worden bij de groepsaankopen (bv. isolatiewerken).
 Handelbeurs op paasmaandag: mensen samenbrengen die iets rond vermindering van CO 2.
 Zelfstandigen hebben een voorbeeldfunctie: ze zouden hierover meer kunnen communiceren
(seizoensgroenten meer promoten / flexitariër / pampers hergebruiken
 Voedselteam oprichten.
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Boerenmarkt organiseren i.s.m. gemeente en supermarkten.
Laadpalen in de gemeente voorzien.
Bulkverkoop organiseren.
Vegetarische menu’s in de restaurants.
Witte zakken vervangen door composteerbare zakken / verpakkingen (met uitleg).



Draagtassen voorzien eventueel met embleem gemeente.
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Bijlage 4.3 Overzicht alle klimaatideeën over thema mobiliteit
Uit de inspraakmomenten tussen oktober 2015 en februari 2016, kwamen volgende klimaatideeën
omtrent werken naar voor:
Ideeën Beveren rond mobiliteit:
 Elektrische oplaadpunten voor zowel e-fietsen als e-auto’s.
 Het voorzien van tankstations voor CNG.
 Fiscaal aanmoedigen van inwoners voor de aankoop van duurzamere / groenere wagens.
 Autodelen promoten d.m.v. een cambio systeem op te starten.
 Autodelen opstarten binnen de gemeente met een uitleensysteem voor de verschillende
dienstwagens.
 Uitbreiding van het openbaar vervoer (frequentie en bereik) – de besparingen bij het openbaar
vervoer staan haaks op de intenties, nationaal en internationaal om te gaan voor een beter
klimaat.
 Zaken die goed zijn voor het klimaat zoveel mogelijk gratis / aan lage prijs aanbieden of
korting op voorzien (bv. Opnieuw een gemeentelijke tussenkomst bij abonnementen De Lijn).
 Optimalisatie van het openbaar vervoer d.m.v. de kosten te drukken.
 Goede voorbeeld geven als gemeente: ecologisch wagenpark voor stad en gemeente. Beloon
inwoners die hun (tweede) auto opgeven. Autoplaat inleveren = korting op autodeelsysteem.
 Subsidiëren van elektrische wagens of wagens met properdere brandstoffen
 Auto- of fietsdelen introduceren; ook eigen gemeentelijk wagenpark laten aansluiten.
 Autogebruik ontmoedigen bij korte of middellange verplaatsingen in onze gemeente.
 Introduceren van autodeelsystemen zoals Cambio en dit belonen.
 Carpoolen promoten bij werknemers van de gemeente/OCMW.
 Fietsen promoten d.m.v. het opzetten van een fietsdeelsysteem of uitleensysteem, ook voor
elektrische fietsen.
 Groepsaankoop organiseren elektrische fietsen. Meer met de fiets verplaatsen.
 Oplossing zoeken voor het vele, vervuilende verkeer van de haven.
 Geef voorrang aan fietsers en wandelaars.
 Zorg voor meer fiets-o-strades; missing link tussen Melsele en Beveren. Maak het fietsers en
wandelaars gemakkelijker dan een automobilist.
 Degelijke en veilige fietsverbindingen (liefst gescheiden van de rijbaan en niet alleen langs de
spoorwegen) doorheen de volledige gemeente.
 De fiets meer promoten: fietsstraten aanleggen, fietstrajecten aanleggen tussen de
verschillende deelgemeente, samenaankoop e-bikes, subsidiëren van e-bikes
 Meer eenrichtingsstraten aanleggen.
 Autoluwe dorpskernen (zone 30).
 Autovrije zondag (in elke gemeente).
 Gedifferentieerde parkeertarieven (vervuilende auto’s betalen meer dan niet vervuilde auto’s
in dorpskernen).
 Locatie gemeentelijke diensten centraliseren.
 Trage wegen promoten.
 Doorgaand verkeer niet meer via de N70.
 Mobiliteitsbudget i.p.v. bedrijfswagen.
 Overdekte fietsenstalling in centrum.
 Alternatieve fietsroutes.
 Centrale parkeerplaatsen in nieuwe wijken.
 Fietspunt aan station Beveren.
 Extra beloning voor fietsers.
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Bewaakte fietsenstalling.
Aanbieden van fietskledij en fietsinfrastructuur om te kunnen douchen.
Samenwerking met privé-partners.
Verkeersdrempels om auto’s te hinderen.
Scholieren belonen / stimuleren om met de fiets naar school te gaan.
Schoolroutekaarten updaten.
Genoeg politiecontrole aan scholen (strikte toepassing) bv in burger.
Openbaar vervoer promoten.
Gemeenschappelijk vervoer voor bedrijven. Deelname werknemers stimuleren.

Ideeën Lokeren rond mobiliteit:
 Shift naar elektrische mobiliteit
 Veiligheid
 Kringwinkel
 Fietsen promoten
 Aanmoedigen van de inwoners om korte verplaatsingen, bv. naar de bakker, niet met de auto
te doen.
 Tweedehands (of is het in één zin: tweedehandsfietsen promoten)
 STOP-principe verder uitbouwen en stimuleren, interessanter maken
o Fiets infrastructuur (trap)
o Openbaar vervoer (stap)
 De mensen stimuleren om de fiets en de trein te nemen.
 Betere weginfrastructuur voor fiets- en voetpaden, vaak nu te smal en met te veel
oneffenheden.
 Verkeer weren
 Autoluw centrum/zone
 Autogebruik ontraden
 Deel systemen promoten
o Cambio
o Fietsendelen
 Ruimtelijke ordening herschikken in functie van duurzame verplaatsing
 Kracht van de korte keten
 Lokaal tewerkstelling door focus op fietsen en duurzaam vervoer
 Bubble post, city depot
 Randparkings
 Files verminderen door het beter afstellen van de barelen bij spoorwegovergangen; soms is
het zo dat de overweg al gesloten is terwijl de trein nog passagiers aan het laden en
lossen is.
 Betere verkeersdoorstroming door tunnels en bruggen te plaatsen; minder oponthoud.
 Meer treinverbindingen voorzien.
 Laadpaal voor auto’s en fietsers.
 Blue bikes nog meer bekend maken.
 Lokale files analyseren.
 Trage wegen / fietsknelpunten wegwerken
 Fietsverbindingen (nog meer, veiliger, meer faciliteiten ook naar de baanwinkels toe).
 Wegen veel fietsvriendelijker maken, ook bij het ontwerp.
 Afzetten van kinderen aan school inperken.
 Verenigingsleven betrekken bij bv. groepsaankoop elektrisch fietsen.
 Busverbinding naar bedrijven vanaf station.
 Personeelsstromen in kaart brengen.
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Ideeën Moerbeke rond mobiliteit:
 Beter openbaar vervoer (in en uit Moerbeke)
 Wagendelen
 Snelheid voor wagens verlagen in keren / parkeren verder van de bestemming
=> autoverkeer in het algemeen ontmoedigen.
 Meer inzetten op fietsgebruik
 We organiseren een fietspool zodat meer kinderen met de fiets naar school gaan.
 Met een spoorfiets naar het werk gaan.
 Nieuwe fietsinfrastructuur laten aansluiten op de bestaande.
 Bij de bouw van de nieuwe sporthal een volwaardige fietsparking aanleggen en het dichtste bij
de inkom leggen.
 Fietsparking installeren bij de carpoolparking.
 Bestaande fietspaden verbeteren.
 Deelname aan de actie: ‘met belgerinkel naar de winkel’.
 Gemeentelijke fietsdag voor scholen.
 Fietsverbinding aanleggen die Moerbeke en Zelzate verbindt.
 Bestaande fietsinfrastructuur optimaliseren door Quick Wins uit te voeren.
Het voorbeeld geven als gemeente / OCMW / politie: aardgaswagen aanschaffen.
Is een nieuw voertuig altijd nodig, kan het ook niet met de fiets?
 Fietsaccommodatie laten aansluiten op het openbaar vervoer.
 Openbaar vervoer promoten.
 De auto opladen, dat doen we op verschillende openbare plaatsen in de gemeente. Bij de
ontwikkeling van de oude suikerfabriek-site de zachte mobiliteit promoten.
 Paardentram
 Fietskar ter beschikking stellen.
 Watertaxi
 Cambiowagen voor meergezinswoningen / verkavelingen.
 Moerbeekse bol.com / coolblue (voor levensmiddelen).
 Capaciteit / volume bussen aanpassen aan bezetting en stimuleren van belbus.
 Gezond wandelen meer promoten; eventueel koppelen aan levering -> te voet gaan kijken,
winkel levert.
 Mobiliteitsbudget i.p.v. leasingwagen / fietsvergoeding.
 Fietspool
 Gemeentelijk wagenpark ter beschikking stellen bv buiten werkuren.
 Taxistop / minder mobiele centrale
 Goedkope taxi’s
 Metronet tussen de steden.
 Monobikes

(snel) laadpunt voor wagens: elektrisch en CNG
 Gebruik schoolbus stimuleren.
 Overdekt fietspad.
 Goedkopere elektrische wagens.
 Fietsenstalling carpoolparking.
 Uber (initieel idee).
 Zelfrijdende auto’s
 Deeleconomie uitbreiden naar mobiliteit.
 Meer fietspaden.
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Ideeën Sint-Gillis-Waas rond mobiliteit:

Fietssnelwegen aanleggen met eenvormige veilige oversteekplaatsen.

Oplaadpunten voorzien voor auto’s en fietsers.

Meer verplaatsingen met fiets, zeker onder de 10 km.

De fiets meer gebruiken voor woon – en werkverkeer.

Meer en veiligere fiets- en voetpaden, inclusief verlichting.

Nieuwe fietspaden aanleggen, bestaande fietsinfrastructuur verbeteren (o.a. verbreden),
aansluiten van de fietspaden op elkaar.

Sponsoren van de bedrijfswagen verminderen.

Elektrische wagen fiscaal stimuleren en de accommodatie ervoor verbeteren (belang van
kerncentrales).

Trein in Sint-Gillis-Waas.

Aanbrengen van een mentaliteitswijziging bij de mensen om hun auto meer te laten staan en
te kiezen voor ander transportmiddelen.

Diesels weren.

Auto's weren uit het centrum / bebouwde kom verkeersvrij.

Autodelen opzetten d.m.v. 4 elektrische auto’s ter beschikking te stellen, één voor elke
deelgemeente.

Publicatie en communicatie van de oplaadpunten over waar ze te vinden zijn. Het plaatsen
van nieuwe oplaadpunten aan interessante plaatsen (waar komen mensen).

Mobiliteitsplan uitvoeren.

Minder verplaatsingen

Beter openbaar vervoer (ook tot ambachtelijke zone & buitengebieden, alsook de
deelgemeenten verbinden).

Keuze van werk -> dicht bij huis

Thuiswerk promoten

Bereidheid tot verhuizen

Voorgestelde acties / maatregelen uitvoeren.

Spoorweg voor goederen van NL naar Fr.

Verhoogde taks voor voortuigen (diesel). Inkomsten investeren in duurzame alternatieven.

Beter openbaar vervoer (ook tot ambachtelijke zone & buitengebieden, alsook de
deelgemeenten verbinden).

Opwaarderen waterwegen.

CNG installeren op de gemeente.

Autopia

Uitbreiding van de zone 50 (bebouwde kom). Zijn minder verkeersborden en is
energiezuiniger rijden. Gans SGW zone 50, behalve de invalswegen, wegencategorisering.

Bij wegenis ontwerp vanuit het oogpunt van de fietsers en dan pas vanuit oogpunt auto.

Parkeerverbod rondom scholen van 500 m-> promoten om met de fiets naar de school te
komen.

Laadpunten voor auto’s en fietsen, langs busstopplaatsen, fietsschuilplaatsen maken en
laadpalen voorzien, net als op grote parkings van bv. warenhuizen.

Ideeën Stekene rond mobiliteit:
 Fietsen aantrekkelijker: moet een permanente transversale beleidsprioriteit zijn, d.m.v:
- autoluw centrum
- zwaar verkeer weren uit het centrum
- verkeersveiligheid voor fietsers in het algemeen te vergroten
- beperking van snelheid in dorpskern
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Ter beschikking stellen van dienstfietsen en ook de bijhorende kwaliteitsvolle opbergingsinfrastructuur.
Wagenpark van de gemeente verduurzamen.
Wegen smaller en aangenamer maken in centrum bv. groenaanplanting.
Opzetten van een autodeelsysteem (bv. Autopia).
Openbaar vervoer stimuleren; ook belbus (Bij belbus is dispatching optimaliseren zeer
voornaam).
Snelbus naar Antwerpen terug inleggen (Moerbeke – Sint-Niklaas – Antwerpen).
Het voorzien van veel meer verbindingen naar de andere kant, nu meer gericht op SintNiklaas. Het mag ook naar Lokeren, Gent en Antwerpen gericht zijn. Voornaamste is ook in
deze tijd, zeker behouden van wat al voorhanden is.
De zonnetrein in Stekene laten rijden, naar analogie met de gemeente Hulst.
Voorzien van oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen.
Subsidies elektrische auto.
Groepsaankoop elektrische fietsen.
Trage Wegen (opmaak Trage Wegenplan en uitvoeren): doorsteken voor fietsers &
voetgangers: bekendmaken.
Werkgevers stimuleren / belonen als ze met de fiets komen of carpoolen.
Tramlijn terug invoeren; in Stekene misschien minder van toepassing maar zeker in Beveren.
Rijbewijs op school afschaffen.
Kleinere bussen.
App ontwikkelen om samen te rijden / carpoolen om zo woon-werkverkeer te verminderen.
Bevraging (studie) woon-werkverkeer.
Particulier autodelen promoten en goed uitleggen.
Carpoolparkings in de kijker zetten.
Fietssnelwegen aanleggen.
Elektrisch transport.
Snelbus Stekene en Sint-Gillis-Waas naar Antwerpen met halte afrit Stekene langs E34.
Snelbus richting Sint-Niklaas station met aparte busstrook.

Ideeën Temse rond mobiliteit:
 Verduurzamen van het wagenpark (voorbeeldfunctie als gemeente opnemen).
 Weginfrastructuur verbeteren d.m.v. de oneffenheden weg te werken.
 Waterbus/Pendelboot/tram
 Openbaar Vervoer: betaalbaar en goed
 Structurele file Sint-Niklaas-Antwerpen proberen op te lossen
 Bermen maaien ochtendspits
 Voetpaden gebruiksvriendelijker maken.
 Treinverbindingen optimaliseren.
 Mentaliteit reizigers (niet enkel sporten, maar ook naar de bakker je verplaatsen).
 Cambio (autodelen)
 Minder mobiele vervoersdienst (gemeente, OCMW en mutualiteiten).
 Centrum verkeersvrij maken of zone 30.
 Snelheidsbeperking op de N16.
 Groene golf
 Waterbus
 Skate en BMX-plein in het centrum.
 Verkeersveiligheid vergroten d.m.v. (snelheids)controles.
 Omgevingswerkgelegenheid
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Laadpalen voorzien voor auto’s / fietsen.
Meldpunt inrichten voor defecten op de wegen.
Verlichting langs wegen veranderen naar ledverlichting.
Stimuleren van fietsen bij personeelsleden d.m.v. infrastructuuraanpassingen (douches,
overdekte fietsenstalling etc).
Het uitrollen van een fietsennetwerk voor woon-werkverkeer.
Fietssnelwegen
Bewaakte fietsenberging
Fietsenverhuur aan het station.
Fietsdelen op wijkniveau.
Fiets-o-strades op lokaal niveau (geen verlaten wegen).
Betere infrastructuur voor de fietsers, zeker in de winkelstraat is het gevaarlijk met kleine
kinderen erbij.
Heraanleg van het fietspad langs de N16 vanaf de gasthuisstraat naar het viaduct.

Ideeën Waasmunster rond mobiliteit:
 Het Waasland ontsluiten via fietssnelwegen.
 Oplaadpunten voorzien voor elektrische fietsen.
 Aandeel van de wagen bij woon-werkverkeer verminderen d.m.v. het stimuleren van fietsen
d.m.v.: fietsvergoedingen, samen aankoop elektrische fietsen, …
 Betere fietspaden – zij, in héél slechte staat in Waasmunster
 Aspect veiligheid is heel belangrijk opdat mensen meer met de fiets rijden & ouders hun
kinderen met de fiets laten rijden
 Verplaatsingen van de leerlingen bij schoolactiviteiten met de bus verminderen ten voordele
van de fiets en te voet. Belemmering is het vinden van voldoende begeleidende ouders.
 Het aanmoedigen van verplaatsingen te doen met de fiets d.m.v. acties op te zetten of aan
bestaande initiatieven deel te nemen bv. ‘met belgerinkel naar de winkel’.
 Fietsinfrastructuur veiliger maken.
 Fietsverhuur – twijfelachtig of dit haalbaar is
 Groepsaankopen organiseren (bv. elektrische fietsen).
 Fietsen aanmoedigen bij eigen personeel door faciliteiten aan te bieden (douche, goede
fietsenparking, …).
 Fietsverhuur – doet nadenken om fiets te gebruiken – haalbaarheid hiervan werd in discussie
gesteld
 Fietsen meenemen op de bus naar Sint-Niklaas – daar te plaatse moet het gemakkelijk zijn
 Ouderen doen overstappen naar elektrische fietsen om hen meer te laten fietsen. SintNiklaas: centrale aankoop elektrische fietsen – goedkoper kopen door groepsaankoop – ook
voor gemeente
 Meer ruimte voorzien voor de fietsers.
 meldpunten maken voor problemen. App mijn straat aan de beurt – fietsnetwerk heeft dat ook
– meldingen komen binnen op Azalea
 Discussie over aanleg Stationsstraat? Fietssuggestiestroken beste oplossing? Als
beleidsmaker moet je duidelijke keuze maken gezien beperkte breedte van de straten. Geef je
voorrang aan auto – fiets – voetganger en wat met de parkeerplaatsen (geen gemakkelijke
oefening). Neem als voorbeeld Lochristi: hebben voorrang gegeven aan fietspaden Het
voorzien van elektrische oplaadpunten.
 Het gebruik van de wagen verminderen d.m.v. sensibilisatie alsook het promoten van
autodeelsystemen (bv. Cambio). Voertuigen postbodes elektrisch maken – camionettes –
Bubble Post in Sint-Niklaas gebruikt deze reeds. Ze laten hun voertuigen draaien tijdens hun
stops – ook hen sensibiliseren
 Via kinderen de ouders trachten te bereiken – promotie via scholen.
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Milieu onvriendelijke verkeersdrempels verwijderen en alternatieven zoeken voor constante
snelheid – Wisselende snelheden overal in Waasmunster aanpakken – camera’s zetten i.p.v.
drempels
autoverkeer verminderen. Hoe doen we dat? Alternatieve vervoersmiddelen (trapkar, …)
negatief – ontmoedigen: infrastructuur moet aangepast worden zodat het autoverkeer
ontmoedigd wordt. 30 km/u in de Stationsstraat – mensen die dan meer de fiets gaan nemen
omdat het even snel gaan. Hoofdassen 50 en rest 30?
Positieve insteek: Niet-automotieve vervoermiddelen bevoordelen. Automobilisten straffen is
niet de juiste manier.
Enkele richtingen maken: nadeel CO2 – wel meer veiligheid. Bv. Vierschaar/Kerkstraat
Geluidsbermen langs de snelwegen voorzien van zonnepanelen.
plan opmaken voor de gemeente – mobiliteitsplan gemeente – hoe veilig naar school/winkels
Brug Waasmunster onveilig
Parking GB – lossen en laden van de camions – Dieleman – buiten de schooluren houden
Meer flitspalen? Meer controles.
Bij het nemen van beleidsbeslissingen - infrastructuur door de gemeente – steeds nadenken
over de economische gevolgen
Aan rood verkeerslicht – motor af laten zetten. Groot bord laten zetten aan lichten GB
Voorbeeldfunctie van de gemeente – kan inspirerend zijn voor de bewoners.
Alternatieve aandrijvingen – wagen waarmee de gemeente rijdt hybride maken bv. als
voorbeeldfunctie
Waarom geen werkgroep mobiliteit maken binnen gemeente?
Bewustwording van de bewoners stimuleren door gemeente – steeds herhalen/informeren
vb artikels in vierschaar – folders. Weten de mensen wel wat meest CO2 uitstoot geeft?
Mensen nemen veel te weinig de fiets, stimuleren (veiligheid eerst aanpakken)
Gezamenlijke aankoop van een auto stimuleren, concreet Autopia – avond organiseren door
Gemeente i.s.m. Transitie Waasmunster?
Openbaar vervoer:
Meer mogelijkheden voor openbaar vervoer, bepaalde wijken bereikbaarder maken – heel
veel wijken geen openbaar vervoer
Talud E17 – meer beplanting om zo vervuiling E17 tegen te houden
België is het land van de bedrijfswagens – hoe hier iets tegen doen – geen impact op door
gemeente
E17: 100km/u – geen impact op door gemeente
Voetgangers: daar wordt niet over gesproken – dan spreken we nog niet over gehandicapten
E17 – mogelijk om 100km/u zette
Autodelen – vervoer / aankoop
App waar mensen kunnen aangeven dat ze plaatse in de auto hebben om kind mee te
nemen – facebook. Vanuit de bevolking laten komen. Transitie Waasmunster? Els D’hoker?
Verbinding brug Waasmunster naar Hamme via oude spoorweg voorzien
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Bijlage 4.4 Overzicht alle klimaatprioriteiten
In februari 2016 werden er in iedere gemeente een inspraakmoment gehouden om klimaatprioriteiten
te selecteren. In de gemeentelijke bijlagen staan deze apart vermeld, onderstaande tabel toont de
optelsom van alle gekozen prioriteiten.
Werk
Energie-efficiënte bedrijven

77

Hernieuwbare energie

127

Korte keten

256

Toekomstgerichte bedrijven

159

Werken in eigen streek

286

Verduurzamen bedrijfsmobiliteit

156

Duurzame bedrijventerreinen

47

Circulaire economie
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Wonen
Energiezuinige woningen

260

Zonnepanelen of zonneboilers

112

Voorbeeldrol als gemeente

221

Stimuleren van duurzaam bouwen en hernieuwbare energie

107

Sensibiliseren: minder energie verbruiken

90

Kilometers reduceren

168

Compacter en comfortabel wonen in een gezonde woning
Windmolens

99
208

Mobiliteit
Betere fietsinfrastructuur

407

Elektrische fietsen en wagens

168

Autodeelsystemen promoten / opstarten

57

Autoverkeer ontmoedigen

82

Fietsgebruik stimuleren

187

Betere faciliteiten voor voetgangers

190

Openbaar vervoer verbeteren

241

Sensibiliserende rol door de gemeentelijke overheid

95

Tabel 77. Overzicht klimaatprioriteiten in zeven Wase gemeenten

Uit de klimaatprioriteiten blijkt duidelijk dat alle actoren van de zeven Wase gemeenten hun bijdrage
moeten leveren: zowel burgers, bedrijven als overheid.
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Bijlage 5. Overzicht rekentabel klimaatscenario’s en maatregelen
Bijlage 5.1 Overzicht klimaatscenario’s
Hieronder volgt een beschrijving van de gebruikte systeemgrenzen, de verschillende rapporten en
datasets van de klimaatscenario’s in paragraaf 2.4.


LNE-nulmeting (VITO)

De nulmeting van VITO wordt door LNE aangeleverd in een standaardformaat en werd samengevoegd voor de zeven Wase gemeenten door Interwaas. Een uitgebreide beschrijving van de
nulmeting kan men vinden in paragraaf 2.2 CO2-nulmeting. De nulmeting werd gebruikt als startpunt
voor alle scenario’s en als basis om de andere scenario’s te herschalen naar de zeven Wase
gemeenten.


LNE BAU en maatregelentool

De BAU en maatregelentool werd ook aangeleverd door LNE in een standaardformaat en werd
samengevoegd voor de zeven Wase gemeenten door Futureproofed. Deze tool vormt de basis van de
het scenario ‘indien zonder klimaatplan’ en van de door LNE voorgestelde maatregelen die worden
meegenomen in het uiteindelijke klimaatplan (SEAP). De Excel met de berekeningen is beschikbaar
bij Interwaas.


Dataset voorzet Futureproofed

Voor de scenario’s “Waasland zet maximaal in op minder energieverbruik (2020)” en “Scenario
Waasland zet maximaal in op minder energieverbruik (2020)”.
Dit scenario is zeer interessant omdat het de eerste stap is volgens de benadering van de trias
energetica. Vanuit het systeemdenken is het economisch interessanter om eerst de benodigde
energie zoveel mogelijk te verlagen alvorens energie te gaan produceren. Elke bespaarde
hoeveelheid energie moet dan nooit geproduceerd en/of aangekocht worden. We merken op dat de
meeste investeringen in dit scenario worden gedaan door gezinnen en handelaars. De inkomsten (of
vermeden uitgaven) komen ten goede van de lokale handelaars en gezinnen. We constateren dat dit
scenario, waarbij maximaal ingezet wordt op het reduceren van de vraag naar energie, niet voldoende
is om de beoogde 20% CO2-reductie te bereiken.

“Waasland zet maximaal in op hernieuwbare energie (2020)” wordt gestart van de nulmeting van de
zeven Wase gemeenten. Om de maximale potentiële reductie te bepalen wordt een set maatregelen
voorgestel die kan worden aangepast aan het beoogde scenario. Deze set maatregelen is een voorzet
door Futureproofed gebaseerd op de expertise uit vorige projecten en met het oog op een
gebalanceerde verhouding voor alle sectoren. De dataset telt 25 maatregelen en wordt verwerkt in het
Klimaatmaatregelen Instrument (KMI) dat beschikbaar is bij Interwaas.
De grootte van de voorgestelde maatregelen wordt per scenario bepaald en is gebaseerd op de HEscan of op het opzoekwerk en de expertise van Futureproofed met betrekking tot het maximaal
haalbare potentieel.
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Hernieuwbare energiescan van de provincie Oost-Vlaanderen

De Hernieuwbare energiescan (HE-scan) is opgesteld door de provincie Oost-Vlaanderen met de
bedoeling om een overzicht te geven van alle beschikbare bronnen voor hernieuwbare energie. De
studie werd gebruikt als basis voor het scenario ‘potentieel hernieuwbare energie’ waarbij de data
werd omgerekend naar de zeven Wase gemeenten. Dit rapport wordt uitgebreid beschreven in de
paragraaf 2.3.


MIRA milieuverkenning 2030

De MIRA Milieuverkenning 2030 onderzoekt hoe het milieu in Vlaanderen er kan uitzien binnen enkel
decennia. De bedoeling is om beleidsmakers en geïnteresseerde burgers te tonen hoe de
milieukwaliteit in Vlaanderen kan evolueren en welke impact het beleid daarop kan hebben.
De toekomstige ontwikkelingen zijn met behulp van drie beleidsscenario’s met toenemend
ambitieniveau in beeld gebracht:





REF-scenario 2030: onderzoekt hoever het huidige milieubeleid reikt.
EUR-scenario 2030: onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het Europese milieubeleid
te realiseren omtrent klimaatverandering, luchtkwaliteit en waterkwaliteit op middellange
termijn. Een daarvan is de 20% CO2-reductie tegen 2020.
VISI-scenario 2030: onderzoekt hoe het milieu kan veiliggesteld worden voor huidige en
toekomstige generaties. Hierbij gaan ze uit van een uitstoot reductie van 60-80% tegen 2050.
Het VISI-scenario gaat naar -37% tegen 2030.

Figuur 53: Voorstelling van het REF-, het EUR- en het VISI-scenario voor Vlaanderen volgens de MIRA
milieuverkenning 2030. Het REF-scenario is duidelijk minder ambitieus dan het EUR-scenario en het
VISI-scenario dat de grootste reductie zou teweegbrengen.

Voor de regio worden deze scenario’s verschaald en geprojecteerd naar 2030 per sector en per
emissiebron vertrekkende van de CO2-nulmeting 2011, beschreven in een vorig hoofdstuk. De
berekeningen (verschaling en projectie) werden door Futureproofed uitgevoerd in aparte scenario
spreadsheets (Excel) beschikbaar bij Interwaas.
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Onderstaande grafiek toont het REF-, het EUR- en het VISI-scenario voor de zeven Wase gemeenten
geprojecteerd tegen 2030.

Figuur 54. REF-, EUR- en VISI-scenario voor de zeven Wase gemeenten tegen 2030



'Scenarios for a Low Carbon Belgium by 2050'

Verschillende trajecten kunnen gevolgd worden om de uitstoot van broeikasgassen met 80%-95% te
beperken op Belgisch grondgebied in 2050: verschillende technologische keuzes kunnen worden
gemaakt, verschillende veranderingen in gedrag kunnen nodig zijn en er dient geanticipeerd te
worden in verschillende contexten. In opdracht van de Federale overheid werd een studie 'Scenarios
for a Low Carbon Belgium by 2050' uitgevoerd om de verschillende mogelijke trajecten te analyseren
en beter te begrijpen:



REF-scenario 2050: dit omvat het bestaande beleid en gaat ervan uit dat buiten bestaande
doelen of incentives de parameters uit de studie blijven ontwikkelen in hetzelfde tempo.
CORE-scenario 2050: dit scenario is zo uitgewerkt dat het 80% broeikasgasreductie realiseert
door het mobiliseren van alle hefbomen zonder ze tot het uiterste technische mogelijke te
moeten brengen

Voor de zeven Wase gemeenten worden deze scenario’s herschaald en geprojecteerd naar 2030 per
sector vertrekkende van de CO2-nulmeting 2011, beschreven in een vorig hoofdstuk. De
berekeningen werden door Futureproofed uitgevoerd in aparte scenario spreadsheets (Excel)
beschikbaar bij de Interwaas.
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Bijlage 5.2 Informatie omtrent sensiviteit klimaatmaatregelen
Omdat er diverse aannames gemaakt moeten worden met betrekking tot de vertreksituatie, de
implementatiegraad van de maatregelen en de verwachte uitstootreducties met hun bijhorende kosten
en baten, zijn de hier voorgestelde resultaten afhankelijk van specifieke waarden die toegekend
worden aan parameters overeenkomend met deze randvoorwaarden.
Zo worden de kosten en baten van heel wat gebouwgerelateerde maatregelen begroot op basis van
een economische horizon van 25 jaar. Bepaalde maatregelen zoals de isolatie van de gebouwschil
hebben echter een levensduur die potentieel een stuk hoger ligt dan de beschouwde 25 jaar.
Dergelijke maatregelen worden, indien gerekend over een langere economische horizon, rendabeler
omdat de terugverdienperiode toeneemt voor dezelfde basisinvestering. In dit geval is de aanname
van 25 jaar als referentieperiode pessimistisch.
Ook de aangenomen groeivoet van de energieprijzen heeft een belangrijke invloed op de financiële
aantrekkelijkheid van maatregelen, vooral wanneer het gaat om ingrepen voor energiebesparing.
Hetzelfde geldt voor de aangenomen discontofactor.
Bovendien blijven er veel onzekerheden bestaan omtrent de vertreksituatie. Het is bijvoorbeeld niet
mogelijk om de isolatietoestand van de bestaande gebouwen in de zeven Wase gemeenten
nauwkeurig in te schatten omdat er geen precieze gegevens over beschikbaar zijn. Er moet daarom
gewerkt worden op een indirecte manier, bijvoorbeeld door gegevens uit studies op Vlaams niveau te
verschalen naar de gemeenten of door de resultaten van specifieke case studies te extrapoleren.
De maatregelen worden ten allen tijden vergeleken met de uitstoot van de nulmeting in 2011. Dit is
ook de eis van de Burgemeestersconvenant en volgt ook uit de definitie van klimaatneutraliteit die 80
tot 95% CO2-emissie reductie eist ten opzichte van de nulmeting. De maatregelen zijn dus ook
uitgerekend vertrekkende van de uitstoot in 2011. Waar mogelijk is wel rekening gehouden met
bepaalde evoluties zoals bevolkingsgroei, groei van het wagenpark… maar ook met reeds
geïnstalleerde eenheden zoals windmolens… Dit is echter enkel mogelijk als de data lokaal
beschikbaar is. De Vlaamse of Belgische evolutie extrapoleren is specifiek per maatregel niet
betrouwbaar.
Bijkomend is het ook moeilijk om in te schatten in hoeverre bepaalde maatregelen gerealiseerd
kunnen zijn in 2020 en welke totale uitstootreducties dus haalbaar mogen geacht worden. Deze
realisatie is immers afhankelijk van de investeringen, acties, gedragswijzigingen,... die plaatsvinden bij
de diverse groepen stakeholders. Secundaire factoren die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de
beschikbaarheid van financiële middelen via een klimaatfonds of de evolutie van de regelgeving op de
diverse beleidsniveaus. Het begroten van een mogelijke of realistische implementatiegraad is dus een
moeilijke kwestie. Er is getracht om hiervoor redelijke en haalbare combinaties naar voor te schuiven.
In de tekst en de tabellen zijn alle daaromtrent gemaakte aannames terug te vinden.
Het ligt niet in het bestek van dit rapport om uitgebreide sensitiviteitsanalyses te doen omtrent de
invloed van al deze randvoorwaarden. Wanneer aangewezen, zal dit punctueel gebeuren. De hier
voorgestelde resultaten gaan uit van de meest waarschijnlijke toestand of ontwikkeling, van haalbare
realisatiepercentages en van aannames die gebruikelijk zijn in economische studies. Het gaat dus
steeds om indicatieve grootteordes. Die laten in elk geval toe om voor de 7 Wase gemeenten de juiste
prioriteiten te stellen.
Bij de presentatie van de resultaten worden de belangrijkste aannames per maatregel niettemin
vermeld, zodat op elk moment duidelijk blijft onder welke voorwaarden deze resultaten geldig zijn.
Belangrijk is dat voor alle maatregelen bij de kosten‐batenanalyses uitgegaan wordt van
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energieprijzen die 2% meer stijgen dan de algemene consumptieprijzen (i.e. het gemiddelde
inflatiepercentage). Als ontstenteniswaarde wordt de discontofactor overal op 4% gezet. Er zou
principieel geargumenteerd kunnen worden dat verdisconteren niet ter zake is omdat grote en
langdurige investeringen in klimaatneutraliteit van algemeen, vitaal belang zijn, en dus niet dienen
beschouwd te worden als, of vergeleken met, financiële beleggingen om de rentabiliteit ervan te
kennen (m.a.w. door de opportuniteitskost voor investeerders in rekening te brengen). Of, op een
analoge manier, dat er geen reden is om de waarde van de toekomstige opbrengsten van
investeringen in klimaatneutraliteit geringer in te schatten dan opbrengsten vandaag, wat door het
verdisconteren juist wel gebeurt. Deze discussie raakt echter de gronden van de gangbare
economische theorie, en zal vermoedelijk nooit haar definitieve beslag kunnen krijgen in een multi‐
stakeholdercontext zoals die voor Interwaas aan de orde is. Daarom wordt er besloten om in dit
rapport de klassieke economische benadering aan te houden, en derhalve te verdisconteren. Vanuit
het standpunt ‘niet verdisconteren’ is dit een eerder pessimistische aanname over de opbrengsten van
klimaatneutraliteit. Vanuit een competitief economisch standpunt is de waarde 4% dan weer laag. In
dit laatste geval zijn discontofactoren tot 20% of zelfs 25% gebruikelijk. Resulterend kan 4% dus
beschouwd worden als een compromis tussen strategieën van algemeen belang en individuele
winstmogelijkheden. Deze waarde wordt bijvoorbeeld ook aanbevolen door het departement LNE van
de Vlaamse Overheid in het rapport ‘Milieubeleidskosten ‐ Begrippen en berekeningsmethoden’,
waarin de gebruikte methodiek eveneens terug te vinden is.
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Bijlage 5.3 Overzicht maatregelen in scenario’s minder energieverbruik en
hernieuwbare energie en klimaatplan (2020)
De tabel geeft de verhouding van de impact van de verschillende maatregelen weer in het scenario
van energiebesparing en het scenario van focus op hernieuwbare energie. In de laatste kolom worden
de finale maatregelen van Waasland Klimaatland gepresenteerd.
Sector

Huishoudens

Mobiliteit

Handel en
Diensten

Maatregel

Landbouw
Lokale
overheden

Hernieuwbare
energie

Reductie
HE (%)

Klimaatplan

(2020)

1

Plaatsen van dakisolatie

2,28%

0,57%

1,87%

2

Plaatsen van muurisolatie

2,41%

0,36%

1,47%

3

Plaatsen van betere beglazing huishoudens

0,55%

0,14%

0,56%

4

Reductie gemiddeld energieverbruik bij huishoudens voor
verwarming en elektriciteit door gedragsinterventie

0,80%

0,00%

0,30%

5

Collectieve wijkrenovaties naar lage energie-standaard

0,34%

0,02%

0,06%

6

Energiescans bij huishoudens

0,08%

0,00%

0,04%

7

Lokaal auto verkeer: zuinigere wagen

2,24%

0,93%

2,24%

8

Modal shift van personenwagen naar fiets

0,12%

0,12%

0,48%

9

Technologische shift naar elektrische voertuigen

0,03%

0,03%

0,13%

10 Autoluwe zone

0,37%

0,03%

0,11%

11 Goederenvervoer groeperen en samen transporteren

0,23%

0,06%

0,08%

12 Vrijwillig charter voor bedrijven om de gemiddelde
emissies van hun wagenpark te beperken

0,09%

0,02%

0,01%

13 Verlichting reduceren

0,30%

0,11%

0,46%

14 Enkel glas vervangen door dubbel glas

0,41%

0,10%

0,41%

15 Renovatie van voorbeeldgebouwen (school/bedrijf) naar
lage-energie standaard

1,32%

0,00%

0,34%

16 Combinatie balansventilatie en schuifdeuren bij
handelszaken

1,34%

0,07%

0,27%

/

/

0,10%

0,79%

0,20%

0,40%

/

/

0,51%

20 Reductie emissies gemeentelijke diensten tegen 2020

0,37%

0,09%

0,37%

21 Reductie openbare verlichting tegen 2020

0,06%

0,01%

0,06%

22 Reductie emissies gemeentelijk wagenpark tegen 2020

0,01%

0,03%

0,03%

23 Bouw windturbines

1,87%

11,68%

7,50%

24 Zonnepanelen gebouwen huishoudens en handel en
diensten

0,23%

1,15%

1,36%

25 Zonneboilers gebouwen huishoudens en handel en
diensten

0,42%

1,04%

1,28%

16,58%

16,89%

20,43%

17 Bijkomende isolatie van alle gedeeltelijk geïsoleerde daken
Industrie

Reductie
BESP (%)

18 Reductie energieverbruik industrie door monitoring en
optimalisatie processen
19 Reductie emissies landbouw tegen 2020

Totaal % reductie CO2 tegenover 2011

Tabel 78. Overzicht gebruikte klimaatmaatregelen in de scenario’s HE en BESP met hun procentuele reductie.

De finale klimaatmaatregelen liggen tussen de extremen liggen die vooropgesteld werden in de twee
scenario’s. Er kunnen enkele interessante dingen worden geconcludeerd:
 Vervanging van glas is in de finale maatregelen telkens maximaal. Enerzijds door de
financiële voordelen maar ook door de comfortverbetering.
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Hoewel de twee scenario’s ongeveer evenveel besparen is het grootste verschil duidelijk bij
maatregel 23 ‘bouw van windturbines’. De kleine invloed moet in het besparingsscenario’ door
de andere maatregelen worden opgevangen.
De maatregelen ‘isolatie van daken bij handel en diensten’ en ‘reductie emissies in de
landbouw’ werden nog niet meegenomen in de twee scenario’s.
Ook werden er in de twee scenario’s nog geen rekening gehouden met zonnepanelen in de
sector handel en diensten waardoor die gecombineerde maatregel in de finale maatregelen
hoger uitvalt dan in het hernieuwbare energie scenario.
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