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Subject: RE: Welke concrete maatregel voor het klimaat wilt u nemen? 

 

Geachte, 

 

Hierbij een overzicht hoe CD&V verder de klimaatproblematiek wil aanpakken. Met 

maatregelen in alle sectoren  en stap per stap op een gedragen manier zodat we 

daadwerkelijke vooruitgang blijven boeken. 

 

De klimaatuitdagingen om de CO2-uitstoot te beperken moeten voor CD&V voldoende 

ambitieus zijn, ook na 2020. Voor christendemocraten maakt dat deel uit van 

rentmeesterschap: we hebben de aarde en haar natuurlijke kapitaal gekregen van vorige 

generaties en moeten ze intact houden, zodat onze kinderen ook de 'rentevruchten' kunnen 

plukken. Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 zoals uitgewerkt door minister 

Schauvliege en goedgekeurd door de Vlaamse Regering bevat concrete maatregelen om de 

uitstoot van broeikasgassen te reduceren op een haalbare, betaalbare en maatschappelijk 

aanvaardbare manier. Het klimaatbeleid kan immers alleen maar effectief en efficiënt zijn als 

het een breed draagvlak heeft. Na 10 jaar CD&V op leefmilieu is het draagvlak voor 

leefmilieu en klimaatbeleid hersteld en dat is een succes te noemen. 

 

-       In de Kyoto-periode (2008-2012) moest het Vlaams gewest de broeikasgasuitstoot 

terugdringen met 5,2% ten opzichte van 1990. Dat is gelukt. Met de opeenvolgende inzet 

van mezelf, Hilde Crevits en Joke Schauvliege op het departement leefmilieu slaagden we er 

in de uitstoot terug te dringen met  6,8%. 

-       Tegen 2020 moet de Vlaamse ETS haar uitstoot terugdringen met 21% tegenover 2005. 

De non-ETS met 15%. Het betekent dat in het Vlaams gewest van 2013 tot        2020 29,0 

miljoen ton moet worden gereduceerd. Met de lopende en geplande interne maatregelen 

wordt reeds 19,7 miljoen ton gereduceerd. Er zullen nog voor 32% bijkomende maatregelen 

genomen moeten worden. 

 

Er werden ook belangrijke stappen gezet zoals de verbetering van de waterkwaliteit, de 

vermindering van de mestdruk, van afval naar materialen, . Sinds vorig jaar is er dus ook het 

klimaatbeleidsplan 2013-2020 en de oprichting van het Vlaams Klimaatfonds. Sinds dit jaar 

financiert het Vlaams Klimaatfonds de nieuwe combipremie voor verbouwers (wie tegelijk 

zijn muren isoleert en energiezuinige ramen plaatst, ontvangt een hogere premie) en een 

grondige renovatiepremie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

 

Er zullen in uitvoering van het Vlaams Klimaatplan op korte termijn nog enkele 

klimaatmaatregelen met financiering door het Vlaams Klimaatfonds genomen worden zoals 

gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed, "Enerpedia 2.0" een project 
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voor energiebesparing in de landbouw, telemetrie in scholen, logistieke consulenten en 

elektrische laadpalen op parkeerterreinen. 

 

Klimaatopwarming vereist ook internationale samenwerking. In het Vlaams 

ontwikkelingsbeleid is klimaatadapatie bij onze partnerlanden een belangrijk aandachtspunt 

geworden waarvoor we ook middelen inzetten. 

 

We hebben dus al heel wat gedaan, maar we moeten op de ingeslagen weg verder gaan, en 

er is blijvend werk voor de boeg om de klimaatopwarming tegen te gaan. Het staat vast dat 

volgende punten essentieel zullen zijn om in de komende 40 jaar de doelstelling 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 tot 

gedragsverandering in zowel productie- als consumptiepatronen; 

-       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, 

waarbij ook ruimte voor diepe geothermie zal zijn; 

-       het aanwenden van innovatieve technologieën, beleidsvormen, financierings- en 

business modellen is belangrijk. 

 

Een van de belangrijkste (en meest kostenefficiënte) maatregelen waar Vlaanderen 

onmiddellijk verder op zal inzetten is de doorgedreven energierenovatie van huizen en 

andere gebouwen. Dat leidt tot lagere energierekeningen, een verbeterde volksgezondheid 

en verminderde uitgaven voor energiesubsidies voor het 'sociale energietarief'. Bovendien 

zorgt dit voor een stimulans in de bouwsector. We zullen dit aanpakken met een 

energie+pakket waarin alle subsidies voor investeringen in wonen zullen samengevoegd 

worden (renovatiepremie, REG-premies, fiscale aftrek voor dakisolatie, .) in één eenvoudig 

en krachtig stelsel. De renovatie van een woning zal voortaan niet meer ondersteund 

worden als er geen energiebesparing mee gerealiseerd wordt. Bovendien veralgemenen we 

het verlaagd BTW-tarief voor herbouw na sloop naar alle gemeenten. 

 

Een andere zeer grote uitdaging is de reductie van de transportemissies. Gezien het aandeel 

in de emissies zal de focus van de maatregelen voornamelijk op het wegverkeer liggen. We 

vergroenden reeds de BIV maar we zullen nog meer doen om de vergroening van het 

wagenpark te realiseren. Ook het aantal voertuigkilometers zullen we beperken. Het 

proefproject rond rekeningrijden zullen we evalueren om uit te breiden naar heel 

Vlaanderen. 

 

Bij landbouw en industrie blijven we inzetten op uitstootvermindering en energie-efficiëntie 



via de huidige succesvolle aanpak van consulenten, gerichte impulsen en voor industrie ook 

de convenanten. Bij de KMO's ligt er nog een groot maar moeilijk bereikbaar potentieel waar 

we nog extra inspanningen voor zullen leveren via gerichte communicatie. 

 

Tenslotte verdubbelden we het aandeel hernieuwbare energie sinds 2009. We zullen daar 

nog blijven op inzetten op een kosten-efficiënte manier. Daarom werden reeds enkele 

warmtenetten gefinancierd tussen ondernemingen die restwarmte benutten en de behoefte 

aan primaire brandstof doen verminderen. Vorige week keurde de Vlaamse Regering ook de 

eerste proefboring goed voor diepe geothermie, met dezelfde bedoeling. IN de Kempen en 

Limburg ligt hiervoor een groot potentieel. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Kris Peeters 

Minister-president 


