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

 

 

Beste, 

 

Groen wil de klimaatverantwoordelijkheid niet verder doorschuiven. De koolstofarme 

samenleving moet tegen 2050 een realiteit zijn. Het klimaatbeleid moet iedereen 

beschermen, waar ter wereld hij of zij ook woont. En wie de zwaarste (historische) 

verantwoordelijkheid draagt voor het veroorzaken van het klimaatprobleem, moet ook de 

zwaarste lasten dragen voor de oplossing ervan. 

We hebben dan ook een uitgebreid programma op het vlak van klimaat en energie, dat je 

hier kunt lezen: 

http://www.groen.be/sites/www.groen.be/files/uploads/Bestandsbijlages/programma/201

4/klein/verkiezingsprogramma_hoofdstuk_schone_betaalbare_energie.pdf 

 

We hebben hiervoor ook duidelijk budgetten voorzien in ons berekend zuurstofplan: 

http://www.groen.be/sites/www.groen.be/files/uploads/berekend_verkiezingsprogramma.

pdf 

 

Een kleine greep uit onze waaier van maatregelen: 

 

-       We maken alle woningen zo snel mogelijk energiezuinig, ook de woningen in de 

slechtste staat. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee en zal de 

energiearmoede terugdringen. In ons zuurstofplan voorzien we hiervoor 1 miljard euro. 

-       We zorgen voor de doorbraak van hernieuwbare energie, zodat we kunnen 

omschakelen naar een duurzaam energiesysteem gebaseerd op zon, wind en water. Dat is 

haalbaar en betaalbaar, schoon, stabiel en sociaal. Binnen Europa bungelen we nu helemaal 

aan het staartje op het vlak van hernieuwbare energie. Groen wil van België een koploper 

maken. We voorzien hiervoor 865 miljoen euro. 

-       We investeren in een integraal plan voor duurzame mobiliteit. We investeren in 

openbaar vervoer (we voorzien hiervoor 1,4 miljard euro extra middelen) en 

fietsinfrastructuur (200 miljoen euro extra middelen), vervangen de vaste 

verkeersbelastingen door een slimme klilometerheffing, voeren een mobiliteitsbudget in 

i.p.v. de fiscale aftrek bedrijfswagens,. 

-       We blijven strijden voor ambitieuze Europese klimaatdoelstellingen en een grondige 

hervorming van het emissiehandel-systeem 

-       We ondersteunen een lokaal klimaatbeleid, waarbij we investeren in natuur en water 

(om hitte eiland-effect tegen te gaan, overstromingen op te vangen en water terug te laten 

insijpelen om watertekort te voorkomen). Groen wil gemeenten stimuleren een ambitieus 
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klimaatbeleid te voeren en naar klimaatneutraliteit te streven. In ons O2-plan voorzien we in 

2019 een budget van jaarlijks 110 miljoen euro voor investeringen in natuur en lokaal 

klimaatbeleid. 

-       De opbrengsten van de veiling van emissierechten gaan volledig naar effectief 

klimaatbeleid. De tientallen miljoenen die vandaag naar de aankoop van "schone lucht" 

gaan, investeren we in energiebesparing, hernieuwbare energie en schone mobiliteit. 

 

We kregen alvast een goed rapport van de milieubeweging: zie 

http://stemwijzer.bondbeterleefmilieu.be/klimaat. 

 

Kortom, Groen blijft de partij met de meeste ambitie én de beste voorstellen om het 

klimaatprobleem aan te pakken. En alleen Groen biedt de unieke combinatie van groene én 

sociale ambitie. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Wouter Van Besien 

Voorzitter Groen 

http://stemwijzer.bondbeterleefmilieu.be/klimaat

