Wat heeft Groen kunnen realiseren in de Provincie Vlaams-Brabant?
De afgelopen zes jaar konden we een Groene stempel drukken op de Provincie Vlaams-Brabant.












Dankzij Groen kwam er een ambitieus klimaatbeleidsplan voor de provincie VlaamsBrabant, waarmee we tegen 2040 klimaatneutraal zullen zijn (= daling van de CO2-uitstoot
met 80 tot 95% ten opzichte van 2011). Alle beleidsbeslissingen die door de provincie
genomen worden, worden getoetst aan dit plan en aan deze gemeenschappelijke
doelstelling. Het bevat doelstellingen op de lange termijn die over de verschillende
legislaturen heen gerealiseerd moeten worden. Het formuleert die ambities bovendien voor
alle beleidsterreinen waarvoor de provincie bevoegd is. Om niet in intenties te blijven
hangen vertalen we het klimaatbeleidsplan om de drie jaar in een klimaatactieplan.
We vrijwaarden de middelen voor natuur. In periodes van budgettaire krimp vonden bijna
alle andere partijen dat er ook moest bespaard worden op de middelen voor natuur.
Concreet zijn wij bijvoorbeeld de enige provincie die nog subsidies geeft aan o.a. Natuurpunt
om natuurgebieden aan te kopen. De voorbije legislatuur werd er 642 hectare natuurgebied
aangekocht. Toen de Vlaamse regering in 2014 de verantwoordelijkheid voor de Regionale
Landschappen doorschoof naar de provincie, zijn we erin geslaagd om de coalitiepartners te
overtuigen om 1 miljoen euro per jaar vrij te maken voor de Regionale Landschappen.
Dankzij ons is het budget voor natuur relatief ongehavend uit de strijd gekomen.
We zetten sterk in op groene oases in de steden en dorpskernen om de gevolgen van de
klimaatverandering zoals overstromingen en lange periodes van extreme hitte, op te
vangen. We maakten subsidies vrij voor het vergroenen van bedrijventerreinen,
speelplaatsen, speelterreinen, begraafplaatsen en terreinen van zorginstellingen. 188
scholen kregen ondertussen een groene speelplaats.
Op initiatief van Groen werd het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant opgericht, gericht op de
daling van de CO2-uitstoot tgv gebouwen (goed voor 44% van de CO2-uitstoot in VlaamsBrabant). Dit netwerk bestaat uit de provincie, IGO, Kringwinkel Hageland, Pajopower en
3WPlus en voorziet in (1) groepsaankopen voor zonnepanelen, dakisolatie, muurisolatie en
zoldervloerisolatie in samenwerking met lokale, gekwalificeerde installateurs, (2)
Klimaatmobielen en BENOvatiecoachen (geven advies en begeleiding over energetische
renovaties) en 3) het stimuleren van LICHT-werkingen, lokale energiecoöperatieven.
Onder onze impuls gaan de 16 scholen van KS Leuven samen met de provincie voor
duurzame en energiezuinige scholen onder het motto “Energieke Scholen”. We
ondersteunen de scholen bij het verduurzamen van hun energiegebruik (isoleren, renoveren
van de stookplaatsen…), we ontwikkelen een educatief voor leerkrachten en leerlingen en
gaan op zoek naar coöperatieve middelen (ouders, leerkrachten…) om de
energiebesparende maatregelen te financieren. Globaal betekent dit jaarlijks een reductie
van 480 ton CO2 en een besparing van 104.000 euro per jaar. Over een periode van drie jaar
zullen de scholen samen 300.000 euro aan energiekosten besparen.
Op initiatief van Groen werden er opnieuw subsidies voor dierenopvangcentra vrijgemaakt
en werd een Provinciaal Steunpunt Dierenwelzijn opgericht. Omdat we steeds meer en
meer noodkreten hoorden uit de sector, hebben we de voorbije jaren serieus wat
ellenbogenwerk verricht om dierenwelzijn terug op de provinciale agenda te plaatsen. Aan
het begin van de legislatuur schroefden we onze budgetten voor dierenwelzijn nog terug,
naar aanleiding van de hervorming van de provincies. De Vlaamse regering besliste immers
om de provincies af te slanken. We gingen ervan uit dat dit geen probleem zou zijn nu
Vlaanderen dierenwelzijn als een volwaardige bevoegdheid naar voren schoof. Maar de
voorbije jaren bereikten ons meer en meer noodkreten uit de sector. Daarom besloten we
om, rekening houdend met de beperkte beschikbare middelen, extra inspanningen te doen
voor de sector.






Lokale besturen besparen dankzij de raamovereenkomsten van VERA, het autonoom
provinciebedrijf voor e-government, 2 miljoen euro op hun vaste ict-kosten, die ze opnieuw
kunnen investeren in digitale noden. De hoeveelheid geld die de lokale besturen
bespaarden, zit de laatste jaren in stijgende lijn.
Op dit moment halen 24 windturbines in Vlaams-Brabant energie uit de wind. Daarmee is
het aantal werkende windturbines in Vlaams-Brabant de voorbije zes jaar verdubbeld. In
totaal werden 63 turbines vergund.
De middelen voor Noord-Zuidwerking werden gevrijwaard en de Noord-Zuidwerking kreeg
een nieuwe, eigentijdse invulling. Op ons initiatief werd het project Gezocht: Voedsel voor
de Toekomst op poten gezet, samen met Colruyt Group, Rikolto, KU Leuven en UCLL. We
gaven subsidies aan scholen en verenigingen om in uitwisseling te gaan met een school of
vereniging in het Zuiden te gaan. Kennisuitwisseling tussen leerkrachten en professionals en
samenwerking rond een gemeenschappelijk thema staan centraal. O.a. VTI Leuven en KA2
De Ring kregen een subsidie. Met Jenga Maarifa droegen we bij aan betere biomedische
apparatuur en getrainde ziekenhuistechnici in ziekenhuizen in Oost-Congo, in samenwerking
met Artsen Zonder Vakantie en medische ngo’s en ziekenhuizen in Oost-Congo en VlaamsBrabant.
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