Evergem, 5 november 2016

PERSBERICHT GROEN EVERGEM
Gemeenteraad akkoord om het gebruik van de CO2 calculator te promoten in
de Evergemse gemeentelijke basisscholen
De gemeenteraad stemde eenparig in met het voorstel van Groen om de CO2 calculator te
promoten in de Evergemse gemeentelijke basisscholen.
Jong geleerd is oud gedaan. “Evergem heeft de kans om haar jonge inwoners aan het denken te
zetten rond lokaal klimaatbeleid. Groen stelt voor om onze gemeentescholen aan te zetten om aan
de slag te gaan met de nieuw ontwikkelde CO2-calculator (www.scholenvoorminderCO2.be), speciaal
ontworpen voor scholen. De CO2 calculator is een instrument om de uitstoot van het aantal
broeikasgassen te meten, zeer laagdrempelig in gebruik en gratis te gebruiken (aangeboden door de
provincie Vlaams-Brabant)”, zo stelde Groen-raadslid Paul De Neve.
Door gerichte acties kunnen de leerlingen de CO2-uitstoot doen dalen, en kan men via de calculator
ook de evolutie makkelijk opvolgen met overzichtelijke grafieken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om
simulaties te maken, samen met de klas. Hoeveel zou een vegetarische maaltijd voor alle leerlingen
bijvoorbeeld opleveren? Of een verdubbeling van het aantal kinderen dat te voet of met de fiets naar
school komt? “Meten is weten: de CO2-calculator zorgt voor het resultaat. Groen vraagt een
beslissing over het promoten van deze calculator bij het 5de en 6de leerjaar in de Evergemse
gemeentelijke basisscholen”, aldus raadslid De Neve.
Onderwijsschepen Rob Trenson (N-VA) was meteen dit voorstel genegen. Bij de stemming keurde de
gemeenteraad het voorstel unaniem goed.
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“Evergem ging in het verleden op vraag van Groen principieel akkoord om alle aankopen te
onderwerpen aan een duurzaamheidstest. Wat is de procedure van de duurzaamheidstoets
bij de aankoop van voeding en andere materialen binnen de gemeente Evergem?” vroeg
Groen-fractieleider Kathleen Pisman.
Schepen van milieu Patrick Huyghe (N-VA) antwoordde dat op 1 januari 2017, de start van de
centrale aankoopdienst, er een werkgroep opstart waarin naast de
aankoopverantwoordelijke ook de milieudienst en de dienst internationale samenwerking
betrokken zijn. Het is de bedoeling om het thema duurzaam aankopen met een procedure in
te bouwen in het beleid.
Vandaag bestaat nog geen procedure voor duurzame aankopen van het bestuur. Wel worden door
de aankoopverantwoordelijke telkens afwegingen gemaakt in functie van duurzaamheid. Zo kiest
men bij vervanging voor zo zuinig mogelijke en geluidsarme toestellen, worden bepaalde werken (vb
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onderhoud begraafplaatsen) voorbehouden voor sociale werkplaatsen en kiest men bij aankopen
voor (vb. verf) voor milieuvriendelijke producten.
Het is de bedoeling om in 2017 aankopen en aanbestedingen verder vooruit te plannen en te
experimenteren met het verduurzamen van bepaalde productgroepen. Evergem inspireert zich
hiervoor op goede praktijken aangeboden via de Vereniging voor Steden en Gemeenten. In overleg
met het Managementteam wordt nu een voorstel klaargemaakt, waarna het schepencollege zal
beslissen over de aanpak om de verduurzaming te verankeren.
“Groen is verheugd dat de diensten hier mee aan de slag zijn en kijkt uit naar het resultaat”, zo
besloot raadslid Pisman.

Evergem stelt zich geen vragen bij versoepeling lozingsnorm voor afvalwater
van Terranova
Terranova – de uitbater van het zonnepanelenpark Zonneberg op de voormalige Kuhlmannsite- heeft
een versoepeling aangevraagd van de lozingsnorm van het bedrijfsafvalwater voor de stof vanadium.
Eerder had de Milieu-inspectie vastgesteld dat het bedrijf de in de milieuvergunning opgelegde
lozingsnorm voor ‘vanadium’ had overschreden. Het openbaar onderzoek is intussen afgerond.
Gezien het aangrenzen van deze site bij Evergem en de mogelijke gevolgen voor het grondwater
vroeg Groen uitleg op de gemeenteraad van eind oktober. “Heeft het gemeentebestuur zelf een
advies geformuleerd of is er bezwaar tegen deze versoepeling ingediend”, wou Groen-raadslid Paul
De Neve weten.
Volgens schepen van milieu Patrick Huyghe (N-VA) is de Milieu-inspectie van oordeel dat vanadium
niet schadelijk is. Bijgevolg heeft Evergem positief advies gegeven. Paul De Neve betreurde dat hier
zo lichtzinnig tot een versoepeling van de lozingsnorm wordt overgegaan. “Het is toch niet voor niets
dat de WereldGezondheidsorganisatie vanadium aanziet als mogelijk kankerverwekkend voor de
mens”, aldus De Neve. Het voorzorgsprincipe wordt hier jammer genoeg niet gehanteerd.
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