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Klimaat, energie en leefmilieu 
 

1. Klimaat en energie 
 

De klimaatuitdaging: groter dan ooit 
Een belangrijke uitdaging voor onze samenleving is zonder twijfel de aanpak van, voorbereiding op en aanpassing 

aan het veranderende klimaat. Op elk bestuursniveau zijn doortastende en coherente maatregelen nodig. We 

mogen de rol van de provincie als intermediair bestuur hierin niet onderschatten. We kiezen voor een ambitieus en 

sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. 

Verscheidene parameters wijzen op een achterstand op het traject naar klimaatneutraliteit in 2050. Een 

doeltreffender beleid is dan ook noodzakelijk om de initiële doelstelling te halen. We trappen op alle fronten een 

versnelling hoger. We maken nog veel meer connecties tussen diverse beleidsdomeinen en leggen de focus op 

klimaatneutraliteit in 2040, conform de aanbevelingen van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

Hierbij willen we ambitieus zijn en met alle actoren zoeken naar de meest effectieve maatregelen. Daartoe 

actualiseren we ook het klimaatplan. 

 

CO2-reductie als doel en leidraad, samenwerking als middel 
We actualiseren het Klimaatactieplan en scherpen de doelstellingen aan in functie van een versnelde afbouw van 

de CO2. We voeren het klimaatactieplan uit in een geïntegreerde en horizontale werking met en over alle 

beleidsdomeinen heen. We werken regionaal samen en stemmen af op andere doelstellingen van het 

omgevingsbeleid. We blijven verder inzetten op subsidies voor Energieambassadeurs. 

 

Klimaatgezonde omgevingen om te wonen en te werken 
Oost-Vlaanderen heeft een renovatiegraad die lager ligt dan het Vlaams gemiddelde. Een inhaalbeweging is dus 

noodzakelijk. We versterken het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen om de renovatiegraad in de 

provincie op te trekken. We rollen, in samenwerking met lokale besturen, wijkrenovatieprojecten uit. Die 

schaalvergroting moet de renovatiegraad opkrikken tot het gewenste niveau om de klimaatdoelstellingen te halen. 

We zoeken actief naar instrumenten en partners om alle mogelijke drempels om renovatie-ingrepen uit te voeren, 

weg te werken. 

 

Ondersteuning lokale besturen 
Met de ondertekening van de burgemeestersconvenant tonen vele lokale besturen hun ambitie om ook lokaal een 

coherent klimaatbeleid uit te rollen. De provincie blijft dit als facilitator en regisseur opvolgen en begeleiden. We 

vormen de Milieucontracten om tot Omgevingscontracten waarin we alle klimaatgerelateerde projecten en acties 

opnemen. De adviesverlening op wijkniveau breiden we uit naar verduurzaming van wijken. 

We werken samen met burgers, andere bestuursniveaus, intercommunales, ondernemingen en het middenveld in 

het uitwerken en uitvoeren van beleidsacties. Hierdoor creëren we draagvlak en maximaliseren we de kans dat we 

slagen. 
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Regionale klimaataanpak 
We zetten verder in op klimaatbestendige landschappen, waar diverse beleidsdomeinen samenkomen. We creëren 

robuuste groenblauwe netwerken die de hele provincie dooraderen. Naast het faciliteren van lokale besturen zet 

de provincie ook verder in op een regionale aanpak. 

Als onderdeel van een ambitieus klimaatbeleid, is energie een niet te onderschatten beleidsdomein. Een CO2-

nuluitstoot vraagt een heuse energieomslag van fossiel naar hernieuwbaar. Zowel energiebesparing, 

energieproductie en energie-efficiëntie blijven prioritair. De provincie neemt een actieve regisseursrol op om de 

realisatie van de onderdelen van de visie Energielandschap 2050 mogelijk te maken. We starten bij de zones in 

het bestaande beleidskader wind en breiden dit geleidelijk uit naar alle vormen van energie.  

We bouwen verder aan een fijnmazig netwerk van windenergie en onderzoeken hoe we een hogere 

burgerparticipatie kunnen stimuleren. We nemen ook een ondersteunende rol op in het nieuwe, ondersteunende 

Vlaams beleid rond kleinschalige windenergie. Kleinschalige windenergie biedt vooral naar lokale besturen en 

KMO’s interessante mogelijkheden om in eigen energievoorziening te voorzien. 

We werken een plan uit om de potentie van kleinschalige biogas- en biomassacentrales en warmtenetten in kaart 

te brengen. 

 

Horizontaal beleid en voorbeeldfunctie 
Ons ruimtelijk model leidt tot energieverspilling. Daarnaast hypothekeert ze de uitrol van hernieuwbare 

energiebronnen, de productie van voedsel en de uitbouw van klimaatgezonde landschappen. Een horizontaal 

beleid over alle diensten heen is noodzakelijk als rode draad.  

We versterken deze samenwerkingen tijdens deze bestuursperiode nog verder, dit onder andere door de invoering 

van een klimaattoets. De provincie heeft een voorbeeldrol en koopt zelf 100% hernieuwbare energie van eigen 

bodem aan. Als goede huisvader schakelen we inzake energietransitie voor het eigen patrimonium een versnelling 

hoger. 

 

2. Integraal waterbeleid 
 

Klimaatrobuust waterbeleid 
Waterbeheer is en blijft een kerntaak van de provincie. Ecologische herinrichting van waterlopen, het verder 

klimaatrobuust maken van het waterbeleid en samenwerken met andere partners in het kader van onder meer een 

gebiedsgerichte werking blijven voor ons onmisbaar. Dat betekent dat we de gevolgen van zowel aanhoudende 

droogte als van wateroverlast beperken. 

In samenspraak met andere actoren pakken we de overstromingsproblematiek aan. We doen dit op de 

verscheidene niveaus van de meerlaagse waterveiligheid. We vrijwaren dan ook de overstromingsgevoelige 

gebieden van nieuwe bebouwing en kijken op welke manier deze gebieden een meerwaarde kunnen betekenen 

voor zachte recreatie, voedselproductie, energiebevoorrading en natuur. 

Daarnaast willen we een provinciaal meetnet uitbouwen om waterpeilen te monitoren in het kader van droogte en/of 

wateroverlast. We beginnen met een aantal proefprojecten. 

In het kader van een klimaatrobuust waterbeleid werken we proefprojecten uit om na te gaan of we bufferbekkens 

kunnen inzetten om wateroverlast op te vangen en om deze in te zetten bij droogteperiodes. We willen hiervoor 

een structurele samenwerking met de land- en tuinbouwsector en met andere sectoren. We realiseren enkele 

proefprojecten.  
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Meer provinciale waterlopen 
We onderhouden de 1650 km provinciale waterlopen en proberen alle gemeenten te overtuigen om hun 

gemeentelijke waterlopen (derde categorie) over te dragen. We vestigen daarbij de aandacht op een goede 

waterkwaliteit van de waterlopen die onder provinciaal beheer vallen.  

We willen inzetten op de uitbouw van een provinciale digitale atlas onbevaarbare waterlopen.  

Gestroomlijnd landschap 
De provincie zal verder werk maken van een gebiedsgerichte werking en zal hiervoor enkele nieuwe 

gebiedsgerichte projecten opstarten, samen met lokale besturen en het middenveld, om op het terrein een 

gezamenlijk actieprogramma te realiseren. De acht lopende projecten van gestroomlijnd landschap zullen we zoals 

vooropgesteld in het klimaatplan aanvullen met enkele nieuwe gebiedsvisies voor nieuwe projectgebieden. Het 

verhogen van de biodiversiteit en het bestrijden van invasieve soorten wordt ook in het integraal waterbeleid een 

rode draad.  

 

3. Milieu en natuur 
 

Ruimte voor natuur 
Ruimte voor natuur creëren is in Vlaanderen noodzakelijk. In functie van een versterking van de biodiversiteit, 

natuurlijke ecosystemen en een grotere bosindex zet de provincie verder in op de werking van de vzw’s Regionale 

Landschappen. Deze landschappen dragen bovendien bij aan de algemene ontsnippering van de nog resterende 

natuur- en bosgebieden en het behoud van landschappelijke erfgoedwaarden. We streven naar een 

gebiedsdekkende werking voor de Regionale Landschappen in de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

Uitbreiding provinciale natuur 
De creatie en uitbreiding van groenblauwe structuren over de hele provincie is een prioritaire doelstelling. Samen 

met Vlaanderen, de vzw’s Regionale Landschappen en de lokale besturen werken we aan meer groen in onze 

provincie, zowel rond stedelijke kernen als in de open ruimte. We breiden de provinciale natuur- en bosgebieden 

uit met minstens 10%. We streven naar een verdubbeling van de huidige Oost-Vlaamse bosindex tegen 2030. We 

doen dit met de Bosgroepen, de vzw’s Regionale Landschappen, regionale en strategische projecten en met 

financiële ondersteuning van erkende, terreinbeherende natuurverenigingen. We bouwen verder mee aan de 

realisatie van stadsrandbossen. 

 

Regionale natuur- en landschapsontwikkeling 
Steden en gemeenten moeten groener en gezonder worden en ze moeten het water maximaal ter plaatse 

vasthouden. We investeren sterker in regionale projecten als provinciaal gebiedsregisseur. We blijven steden en 

gemeenten ondersteunen voor de opmaak van natuur-, bosbeheer- en bermbeheerplannen en ondersteunen hen 

daarnaast bij de opmaak van natuurverbindingskaarten. 
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Milieu en natuur voor landbouw 
Overvloedige neerslag, langdurige droogtes, krachtigere stormwinden: landbouwers staan voor bijzonder grote 

uitdagingen. We zien in de landbouwers dan ook een belangrijke partner in het creëren van klimaatbestendige 

landschappen en het voorzien van ecosysteemdiensten. Voor de opvang en buffering van water, erosiebestrijding 

en de productie van voedsel hebben zij een cruciale rol te vervullen. Als provincie promoten we de bestaande 

beheersovereenkomsten. We zetten ze gericht in en in samenwerking met de Vlaamse Overheid onderzoeken we 

de mogelijkheden van de lokale beheerpakketten voor kleine landschapselementen en/of landschappelijk erfgoed. 

De provincie neemt de landbouwsector dan ook actief mee in de hertekening van ons provinciale landschap. 

 

Natuureducatie en -sensibilisatie 
De provincie engageert zich tot ondertekening van het charter natuur en gezondheid, in navolging van de andere 

provincies. Daarmee erkennen we de waarde van de natuur voor onze gezondheid. 

We zetten sterk in op natuureducatie. Het leerzaam aanbod van de Kaaihoeve zetten we verder. We werken samen 

met natuurverenigingen om kinderen topnatuurervaringen te bieden en koppelen daar doe-activiteiten aan. We 

zetten de samenwerking rond natuurstudie met Natuurpunt Studie op een structurele manier verder. 

We onderzoeken ook extra locaties waar een bezoekerscentrum kan komen als toegangspoort tot grote 

natuurgebieden. We voorzien subsidies voor de werking van bezoekerscentra. 

 

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
Het PCM-laboratorium staat in voor het uitvoeren van beleidsondersteunend milieuonderzoek en -advies op maat. 

Het werkt uitsluitend voor openbare besturen. In de komende bestuursperiode zetten we blijvend in op de 

technisch-wetenschappelijke ondersteuning van interne en externe klanten.  

Biologische analyses van de waterkwaliteit bouwen we nog verder uit en de waterkwaliteit binnen de gestroomlijnde 

landschappen monitoren we regelmatig. 

We maken werk van het diversifiëren van het klantenbestand van het PCM. We versterken de samenwerking met 

het ‘Provinciaal Instituut voor Hygiëne Antwerpen’ en we werken aan de verdere uitbouw van een 

dienstverleningsaanbod buiten de provinciegrenzen met het ‘Interprovinciaal Kenniscentrum voor milieu en 

aanverwante thema’s’. 

We zetten nog meer in op de technisch-wetenschappelijke ondersteuning van het provinciale en gemeentelijke 

klimaatbeleid.  


