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Klimaatbeleid Provincie West-Vlaanderen

Voorjaar 2018
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INTERN BELEID 

(CO2-NEUTRALE ORGANISATIE TEGEN 2030)



11/06/2018

2

3

Energetische renovatie gebouwen

Jaar kWh m³ (gas)

2012 7 817 429,12 1 424 168,83

2013 8 127 875,94 1 283 448,22

2014 7 742 889,74 920 537,96

2015 6 400 827,25 724 171,85

2016 6 313 603,73 690 193,08

2017 5 682 496,73 584 919,08
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Energetische renovatie gebouwen

• Energiemonitoringplatform is in uitbouw: technisch systeem met digitale meters 

die op afstand kunnen ingelezen worden, voor opvolging verbruiken en 

opbrengsten hernieuwbare energie.  
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Energetische renovatie gebouwen

• Conditiestaatmeting van gebouwen wordt doorgevoerd.  Dit bestaat uit een 

inschatting van de energieprestaties van de technische installaties en van de 

bouwkundige werken en uit een energie audit.  

> input voor een eigen investeringsprogramma of voor een 

energieprestatiecontract.
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Energetische renovatie gebouwen

• Energieprestatiecontracten: 

= energiebeheersbedrijf wordt gezocht dat tijdens een duurtijd van 10 jaar 

technische ingrepen doorvoert en het onderhoud van de technische installaties 

voor zijn rekening neemt. 

> De inschrijvers moeten een besparingspercentage = garantie wat betreft 

energiebesparingen en kwalitatief onderhoud 

Voor tuinbouwschool te Kortrijk en de Gavers te Harelbeke is de offertevraag 

reeds gebeurd. Voor het Boeverbos wordt deze weldra opgestart. 

. 

• Om het investeringstempo op te drijven moet ook gezocht worden naar 

alternatieve financieringsbronnen die investeringstempo kunnen versnellen
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Energetische renovatie gebouwen

• hernieuwbare energie en reductie verbruik is een aandachtspunt bij alle nieuwe 

gebouwenprojecten: cfr. Breeam Zwin Natuur Park, zonnepanelen Boeverbos 

(overgeplaatst uit Abdijbeke), “Circulair bouwen” bij loods Pannecoucke in 

Palingbeek,… 

• langere termijn: “naar een vastgoedstrategie”
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Mobiliteit

Wagenpark:

Voertuigenpark wordt omgeschakeld naar meer duurzame aandrijvingen, 

naarmate vervangingen zich voordoen.

• Alternatieve aandrijvingen momenteel operationeel: 

10 CNG auto’s (bestelwagens)

2 100% elektrische auto’s

2 hybride auto’s

4 100% elektrische landbouwvoertuigen (domeinen)

• Bij de vervangende aankoop van kleine bestelauto’s wordt voortaan standaard 

CNG aandrijving gekozen. Voor grotere bestelwagens wordt nog steeds voor 

diesel gekozen omdat het aanbod alternatieve aandrijving zeer beperkt is. 

• Totaal wagenpark (excl. aanhangwagens en tractoren): ca. 100 
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Aankoopbeleid

Min. 20%, max. 40% van de punten op milieu- en klimaatgerelateerde criteria: 

voorbeelden: 

• Dienstvoertuig COOP – 40ptn + vraag voor CNG

• Tractor groendienst – 40 ptn 2x

• Dienstvoertuig znp – 40 ptn

• 2 bestelwagens Accommodatie – 30 ptn

• Loods palingbeek – 20 ptn maar extra criteria circulair bouwen

• maco 2018 – 20ptn maar extra criteria in technische voorwaarden

• pc’s en monitoren – 25 ptn
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HET GRONDGEBIED (KLIMAATNEUTRALE EN 

KLIMAATBESTENDIGE PROVINCIE TEGEN 2050)

Ondersteuning gemeenten

ondertekening burgemeestersconvenant 2030; ervaringsuitwisseling +  

samenwerking met VVSG ivm klimaatcongres 2019 (?), studiedagen

Organisatie van 5 klimaatavonden onder de noemer “Over natjes en droogjes” in 

de Westhoek (Partners in organisatie: RL Westhoek, Provincie, Inagro, een aantal 

Westhoekgemeenten (Ieper, Diksmuide, Kortemark, Veurne, Houthulst, 

Langemark-Poelkapelle en Heuvelland), VLAKWA en de Watergroep)

Doelgroep: leden van gemeentelijke adviesraden milieu, landbouw, gecoro, 

beleidsmakers en ambtenaren en andere geïnteresseerden

• 22 maart in Diksmuide: “Klimaatverandering bij ons”, toelichting door Patrick 

Willems, hoogleraar aan de KULeuven

• 17 mei in Ieper “Uitdagingen voor een toekomstgerichte robuuste 

watervoorziening”, panelgesprek met VLAKWA, De Watergroep, Provincie, 

Inagro en Stad Ieper 
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HET GRONDGEBIED (KLIMAATNEUTRALE EN 

KLIMAATBESTENDIGE PROVINCIE TEGEN 2050)

• 14 juni in Kortemark “Polders en de rol van het landschap” met toelichting door 

Pieter-Jan Taillieu (Zuidijzerpolder), Dieter Vandevelde (VMM, Topsoil) en Pieter 

Foré (School of Arts, Hogeschool Gent) 

• 6 september in Heuvelland “Erosie en afspoelen van percelen”: Demonstratie 

rond erosie door Inagro, een wandeling bij Dikkebusvijver in het kader van 

maatregelen en Kleine Kemmelbeek

• Oktober-november (datum nog te bepalen) in Veurne: “Thema 

drinkwaterproductie  in de Westhoek en waterbeleid  in Noord-Frankrijk”
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HET GRONDGEBIED (KLIMAATNEUTRALE EN 

KLIMAATBESTENDIGE PROVINCIE TEGEN 2050)

Ondersteuning gemeenten

Kennisplatform lokaal klimaatbeleid 

• Organisatie door Provincie, WVI en Leiedal

• Doelgroep gemeentelijke ambtenaren en schepenen milieu, duurzaamheid, 

klimaat

• 1 bijeenkomst in voorjaar

• 5 december 2017 in Ieper: thema mobiliteit: toelichting Green on wheels, 

autodelen, groene functionele belevingstrajecten, ervaringen Harelbeke en 

Cambio 

• 23 april 2018 in Kuurne: thema burgerparticipatie: toelichting RESCOOP, 

Coopstroom, Overal stroomversnellers (VEA), breng jij ook zon in  Kuurne 
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HET GRONDGEBIED (KLIMAATNEUTRALE EN 

KLIMAATBESTENDIGE PROVINCIE TEGEN 2050)

Ondersteuning gemeenten
• financieringsmodellen leren kennen voor financiering lokale klimaatplannen 

(Falco) en doorgeven

• verdere uitwerking monitoringtool (helpt CO2-besparing van investeringen te 

berekenen) : wordt mee gegeven voor de berekening van CO2-besparing voor 

de lokale klimaatplannen en klimaatoproep

• Uitwerking klimaatrapporten die kunnen gehaald worden uit ProvinciesInCijfers

• oprichting FLK-community: gemeenschap van lokale besturen en institutionele 

beleggers om te komen tot bundels van investeringsuitdagingen

• ondersteuning lokale klimaatprojecten (tot 80%).  Eerste oproep: 11 projecten 

erkend en nu begeleid via samenwerkingsovereenkomst

Tweede oproep afgerond:  30 projectaanvragen ingediend. Mogelijk versterking 

via extra Vlaamse middelen
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Ondersteuning scholen
studiedag scholen over energiezuinige investeringen en financiering op dinsdag 

23/10/18
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Ondersteuning duurzaam bouwen

• Bouwadvies particulieren: ongeveer 260 adviezen/jaar (stabiel; bijkomende 

promotie gemaakt via gemeenten die tussenkomen voor het advies)

en overheidsoverheden:  19 gebouwen 

• Acasus: verbouwingen gestart, online te volgen via www.acasus.be , aanwerving 

centrumleider + aanwerving binnen POM voor medewerker die tijdens de 

verbouwingen allerlei activiteiten ontplooit 
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Ondersteuning duurzame mobiliteit

Uitrol laadpalen op provinciale sites 

• Aansluiting bij het raamcontract dat Eandis/Infrax uitrolt voor de gemeenten, 

november 2017

• Samenwerkingsovereenkomst onderaannemer Allego, december 2017

• In eerste fase plaatsing van 11 laadpalen voorzien op provinciedomeinen die 

voldoen aan de technische en contractuele voorwaarden. Daarna evaluatie en 

verdere planning.

• Dit jaar te plaatsen palen: Inagro, De Gavers, Zwin, Noord/Zuid ctr., Tillegem en 

wellicht Acasus. 

• Stimulering woon-werkverkeer per fiets: fietssnelwegen, Testkaravaan, 

Bedrijfsvervoerplannen

http://www.acasus.be/
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Ondersteuning duurzame mobiliteit

Stimulering woon-werkverkeer per fiets

De campagne Testkaravaan die werknemers meer wil laten fietsen op het 

woon/werktraject en mikt op :

1) sensibilisering: Tussen 2014 en 2018 namen 101 West-Vlaamse bedrijven deel. 

Meer dan 46.000 werknemers werden aldus bereikt. 

2) vermindering CO2 uitstoot: De campagne bespaarde tussen 2014-2017 ca. 200 

ton CO2 uit

3) op duurzame modal shift: Een 6.000-tal werknemers testte effectief 

alternatieven uit voor het autotraject. 40% daarvan rijdt 1 jaar later nog steeds met 

de fiets, waar dit voorheen altijd de auto was. 

Sinds 2017 wordt ook een campagne versie voor particulieren uitgerold via de 

gemeenten. In 2017-2018 werden/worden 9 gemeenten aangedaan.

Deze legislatuur werden via het Fietsfonds 54 km nieuwe fietspaden gerealiseerd. 

Daarbovenop werden 77,4 km fietspaden ingericht op de Groene Assen.

18

Bevordering hernieuwbare energie

• 7e campagne groene stroom: Inschrijvers: 58.768/Overstappers: 39.880

• proefproject middelgrote windmolens: zinvolheid in onderzoek (in het licht van 

mogelijke omzendbrief Vlaams Gewest.

Beleidskader kleine windmolens uitgewerkt: wordt gehanteerd bij beoordeling 

vergunningsaanvragen door meerdere gemeenten en ook door de Provincie (in 

beroep)

.   
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Adaptatiebeleid
• Gecontroleerde overstromingsgebieden (niet enkel bekkens, ook 

overstromingszones): 18 werken opgeleverd sinds 2014, 9 in uitvoering, 3 op te 

starten in 2018, 19 op de lijst voor de periode 2018-20

• Droogteplan: meerdere van bovenstaande projecten hebben ook een 

waterspaarfunctie

• Aanplantingen in domeinen en bij particulieren (landschapsbedrijfsplannen)

• Nog geen beslissing genomen ivm opmaak eigen adaptatieplan en 

ondersteuning gemeentelijke adaptatieplannen. Wachten op cijfers in Vlaams 

klimaatportaal 


