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DUURZAME ONTWIKKELING, EEN ZAAK VAN 
IEDEREEN

Met de wereldwijde klimaatuitdaging waar we met z’n allen voor 
staan, is het debat over duurzame ontwikkeling de laatste jaren 
alleen maar intenser geworden. Samen actie ondernemen is hoog-
nodig. Lokale besturen staan dan ook niet alleen met hun beleids-
keuzes rond duurzame ontwikkeling. Globale internationale doel-
stellingen bieden een universele basis om samen – lokaal, regionaal 
en (inter)nationaal – een kader te scheppen voor duurzame ont-
wikkeling. Als overheid geeft een lokaal bestuur een dubbele 
stimulans: het creëert de omgeving om iedereen bij de zaak te 
betrekken en stelt tegelijk een inspirerend voorbeeld door zelf 
actie te ondernemen. Dat stimuleert burgers en bedrijven!

 DUURZAAM ONTWIKKELEN

INTERNATIONALE RAPPORTEN TONEN AAN DAT DE TIJD DRINGT

Volgens nieuwe berekeningen van het wereldklimaatpanel IPCC zullen landen hun huidige klimaatinspanning moeten 
verdrievoudigen om de wereldwijde opwarming van de aarde tussen 2030 en 2052 onder de kritieke drempel van 2 
graden te houden. De rol van de mens is een bepalende factor in die opwarming die over de hele aarde gevolgen heeft 
voor het zeeniveau en andere meteorologische fenomenen. Het IPCC wil dan ook alles uit de kast halen om over diezelf-
de periode de temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Dit kan door de uitstoot van broeikasgassen 
volledig terug te dringen tegen 2050, met als streefcijfer 45% minder tegen 2030.

Tegelijkertijd trekt het WWF via het ‘Living Planet report 2018’ aan de alarmbel omdat de voorbije 4 decennia liefst 
60% van de wilde diersoorten uitgestorven is. Dit verlies aan biodiversiteit wordt veroorzaakt door menselijke activi-
teiten zoals intensieve landbouw, overbevissing, klimaatontregeling en plasticvervuiling. Net als het IPCC roept het 
WWF de overheden op een beleid te ontwikkelen voor het duurzame beheer van onze natuurlijke rijkdommen. 

Ook in de publieke opinie zien we steeds meer sensibilisering voor 
de klimaatuitdaging en voor duurzame ontwikkeling. Zo veroor-
zaakte de ‘dieselgate’ een heuse vertrouwenscrisis bij consumen-
ten van wagens op dit type brandstof. Maar ook het vertrouwen 
in de overheid kwam onder druk te staan: kan die een gezonde 
omgeving garanderen? 

De ecologische uitdagingen zijn dus groot, ook op lokaal vlak. 
Tegelijk gaat duurzame ontwikkeling over goed bestuur, samen 
met de strijd tegen ongelijkheid, tegen honger en tegen armoede… 
thema’s die ook op lokaal vlak aangepakt moeten worden. In dit 
dossier beperken we ons tot het ecologische aspect. 
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WAT HOUDEN DE RECENTE ONTWIKKELINGEN 
ROND DUURZAME ONTWIKKELING IN VOOR DE 
GEMEENTEN?

 > Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de VN met horizon 
2030 

Lokale besturen kunnen hun beleidskeuzes rond duurzame 
ontwikkeling baseren op de 17 SDG’s (Sustainable Development 
Goals, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Die werden 
in september 2015 ondertekend door alle 193 VN-lidstaten in een 
nieuwe Agenda voor Duurzame Ontwikkeling met horizon 2030. 
Die agenda koppelt 169 doelstellingen aan de 17 SDG’s tot een 
actieplan. Doel is de armoede uit te roeien en de planeet op de 
koers richting duurzaamheid te zetten en zo de belangrijkste, 
globale uitdagingen aan te pakken op economisch, sociaal én 
ecologisch vlak. Als de doelstellingen niet gerealiseerd worden, 
gaat dat ten koste van de planeet en haar bevolking en dus vooral 
ook van de volgende generaties. 

De verschillende overheden nemen de globale SDG’s op in hun 
beleidsvisies. Steden, gemeenten en provincies kunnen in hun 
meerjarenplanning aan de slag met de SDG’s1. Deze beleidsplanning 
voor de bestuursperiode en langer, vormt een vast onderdeel van 
de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse gemeenten. 
Door de integratie van OCMW en gemeente in Vlaanderen zit ook 
het sociaal beleid integraal ingebed in de lokale planning.  

De Vlaamse overheid verwerkte de SDG’s in haar langetermijn-
strategie2 (Visie 2050) en daarin formuleert ze concrete 
beleidskeuzes voor de economie en samenleving binnen de 
ecologische grenzen van de planeet. Die keuzes vertalen zich in 
een omwenteling op verschillende vlakken: 
• circulaire economie
• slim wonen en leven
• een vlot mobiliteitssysteem
• energietransitie
• zorg en welzijn… 

Om die transities te voltrekken is in een hechte coördinatie van 
de beleidsinspanningen voorzien tussen meerdere ministers (en 
beleidsdomeinen) en tussen meerdere beleidsniveaus, zowel 
regionaal als lokaal. 

Brussel wil als Hoofdstedelijk Gewest een duurzame stad zijn. 
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP), dat in juli 2018 werd 
goedgekeurd, legt de doelstellingen en de ontwikkelingsprioriteiten 
van het Gewest vast. Het is afgestemd op Europese regels en 
internationale klimaatakkoorden en werkt concrete plannen en 
programma’s3 uit.

Die omvatten een uitgebreid gamma aan beleidsdomeinen zoals 
leefmilieu, duurzame (circulaire) economie, ruimtelijke ordening 
& wonen en natuurlijk ook mobiliteit. 

Brusselse gemeenten en OCMW’s getuigen al meer dan 10 jaar 
van hun langetermijnengagement via de Agenda’s 21, met allerlei 
door het Gewest gesteunde initiatieven en projecten voor een 
duurzaam leefmilieu. De lokale Agenda 21 is een project waaraan 
inwoners en ondernemingen deelnemen, zowel bij de follow-up 
als bij de evaluatie. Het project leidt tot een nieuwe lokale dynamiek 
van duurzame ontwikkeling. 16 gemeenten en 7 OCMW’s konden 
zo een beroep doen op de financiële steun van het Gewest en 
kregen methodologische hulp van Leefmilieu Brussel en de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).

1 https://www.sdgs.be
2 https://do.vlaanderen.be/hoe-gaat-vlaanderen-de-sdgs-realiseren
3 https://leefmilieu.brussels/guichet/plans-et-programmes
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 > De klimaatconferentie van Parijs 

Nog een belangrijk internationaal akkoord dat omgezet wordt op 
lokaal vlak is de klimaatconferentie van Parijs van december 
2015 waarop 195 landen tot een akkoord kwamen om de 
temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2 graden tegen 
2100. De Europese landen overwegen zelfs de uitstoot van 
broeikasgassen volledig terug te dringen tegen 2050, wat 
aangewezen is om de opwarming te beperken tot anderhalve 
graad.

Het akkoord van Parijs voorziet ook dat de landen de opwarming 
van de aarde blijven opvolgen. Met de top COP24 van december 
2018 in Polen in zicht, kwam het wereldklimaatpanel IPCC met 
vaststellingen naar buiten die worden bekeken om de doelstellingen 
voor 2020 eventueel bij te stellen. 

Elke overheid kan echter op eigen niveau een strategie ontwikkelen 
binnen zijn eigen beleidsdomeinen en bevoegdheden. Gemeenten 
maken dan ook hun eigen klimaatplan en tekenen hun duurzaam 
energiebeleid uit. Zo nam de stad Antwerpen het initiatief om de 
CO2-uitstoot door kantoren, lichte industrie en winkels op haar 
grondgebied drastisch te verminderen4.

De verschillende overheden werken samen om universele 
doelstellingen waar te maken en een stimulerend kader te 
scheppen. Lokale projecten kunnen na selectie financiële steun 
krijgen van de regionale overheid5. 

Het bekendste voorbeeld van hoe gemeenten zich in deze context 
verenigen is het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en 
Energie. Al meer dan 7.000 Europese lokale besturen hebben de 
doelstelling ondertekend. Ze verbinden zich ertoe om het CO2-
niveau tegen 2020 met 20% te doen dalen (tegenover 
referentiejaar 2005) en gaan voor een koolstofvrije omgeving 
tegen 2050. Brussel ondertekende het pact als Hoofdstedelijk 
Gewest.

2020

2023

Vanaf 2050

Tegen 2100

2015
Conferentie van Parijs

2018
Eerste analyse van de 
ontwikkelingen richting 
doelstellingen.

Herziening verbintenissen;
Begin van hulp aan de meest 
kwetsbare landen.

Eerste balans v/h akkoord;
Een herziening gebeurt van-
af nu om de 5 jaar.

Snelle daling van broeikas-
gassen.

Limiet klimaatopwarming
2°C t.o.v. het pre-industriële
tijdperk.

4 https://samenklimaatactief.be
5 http://www.burgemeestersconvenant.be
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WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE ECOLOGISCHE 
UITDAGINGEN VOOR DE GEMEENTEN?

Gemeenten kunnen ongetwijfeld een rol spelen voor de duurzame 
ontwikkeling op hun grondgebied. Een hele reeks beleidsdomeinen 
en bevoegdheden lenen zich daartoe. Volgende thema’s vormen 
veruit de meest belangrijke uitdagingen voor de volgende 
legislatuur:

• de strijd tegen schadelijke uitstoot en broeikasgassen 
• een duurzame ruimtelijke ordening 

DE STRIJD TEGEN SCHADELIJKE UITSTOOT EN BROEIKAS-
GASSEN

Het gemeentelijke grondgebied bestaat uit open ruimte en 
verschillende soorten wegen en bebouwing (residentieel, 
landbouw, industrie, commercieel…). Wegverkeer en gebouwen 
kunnen in meer of mindere mate schadelijke gassen of 
broeikasgassen uitstoten. Gemeenten spelen een rol in het 
beperken van deze uitstoot. 
Ze zijn immers onder toezicht van de regionale overheid bevoegd 
voor het al dan niet toekennen van milieuvergunningen voor 
landbouw en commerciële of industriële activiteiten. Daarnaast 
reiken ze ook residentiële bouwvergunningen uit en kunnen ze 
mee sturen in de richting van lage-energiewoningen.

In welke domeinen kunnen gemeentelijke initiatieven echt het 
verschil maken in de strijd tegen de uitstoot van schadelijke 
gassen? 

 > Duurzame mobiliteit

België telt 118.542 km wegen waarvan de gemeenten er 87% 
beheren. De laatste 30 jaar is het gebruik van die wegen bijna 
verdubbeld: van 53.644 miljoen voertuigkilometer in 1985 tot 
meer dan 100.000 miljoen voertuigkilometer in 2015.

Energie Industrie Transport Landbouw Ontbossing Gebouwen Water en afval

35% 18% 14% 14% 10% 6% 3%

49 Gt

Evolutie van het aantal voertuigkilometer op de Belgische wegen 
tussen 1985-2015 
 

110.000

100.000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

De broeikasgassen op wereldniveau (in gigaton equivalent CO2)
 



 6

DUURZAAM ONTWIKKELEN  

Wegtransport veroorzaakt ongeveer 25% van de uitstoot van 
broeikasgassen en, naargelang van de regio, 50 tot 70% van de 
totale uitstoot van stikstofoxiden in België. Recentere voertuigen 
zijn milieuvriendelijker, maar de impact daarvan zal pas stelselmatig 
voelbaar zijn naarmate het huidige wagenpark wordt vervangen. 
De gemiddelde tijd dat het wagenpark meegaat bedraagt 7 jaar.

Het wegverkeer in gemeenten is dus een belangrijke bron van 
uitstoot, zeker in grote stedelijke centra. Maatregelen kunnen de 
overgang naar een schonere mobiliteit stimuleren. Zo voerde stad 
Antwerpen als eerste in 2017 de Lage Emissie Zone (LEZ) in. 
Brussel volgde in 2018. Gent heeft sinds 2017 zijn circulatieplan 
en voert in 2020 ook een LEZ in. Andere steden en gemeenten 
zullen ongetwijfeld volgen. Een gemeentelijk mobiliteitsplan kan 
immers in deze maatregelen voorzien. Concreet bepaalt de 
euronorm van het voertuig of het al dan niet, of tegen een 
vergoeding, in de LEZ mag rijden. 

Gemeenten kunnen in samenwerking met de privésector het 
gedrag van automobilisten beïnvloeden en het gebruik van 
emissievrije of -arme vervoersmiddelen stimuleren. Enkele 
mogelijke maatregelen: 

•  de installatie van snellaadpalen voor elektrische en hybride 
wagens

•  de aanleg van fietspaden en fietsparkings
•  aparte rijstroken voor het openbaar vervoer en emissievrije 

of -arme wagens zoals in Noorwegen
•  goedkoop en aangepast openbaar vervoer
•  parkings met voorbehouden plaatsen en voordelige tarieven 

voor emissievrije of -arme wagens
•  shuttlebusvervoer tussen stadsrand en centrum
•  carpoolparkings
•  groene deelwagens
•  het stimuleren van deelfietsen, elektrische fietsen en 

elektrische steps en de infrastructuur (voertuigen en 
laadstations) ervoor voorzien – het succes van 
deelfietssystemen zoals in Antwerpen, Mechelen en Brussel 
wordt steeds groterLow

Emission
Zone
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 > Energie-efficiëntie van overheidsgebouwen6 

In Vlaanderen dateert 23% van de overheidsgebouwen van vóór 
1930, en werd 40% gebouwd of gerenoveerd tussen 1930 en 
1975. Het totale lokale patrimonium, voornamelijk in handen van 
de Belgische gemeenten, werd in 2016 berekend op 12 miljard 
euro, wat neerkomt op 25% van de totale balans van de lokale 
besturen. Algemeen genomen is het gemeentelijk patrimonium 
verouderd, slecht geïsoleerd en verbruikt het zeer veel energie.

De energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren levert evidente 
ecologische voordelen maar gebouwen energiezuinig maken 
kan ook zeer interessant zijn voor de lokale financiën. Het laat 
immers toe de exploitatiekosten te drukken. Tegelijkertijd worden 
lokale besturen hiermee minder afhankelijk van de soms sterk 
schommelende energieprijzen. 

Belfius heeft 2 specifieke producten waarop besturen een beroep 
kunnen doen bij investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie: Belfius Energy Efficiency Package (BEEP) 
en Smart Building & Renovation Solution (SBRS). Het eerste is 
een pakket rond financiering en waarborg, in samenwerking met 
een energiedienstenbedrijf (ESCO). Met het tweede biedt Belfius 
een unieke all-informule voor een duurzaam en compleet 
projectmanagement met financiering. Belfius heeft hierin 
jarenlange ervaring met eigen vastgoedspecialisten en de 
expertise van gespecialiseerde, innovatieve partners. 

De Smart Belgium-strategie van Belfius reikt veel verder dan 
enkel het aanbieden van bancaire oplossingen. Onder het motto 
‘samen bouwen aan de oplossingen van morgen’, neemt de bank 
een actieve rol op om samen met haar partners in de bedrijfswereld 
bij overheidsinstanties oplossingen aan te bieden die bijdragen 
tot een duurzame, veilige en slimme samenleving.  

De laatste jaren is de reglementering rond energie-efficiëntie van 
gebouwen strenger geworden. Naar aanleiding van de akkoorden 
van Parijs heeft de Europese Unie haar beleid rond energie-
efficiëntie herzien en wil ze de renovatie van bestaande gebouwen 
versnellen. Doel is te komen tot een koolstofarm patrimonium in 
2050 met specifieke mijlpalen in 2030. Deze EU-reglementering 
werd omgezet in nationale of regionale wetgeving die de lokale 
besturen zeer concrete doelstellingen oplegt voor de komende 
jaren. 

Daarom voorzien de gewesten subsidies voor de lokale besturen 
en ook technische en methodologische ondersteuning. 
Daarenboven is energie-efficiëntie van gebouwen een prioriteit 
in het nationale investeringspact.

6 Cf. Belfius-paper over de energie-efficiëntie van lokale overheidsgebouwen: een noodzaak en een opportuniteit – Januari 2018
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 > Gemeentelijk wagenpark met lage emissie

Nu de dieselmotor in een slecht daglicht staat vanwege de uitstoot 
van fijn stof, heroriënteren de traditionele autoconstructeurs 
zich meer en meer in de richting van hybride en elektrische wagens. 
In hun strategische programma’s streven constructeurs ernaar 
om een groot gamma betaalbare elektrische wagens aan te bieden 
tussen 2020 en 2025. Tegen dan moeten gemeenten samen met  
de energiedistributiemaatschappijen een snellaadinfrastructuur 
ontwikkelen. 

Ook voor zwaardere bedrijfsvoertuigen is de elektrische revolu-
tie begonnen. De eerste elektrische, stille vuilniswagens rijden 
overal in Europa uit. 

Gemeenten beschikken zelf, in aankoop of leasing, over een voer-
tuigenpark van zowel bedrijfsvoertuigen als personenwagens, 
dat voortdurend wordt vernieuwd. Zo is Belfius Auto Lease een 
merkonafhankelijke leasingmaatschappij die kostenefficiëntie 
en kwaliteit voorop stelt.
Het bestaande aanbod aan zero-emissie voertuigen is beperkt, 
maar het is er en het komt bovenop een gamma lage-emissievoer-
tuigen. Bovendien zal het zero-emissiegamma snel groter en 
goedkoper worden. 
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DUURZAME RUIMTELIJKE ORDENING 

Ruimtelijke ordening is een bevoegdheid van de gemeente onder 
toezicht van het gewest. Gemeenten kunnen hun uitrusting en 
infrastructuur voortdurend verbeteren om duurzamer te worden. 
Dit omvat heel wat mogelijke toepassingsgebieden. 

 > Openbare verlichting

In 2016 spendeerden de gemeenten 5% van hun totale 
werkingskosten aan openbare verlichting op hun wegen. Er is een 
permanente technologische evolutie aan de gang waarbij LED-
lampen, performante reflectoren en hernieuwbare energie 
gemeenten toelaten hier een mooie, duurzame besparing te 
realiseren. Ook parkeermeters e.d. kunnen vervangen worden 
door ‘intelligente’ alternatieven op zonne-energie. 

info

Elektriciteitskast
voor beheer van

de sensoren

Sensor

Detector
vervuiling

Wifi
Spot

Digitaal
reclamebord

Videobewaking

Opladen
elektrische
voertuigen

Aanpasbare 
lichtintensiteit

(zebrapad,
mindervaliden)

Beheer
afvalophaling
via sensoren

Beheer
parkings dankzij

sensoren
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 > Riolering

Het rioleringsnetwerk voortdurend evalueren en optimaliseren 
om zo veel mogelijk afvalwater naar waterzuiveringsstations te 
leiden: ook dat is een lokale opdracht voor de gemeenten!

 > Watergebruik

Klimaatadaptatie is nodig om de belangrijkste gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen. Die brengt meer hitteperiodes 
en minder waterreserves, ondanks hevigere neerslag. Waterveilig 
bouwen en het hergebruik van regenwater vormen de meest voor 
de hand liggende opties, samen met betere bodeminfiltratie om 
water te kunnen opvangen. Ook groendaken en groengevels 
helpen waterafvoer vertragen en isoleren tegelijk tegen warmte.

 > Braakliggende terreinen

Sommige gemeenten hebben nog verlaten industrieterreinen of 
bedrijfsterreinen. Als de mogelijkheid zich aanbiedt om die te 
verkopen, dan kan de privésector deze terreinen opwaarderen. 
Zo niet is dit misschien een opportuniteit voor de gemeente om 
een duurzame oplossing uit te werken. Maar ook ruimer genomen 
kan een gemeente een bepaald terrein ontwikkelen volgens een 
duurzaam plan.

 > Landschappelijke structuur en open ruimte

Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid is het landschap 
dat we nalaten aan de volgende generaties. Zal dit nog een 
authentiek en karakteristiek landschap zijn? De gemeenten zijn 
hierbij verantwoordelijk voor de plattelandsontwikkeling. 
Duurzaam beleid betekent dan ontwikkeling van landelijke zones 
binnen een opgelegd kader met oog voor het behoud van 
historische landschappen en patrimonium.

 > Natuurlijke rijkdommen

De oppervlakte van bossen, binnenwateren en open ruimte beslaat 
25% van de totale Belgische oppervlakte van 30.528 km². Een 
deel van die open ruimte valt onder gemeentelijk beheer. Dat 
beheer moet in het teken staan van respect voor het milieu en 
biodiversiteit.
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