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1. WOORD VOORAF
In het kader van mijn opleiding milieumanagement aan de Hogeschool Gent, heb ik stage gelopen op
de dienst omgeving van Lovendegem. De dienst omgeving bestaat uit vijf personen. Ikzelf liep mee
met het diensthoofd van omgeving.
De gemeente Lovendegem zit volop in de voorbereidingen van de fusie in januari 2019 samen met de
gemeenten Waarschoot en Zomergem. De fusiegemeente zal zoals de burgers hebben beslist,
Lievegem heten. Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in combinatie met het
fusieverhaal is er geopteerd om een klimaatplan op te stellen voor de fusiegemeente Lievegem.
Bij aanvang van mijn stage in maart 2018 was het participatieproject bijna afgelopen en was de
opmaak van het klimaatplan in de eindfase. Daardoor kwam van het diensthoofd, Rudy Van hove, de
vraag om na te gaan hoe de gemeente Lievegem met de uitwerking en implementatie van de acties
uit het klimaatplan aan de slag moest.
Hoewel het klimaatplan voor Lievegem is opgesteld, wordt in deze bachelorproef voornamelijk veel
over Lovendegem geschreven. Aangezien mijn stage bij de gemeente Lovendegem was, kon ik
gemakkelijk over de nodige informatie beschikken. Informatie verkrijgen over de andere fuserende
gemeenten was moeilijker aangezien het voor alle diensten van de drie gemeenten een heel drukke
periode was in aanloop naar de fusie. Ik heb dan ook zoveel mogelijk informatie over de andere twee
gemeenten opgezocht via hun website.
In dit eindwerk heb ik geprobeerd om voor elke doelgroep iets te kunnen verwezenlijken. De vijf
verschillende doelgroepen werden gesuggereerd door opdrachtgever, Rudy Van hove. Voor de
burgers heb ik meegeholpen aan het uitvoeren van verschillende acties zoals de kaart van de trage
wegen, het autodelen en duurzaam (ver)bouwen. De landbouwers heb ik benaderd voor een kort
interview, en heb hun bevindingen en opmerkingen in dit eindwerk uitgeschreven. Voor ondernemers
en bedrijven heb ik een lijst aangelegd met mogelijkheden die er vandaag voor hen zijn omtrent
premies, aanbiedingen en dienstverleningen, in kader van duurzaam ondernemen. Het opzetten van
een carpoolsysteem was een kleine actie voor de werknemers van de interne dienst. Bij de scholen
heb ik nagevraagd of ze ondersteuning wilden van de kringloopkrachten bij het composteren op
school. De antwoorden daarop waren negatief.
De uitgevoerde acties samen met de uitgewerkte acties vormen slechts een heel klein deel van het
volledige klimaatactieplan. Het is echter niet de bedoeling dat het bij de uitwerking blijft van de
neergeschreven acties in deze bachelorproef. Wel is het de bedoeling dat dit werk een leidraad vormt
met tips en informatie waarmee eventueel een klimaatambtenaar in Lievegem aan de slag kan.
Tot slot wil ik nog enkele mensen bedanken. Zonder hen was dit eindwerk niet mogelijk. In de eerste
plaats wil ik de projectgever, mijn stagebegeleider en bachelorproefbegeleider, Rudy Van hove,
bedanken. Bedankt voor de vele kennis dat u heeft doorgegeven, de kritische opmerkingen die u gaf
en uw positiviteit waarmee u uw job uitvoert. Bedankt aan het college van burgemeester en
schepenen om mij de kans te geven om stage te volgen op de dienst omgeving van Lovendegem.
Joeri Brusselle, mijn bachelorproefmentor, bedankt om mijn eindwerk mee vorm te helpen geven. Ik
wil ook alle collega’s bedanken, in het bijzonder Hélène Verlot en Tine De Walsche, waarmee ik heb
mogen samenwerken tijdens mijn stage op de gemeentedienst van Lovendegem, alsook de collega’s

van Zomergem en Waarschoot. Tot slot wil ik ook heel graag mijn ouders, zus, schoonbroer, familie
en vrienden bedanken voor hun steun vanaf het begin van mijn opleiding tot nu tijdens het schrijven
van mijn eindwerk.

Hartelijk bedankt iedereen!
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3. SAMENVATTING
Het doel van deze bachelorproef is om aanbevelingen te doen aan het toekomstige gemeentebestuur
van Lievegem voor het implementeren van acties uit het klimaatactieplan Lievegem. Welke aanpak
kan ervoor zorgen dat de implementatie van de acties maximaal is en dat de doelgroep maximaal
bereikt wordt?
Het klimaatplan (luik mitigatie) met het bijhorend klimaatactieplan moet worden goedgekeurd in de
gemeenteraad van september 2018. Vanaf dan is het klimaat(actie)plan definitief.
Opdat de doelstelling van 40% CO2 reductie tegen 2030 behaald wordt, moeten verschillende
inspanningen gedaan worden. Die acties staan opgesomd in het klimaatactieplan. Lievegem is niet
de eerste gemeente die een klimaatplan opstelt als gevolg van de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant. Dat blijkt uit een literatuurstudie. Er zijn in Frankrijk al studies gedaan over
de implementatie van klimaatplannen, alsook in de Verenigde staten (hoewel dit niet naar aanleiding
is van het Europees Burgemeestersconvenant). Daaruit blijkt dat de grootste drempels, onvoldoende
financiële en organisatorische middelen, gebrek aan opgeleide medewerkers en onvoldoende
monitoring zijn. Ook het gebrek aan integratie van het klimaatplan in het algemeen beleid wordt
aangehaald.
De literatuurstudie wijst ook uit dat het 7E-model een theoretisch model is om gedragsverandering te
bewerkstelligen. Tijdens het experimenteren en uitvoeren van enkele acties wordt ook rekening
gehouden met dat model. Het doel is om zoveel mogelijk E’s te integreren in de uitvoering van de
actie, om maximale gedragsverandering te bereiken.
Voor elke doelgroep worden ook twee acties uit het klimaatactieplan uitgewerkt. Opnieuw is hier
voldoende aandacht besteed aan het implementeren van zoveel mogelijk E’s uit het 7E-model.
Om de doelgroep landbouwers maximaal te bereiken bij het uitvoeren van acties, werden vier
landbouwers geïnterviewd. Daaruit kwam dat dit een doelgroep is die heel bereidwillig is om mee te
werken, tot zover de financiële toestand dit toelaat.
Het komt erop neer dat een sterk geïntegreerd beleid noodzakelijk is. Dat er rekening wordt
gehouden met het klimaatplan bij alle beleidsbeslissingen, dat er genoeg financiële middelen zijn, en
er een medewerker is in Lievegem die zich volledig inzet voor het uitvoeren van klimaatacties.
Belangrijk is dat die persoon bij de uitwerking van klimaatacties zoveel mogelijk rekening houdt met
het 7E-model en daarbij nadenkt welke doelgroep men wil bereiken. Tot slot heeft het
gemeentebestuur Lievegem een grote voorbeeldfunctie en vertrekken heel veel opgesomde acties
vanuit hun initiatieven.
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4. RAPPORTTEKST
4.1

INLEIDING

4.1.1 Doel van de bachelorproef
In deze bachelorproef wordt onderzoek gedaan naar de implementatie van acties uit het klimaatplan
Lievegem door verschillende betrokkenen. De stakeholders zijn de burgers, verenigingen en scholen,
interne diensten, landbouwers en bedrijven. Het klimaatactieplan voor Lievegem zal in september
2018 vervolledigd zijn en in werking treden. De beleidsvisie is opgebouwd in samenspraak met de
burger. De burger heeft actief kunnen participeren bij het ontwerp van het plan. Het doel van het
klimaatactieplan is om de CO2-uitstoot terug te dringen met 40% tegen 2030 ten opzichte van 2011
(Zero Emission Solutions; Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Hoewel de burgers mee vorm gegeven
hebben aan het beleid, is dit geen garantie voor het engagement van de burger bij de uitvoering van
het plan. Er zijn acties bestemd voor interne diensten, burgers, landbouwers, verenigingen en scholen
en bedrijven. Het doel is dat elke stakeholder ertoe gebracht wordt om zo veel mogelijk bij te dragen
aan de reductie van CO2 tegen 2030.
In de literatuur zijn veel studies terug te vinden over hoe je de burgers kan laten participeren in het
voortraject bij de ontwikkeling van het plan. Slechts enkele studies gaan over de fase erna, de
implementatie van de acties uit het klimaatplan. Hoe brengen we de vijf doelgroepen (burger,
verenigingen en scholen, bedrijven, landbouwers en interne diensten) ertoe om zich ook in te zetten
voor de implementatie van deze acties. Dit vormt het onderwerp van deze bachelorproef.
Het uiteindelijke doel van deze bachelorproef is om tools aan te reiken aan een ambtenaar in
Lievegem. Zo zou Lievegem kunnen kiezen voor een klimaatambtenaar die zich inzet voor het
klimaatplan en de implementatie van acties bevordert. De tools worden gegeven voor acties op
niveau van de burger, ondernemer, landbouwer, lid van een vereniging en werknemer van een interne
dienst. De werkinstrumenten zijn het resultaat van de bevindingen uit de literatuurstudie, eigen
ervaringen bij de implementatie van kleine acties en mondelinge bevragingen bij landbouwers.
4.1.1.1

CENTRALE VRAAG EN DEELVRAGEN

Dankzij het Burgemeestersconvenant hebben vele steden en gemeenten zich geëngageerd voor een
beter leefmilieu tegen 2030 door een reductie van 40% CO2 te bekomen. Het engagement houdt in
dat voor elke regio specifieke klimaatplannen worden opgesteld. Om het einddoel te halen dient men
maximaal in te zetten op de uitvoering van de acties. De centrale vraag is daarom:
‘Welke tools kunnen aan doelgroepen aangereikt worden om het klimaatactieplan van Lievegem uit
te voeren?”
Daarbij horen ook nog enkele deelvragen:
•
•
•
•

Wat is het klimaatplan van Lievegem?
Welke acties staan er in het klimaatactieplan van Lievegem?
Welke acties, die opgenomen zijn in het klimaatplan, zijn bedoeld voor de burger?
Welke acties, die opgenomen zijn in het klimaatplan, zijn bedoeld voor ondernemingen?
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•
•
•
•
•
•

Welke acties, die opgenomen zijn in het klimaatplan, zijn bedoeld voor verenigingen en
scholen?
Welke acties, die opgenomen zijn in het klimaatplan, zijn bedoeld voor landbouwers?
Welke acties, die opgenomen zijn in het klimaatplan, zijn bedoeld voor werknemers van
interne diensten?
Wat zijn de knelpunten en drempels bij implementatie?
Hoe kan het 7E-model bijdragen tot een succesvolle implementatie van acties?
Welke aanbevelingen zijn er om te komen tot een succesvolle implementatie van het
klimaatactieplan Lievegem?

4.1.1.2

OPBOUW VAN DE BACHELORPROEF

In de inleiding wordt het klimaatplan van Lievegem toegelicht. Het traject van het opmaken van de
plannen, de opbouw en de inhoud van het klimaatplan worden beschreven. Ook de Sustainable
Development Goals worden aan dit eindwerk gekoppeld.
Na de inleiding volgt een eerste deel met literatuurstudie. De literatuurstudie gaat voornamelijk over
welke ervaringen andere landen en steden hebben met het invoeren en implementeren van acties uit
hun klimaatplannen. Een tweede luik in de literatuurstudie gaat over het theoretisch 7E-model dat
wordt gebruikt om gedragsverandering bij mensen te bekomen.
Het tweede deel van de kerntekst bestaat uit de verschillende acties. Eerst worden de acties per
doelgroep gegroepeerd. Dit resultaat wordt ook gebruikt voor het ontwerpen van een online
klimaatpagina op de website van Lovendegem en binnenkort Lievegem. Nadien wordt elke doelgroep
apart bekeken. Uitgevoerde acties worden gekoppeld aan het 7E-model en eventueel verrijkt met
aanbevelingen die de implementatie vergemakkelijken. Per doelgroep worden ook twee andere
acties uit het klimaatactieplan gehaald. Die acties worden geanalyseerd aan de hand van het 7Emodel. Er worden voorstellen gedaan opdat bij het uitvoeren van die actie de implementatie
maximaal kan zijn.
Tot slot is er een conclusie geformuleerd met bijhorende aanbevelingen. Dit is gebaseerd op de
literatuurstudie, de uitwerkingen en uitvoering van enkele acties.
4.1.2

Klimaatplan Lievegem

Lievegem is de fusiegemeente die vanaf januari 2019 in werking treedt. Het is een fusie van de
gemeenten Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. De fusie is ondertekend in het najaar van 2017.

Figuur 1: Logo van de fusiegemeente Lievegem

De gemeente Lovendegem ondertekende in april 2017 het Burgemeesterconvenant (Convenant of
Mayor Office, 2008). Ze hadden zich ertoe geëngageerd om een mitigatieplan op te maken om een
reductie van 40% CO2 te bereiken tegen 2030 en een adaptatieplan te ontwikkelen. Na de
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bekendmaking van de fusie is er beslist om het klimaatplan op te stellen voor de volledige
fusiegemeente Lievegem. De nulmetingen in 2011 bedragen voor de gemeenten Lovendegem,
Waarschoot en Zomergem samen in totaal een uitstoot van 111.931 ton CO2. Een reductie van 40%
komt overeen met een vermindering van 44.700 ton CO2 tegen 2030. Om deze emissie te
neutraliseren zouden er 36 grote windturbines in Lievegem kunnen gebouwd worden. Dit is niet
realistisch. Er moeten dus tal van andere acties ondernomen worden om deze CO2-emissie te
verminderen of te compenseren.
4.1.2.1 TRAJECT OPMAAK KLIMAATPLAN LIEVEGEM
Aan de opmaak van het klimaatactieplan ging een participatieproces van 6 maand vooraf. Zo was er
een projectteam bestaande uit de schepenen en milieuambtenaren van de drie fuserende gemeenten.
Er zijn ook drie verschillende klimaatteams in het leven geroepen, voor elke gemeente één. Daaraan
konden de verschillenden gemeentelijke diensten (infrastructuur, bevolking, milieu, OCMW,
communicatie,..) en beleidmakers deelnemen. Nadien werden thematische werkgroepen gevormd
voor de thema’s: gebouwen, mobiliteit en duurzame energie. Die werkgroepen discussieerden en
inventariseerden acties die voor hen in het klimaatactieplan moesten komen. Later volgenden de
klimaattafels. Burgers werden uitgenodigd om mee te denken over het klimaatplan van hun
gemeente. De klimaattafels werden in alle drie de gemeenten georganiseerd. Het brainstormen van
burgers leidde tot een nieuwe grote opsomming van mogelijke acties om de reductie van CO2 te
bewerkstelligen. De informatie uit de werkgroepen en de klimaattafels werd gebundeld en
voorgesteld tijdens klimaatteam twee. Beleidsmakers en medewerkers van de gemeentelijke
diensten konden de voorgestelde acties prioriteren of ervoor zorgen dat een actie uit het plan werd
gehaald indien men de irrelevantie ervan aantoonde. Eind maart 2018 werd een voorlopige versie van
het klimaatplan met de bijhorende acties opgesteld en doorgestuurd naar de verschillende
gemeenten (Zero Emission Solutions; Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Dit plan wordt later (13 juni
2018) voorgelegd aan de verschillende adviesraden van de gemeenten. Uiteindelijk zouden dan de
laatste opmerkingen worden aangebracht opdat het klimaatplan, luik mitigatie met acties, klaar zou
zijn tegen september. De goedkeuring van het plan wordt voorzien in de gemeenteraad van
september 2018.
4.1.2.2

OPBOUW EN INHOUD VAN HET KLIMAATPLAN LIEVEGEM

Naar aanleiding van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant werd het studiebureau Zero
Emission Solutions (ZES) aangesteld voor het opmaken van het klimaatplan, dit in samenwerking met
de provincie Oost-Vlaanderen. Na het participatietraject doorlopen te hebben zit dit klimaatplan in
de laatste fase. Het klimaatplan bevat enkel het luik mitigatie. Dat wil zeggen dat maatregelen en
acties beschreven worden om de klimaatverandering tegen te gaan. Het klimaatplan bestaat uit twee
grote delen. Enerzijds is er het rapport, anderzijds het klimaatactieplan.
Het rapport is een tekst met daarin de verschillende nulmetingen per sector op het grondgebied van
Lievegem. De cijfers dateren van 2011 omdat dit het jaartal is van de nulmeting.
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Grafiek 1: De CO2-uitstoot per sector in 2011- Bron: Nulmeting (2011) VITO 2017

Verder worden in de rapporttekst ook de nulmetingen van de fuserende gemeenten (Lovendegem,
Zomergem en Waarschoot) apart vermeld. Er wordt ook dieper ingegaan op de verschillende
sectoren. Daarbij wordt uitgelicht welke acties reeds uitgevoerd zijn om de CO2-uitstoot te reduceren
en welke acties er nog kunnen genomen worden. De laatstgenoemde acties komen overeen met deze
opgetekend in het klimaatactieplan.
Het klimaatactieplan is een Excel file met heel veel mogelijke acties. De opsomming betreft acties die
naar voren kwamen uit de thematische werkgroepen, klimaatteams en klimaattafels. De acties zijn
opgedeeld per sector. Per sector worden enkele maatregelen voorgesteld en per maatregel staan dan
enkele heel concrete acties vermeld. Van de verschillende acties met de desbetreffende maatregel
wordt een raming gemaakt, hoeveel energiebesparing dit oplevert. De acties krijgen ook een
aanduiding van lange, middellange of korte termijn. Dit toont aan wat de urgentie is van het uitvoeren
van de acties. Een andere kolom toont aan (met ‘+ en –‘) wat het potentieel is aan CO2-besparing.
Sommige acties zorgen voor een grotere besparing dan anderen. Tijdens workshop ‘klimaatteam
twee’ werden de acties uit het ontwerpplan voorgesteld. De aanwezigen konden doorheen de lijsten
gaan en acties prioriteren met bollen. Deze resultaten zijn ook opgenomen in het klimaatactieplan.
Uiteindelijk kan in het klimaatactieplan ook nog per actie een periode van uitvoering toegevoegd
worden. Het lokale bestuur moet nadenken over de timing van de verschillende acties. Tot slot moet
ook nog een raming van de kosten opgemaakt worden per actie of groep van acties.
Het volledige klimaatactieplan bevat ongeveer 530 maatregelen en acties samen. Uit de
berekeningen en simulaties van het studiebureau ZES blijkt dat alle acties uitgevoerd moeten worden
om een reductie van 40% CO2 te bekomen tegen 2030.
Een tweede deel waartoe het Burgemeestersconvenant zich verbindt, is het opmaken van een
adaptatieplan. Dit plan genereert acties die de huidige en toekomstige gevolgen van de
klimaatverandering beperken. Dit deel is intussen ook al opgestart in samenwerking met Veneco en
de provincie Oost-Vlaanderen. Het luik adaptatie bestaat uit drie delen. Eerst is er een risico-en
kwetsbaarheidsanalyse. Daaruit wordt een regionaal adaptatieplan voor het Meetjesland
opgemaakt. Dit wordt verwacht in december 2018 klaar te zijn. Tot slot volgt het opmaken van een
aangepast adaptatieplan voor het grondgebied Lievegem.
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4.1.3

Link met de sustainable development goals

De bachelorproef vertoont een duidelijke link met de Sustainable Development Goals (SDG’s). De
meest voor de hand liggende doelstelling is nummer 13, climate action (United Nations, 2015) Het
klimaatactieplan wordt opgemaakt om een reductie van 40% CO2 te bekomen tegen 2030. Het
achterliggende doel is echter om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Ook de tweede
doelstelling, zero hunger, (United Nations, 2015) zit verweven in de bachelorproef. Er zijn
verschillende acties opgenomen in het klimaatactieplan om voedselverspilling tegen te gaan. Als in
het Westen minder voedsel wordt verspild, kunnen de voedseloverschotten die ontstaan bij eenzelfde
productie, herverdeeld worden. Dit is een kleine bijdrage om honger uit de wereld te helpen. Clean
energy, doelstelling zeven (United Nations, 2015), is zowaar het sleutelwoord in het opgestelde
klimaatplan. Heel veel acties gaan over het opwekken van hernieuwbare energie, vervoersmiddelen
promoten die geen vervuilende stoffen achterlaten in het leefmilieu, huizen en gebouwen verwarmen
met behulp van hernieuwbare energie,…
De elfde doelstelling, sustainable cities and communities (United Nations, 2015), krijgt ook voldoende
aandacht in het klimaatplan van Lievegem. Alle acties dat het klimaatplan voorziet, hebben als doel
om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030 ten opzichte van 2011. Die 40% reductie is een
tussendoel om het einddoel van klimaatneutraliteit te behalen in 2050. Wanneer een stad of dorp
klimaatneutraal is, is dat een duurzame stad of dorp. De activiteiten binnen een klimaatneutrale stad
hebben geen nadelige gevolgen meer voor de generaties die erna komen. Veel acties zijn gericht op
het behalen van deze doelstelling. Korte Ketenprojecten, lokale economie, energiepositieve
gebouwen, repair cafés, elektrische vervoersmiddelen en burgercoöperaties voor zonnepanelen zijn
maar enkele voorbeelden die bijdragen tot het bereiken van deze doelstelling.
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4.2

METHODOLOGIE

Er werden in deze bachelorproef verschillende methodes gebruikt. De opstartfase bestond uit
deskresearch. Literatuur over implementatie van klimaatplannen werd opgezocht. Zo zijn er enkele
resultaten van studies uit Amerika, Frankrijk en Australië. De conclusies van deze studies worden
meegenomen in het verdere proces van deze bachelorproef. In de literatuur wordt het
participatieproces, vooraf bij het opmaken van een beleidsvisie, veelvuldig beschreven. Maar over de
fase nadien, het implementeren is er minder literatuur terug te vinden. Er werd ook deskresearch
gedaan naar het tot stand komen van gedragsverandering bij mensen. Daarbij werd het theoretisch
7E-model gevonden.
De tweede fase werd gekenmerkt door het groeperen van de klimaatacties per doelgroep. De
bachelorproefbegeleider stelde de volgende doelgroepen voor: burger, verenigingen en scholen,
bedrijven, landbouwers en interne diensten. Elke actie werd toebedeeld aan een bepaalde doelgroep.
Sommige acties hadden ook relevantie voor meerdere doelgroepen. De doelgroep ‘interne dienst’
kan ruim opgevat worden. Het gaat niet alleen over acties waarvoor een klimaatambtenaar zich kan
inzetten. Het gaat ook over acties die gedragen kunnen worden door de dienst infrastructuur, dienst
communicatie of jeugd en cultuur. Ook acties waaraan loketmedewerkers, die rechtstreeks contact
hebben met de burger, kunnen meewerken werden hierbij opgenomen.
In de derde fase werden enerzijds acties uitgevoerd, en anderzijds acties getoetst aan het 7E-model.
Kleine acties uit het voorlopige klimaatplan werden uitgevoerd, rekening houdend met de integratie
van zoveel mogelijk E’s uit het 7E-model. Andere acties uit het klimaatplan werden uitgewerkt alsof
ze zouden uitgevoerd worden en werden daarbij onderworpen aan de 7 E’s. Er werd onderzoek
gedaan naar wat de aandachtspunten zijn bij het uitvoeren van een actie opdat de kans op
gedragsverandering maximaal wordt.
Uiteindelijk werd een conclusie geschreven. De conclusie is gebaseerd op de literatuurstudie, de
voorgeschreven acties, de uitgevoerde acties en het 7E-model. De conclusie bevat ook verschillende
aanbevelingen voor het bestuur van Lievegem vanaf januari 2019.
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5. KERNTEKST
5.1

LITERATUURSTUDIE

5.1.1

Implementatie van klimaatplannen

5.1.1.1

VERENIGDE STATEN

Een eerste studie gaat over de effectiviteit van de implementatie van 40 klimaatplannen in de
Verenigde Staten. Uit de studie komt dat er bij de opmaak van de klimaatplannen rekening moet
gehouden worden met drie componenten: bewustmaking, analyse en acties. Het doel van een
klimaatplan is om de bewustwording over de klimaatproblematiek bij burgers te bevorderen.
Daarvoor is een goede analyse van de huidige situatie nodig. Vooraf moet men nagaan wat de
uitstoten zijn per sector en wat de impact is van handelingen binnen de sector. Met die informatie
kunnen dan gefundeerde acties worden opgesteld om een CO2 reductie te bereiken. De acties die
worden opgesteld moeten betrekking hebben tot: het communicatie-en samenwerkingsbeleid,
financiële werkingsmiddelen, beleid over het landgebruik, transportbeleid, energiestrategieën,
afvalstrategieën, grondstofmanagement en over implementatie en monitoring.
De kwaliteit van de klimaatplannen uit de verschillende regio’s kan bepaald worden door drie
onafhankelijke factoren: het klimaatrisico, de broeikasgasuitstoot en de capaciteiten van de regio. De
capaciteit van de regio wordt gelijkgesteld aan de politiek in de regio. Indien er veel belangstelling is
op politiek niveau voor de klimaatproblematiek, zal dit het klimaatplan ten goede komen. De analyse
vooraf over de broeikasgasuitstoten is van groot belang. Als die analyse vooraf goed gebeurt en de
verschillende uitstoten per sector duidelijk in kaart worden gebracht, zal het klimaatplan ook
kwalitatiever kunnen opgesteld worden. De eerstgenoemde factor over het klimaatrisico heeft
betrekking op de geografische en demografische gegevens van de regio. Hiervoor moet een analyse
gemaakt worden over de overstromingsgevoelige gebieden, de afstand tot de kust, wat is de
demografische groei en dergelijke. Indien het klimaatrisico voor die bepaalde regio vooraf goed
bepaald wordt, kan het klimaatplan gerichter opgesteld worden. Indien de drie hierboven vermelde
factoren vooraf goed geanalyseerd worden, kan een klimaatplan specifieker worden opgesteld, wat
de kans op succes tijdens de uitvoering en implementatie vergroot. (Tang, D. Brody, Quinn, Chang, &
Wei, 2010)
Een andere studie vond plaats in de staat Californië. Daar werd een onderzoek gedaan naar de
implementatie van klimaatactieplannen. Ongeveer 70 steden hebben een klimaatactieplan (CAP)
opgesteld, waarvan 40 steden meededen aan het onderzoek. Het doel van de studie was om na te
gaan hoe de implementatie van de acties uit het klimaatplan verliep enerzijds, anderzijds om een lijst
van aanbevelingen te maken voor de lokale autoriteiten. De studie bestond uit een telefonisch en
schriftelijke enquête dat werd afgenomen van de lokale autoriteiten.
Uit de studie blijkt dat de grootste drempel voor een vlotte implementatie van acties, het gebrek is
aan geld en opgeleide medewerkers. Een ander knelpunt is het gebrek aan een juiste monitoring.
Door gebrek aan juiste monitoring wordt er ook onvoldoende gerapporteerd en is er onvoldoende
data over de uitstoot van broeikasgassen. Als gevolg van gebrek aan geld en opgeleide medewerkers
is er onvoldoende burgerparticipatie en te weinig participatie op niveau van de lokale industrie. Het
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gebrek aan burgerparticipatie vertaalt zich in twee zaken. Enerzijds blijkt uit de enquête dat het heel
moeilijk is om gedragsverandering te bekomen bij burgers. Anderzijds komt uit de studie naar voren
dat er vaak in het begin veel aandacht was van en voor burgers, maar dat dit vervaagde.
De afwezigheid van een draagvlak voor het klimaatplan binnen de volledige interne organisatie, is een
ander pijnpunt. De oplossing hiervoor is om het klimaatactieplan op te nemen in het algemeen plan
van het lokaal bestuur. Een klimaatplan dat op zichzelf staat en geen link heeft met andere
beleidskeuzes, zal niet goed geïmplementeerd worden.
Bevorderlijk voor het invoeren van acties uit het klimaatactieplan is competitie. Competitie moedigt
burgers aan om hun gedrag te veranderen. In Californië werd een wedstrijd gehouden tussen steden
om zoveel mogelijk energie te besparen. Steden die ingetekend hadden voor de wedstrijd,
moedigden hun inwoners aan om hun energieverbruik te monitoren en te doen dalen. Deze methode
bleek effectief.
Ook het samenwerken met burensteden wordt aanbevolen. Door samen te werken voor verschillende
specifieke acties uit het klimaatactieplan kunnen de kosten, tijd en organisatie beperkt worden. Dit is
enkel mogelijk als de klimaatdoelstellingen van de nabijgelegen steden op elkaar afgestemd zijn.
Om tot een succesvolle implementatie van het klimaatactieplan te komen, moeten de drempels
verlaagd worden. In de studie worden daarvoor drie acties omschreven: Het verhogen van de
efficiëntie van interne diensten, samenwerken op regionaal niveau en het benadrukken van de
bijkomende voordelen van het plan. De eerste actie kan bekomen worden door werkgroepen op te
richten. Werkgroepen zijn teams die bestaan uit leden van verschillende diensten. Een andere
oplossing kan zijn door een full time medewerker aan te werven om acties uit het klimaatplan te
implementeren. De aanwezigheid van een full time medewerker zorgt ervoor dat er minder conflicten
zijn over prioriteiten en beleidskeuzes. Efficiëntie kan ook verhoogd worden door educatie en
opleiding te voorzien voor andere medewerkers en door het klimaatplan te integreren in het
algemeen, overkoepelend plan van de lokale autoriteit. Bij het benadrukken van de bijkomende
voordelen gaat het voornamelijk over de positieve gezondheidseffecten en de economische
besparingen.
De conclusie van deze studie luidt dat de bovenstaande drempels overwonnen moeten worden, wil
men tot een succesvolle implementatie van het klimaatactieplan komen. Daarbij zijn de belangrijkste
drempels: gebrek aan geld en onvoldoende opgeleide medewerkers (Qin, Rivers, Roecks, & Santana,
2014).
Het agentschap bescherming van het leefmilieu (EPA) van de Verenigde Staten heeft een ‘local
Climate Action Framework’ uitgewerkt. Het kader bestaat uit zes verschillende onderdelen. De
verschillende onderdelen zijn: inventariseren van de broeikasgasemissies, onderzoek doen naar het
klimaat en het energieverbruik en dit communiceren, het opzetten van doelstellingen en acties,
zorgen dat de juiste middelen verkregen worden, het uitvoeren van acties en het monitoren en
rapporteren van de uitgevoerde acties. De laatstgenoemde is een heel belangrijk onderdeel van
publieke projecten. Door monitoring uit te voeren kan er informatie gegeven worden aan de lokale
entiteiten over de evolutie en het succes van de uitgevoerde acties. Die informatie kan ook
gerapporteerd worden aan de burgers. Dit kan interesse voor een project opwekken,
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verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen, vooruitgang aantonen en financiële en politieke steun
aantrekken voor het project (EPA, 2017).
5.1.1.2

FRANKRIJK

Een andere studie gaat over enkele klimaatplannen in Frankrijk, namelijk de klimaatplannen van
Grenoble, Lyon, Parijs, Rennes en Nantes. Een Franse wet verplicht steden met meer dan 50.000
inwoners om een klimaatplan op te maken. Een klimaatplan wordt omschreven als een tool om de
lokale stakeholders te verenigen rond eenzelfde project. Het doel van een klimaatplan is om de
relaties tussen lokale stakeholders te bevorderen, het bewustzijn over de klimaatproblematiek te
vergroten en het opmaken van een gedeelde mening en visie over de toekomst van de stad.
In het onderzoek naar de implementatie van de acties van de vijf bovenstaande klimaatactieplannen
blijkt dat er vaak een discrepantie is tussen de intenties en de werkelijke initiatieven. De oorzaak
hiervan is het gebrek aan werkinstrumenten (zowel financieel als organisatorisch) voor de lokale
overheden enerzijds, en een onvoldoende geïntegreerde visie in het volledige beleid anderzijds. De
financiële middelen om acties uit te voeren zijn te beperkt. Het gebrek aan organisatorische
werkinstrumenten vertaalt zich in een tekort aan monitoren van resultaten.
De variatie aan verschillende acties maakt het onmogelijk om een éénduidige methode te hanteren
voor het implementeren van acties. Daardoor worden vaker initiatieven genomen in sectoren waarin
lokale overheden al ervaring hebben en reeds initiatieven hebben genomen (Melike & Lefèvre, 2012).
5.1.1.3

AUSTRALIË

Een studie, uitgevoerd in Australië, wees uit dat een klimaatplan (luik adaptatie) volledig moet
ingebed zijn in het beleid van de lokale overheid. Er zijn enkele aanbevelingen om dit te bevorderen.
Ten eerste moet er voldoende geld zijn om vooraf een goede analyse te kunnen maken van de
klimaatimpact. Daarvoor is er goede en bruikbare data vereist. Verder mogen de doelen in het
klimaatplan niet ondubbelzinnig zijn geformuleerd en moeten ze sterk opgebouwd zijn. Het
klimaatplan mag niet alleen staan, het moet ook draagvlak vinden op een hoger niveau. Over de
streefwaarden en richtlijnen, opgenomen in het klimaatplan, moet vooraf onderhandeld worden.
Indien dit niet wordt gedaan, kan er nadien discrepantie optreden. Tot slot zou de implementatie van
acties vergemakkelijkt worden indien de burgers betrokken worden bij het opmaken van het
klimaatplan (Baker, Petersonb, Brownb, & McAlpine, 2012).
5.1.1.4

ACTIEPLAN KLIMAATPLAN PROVINCIEBESTUUR ANTWERPEN

In het klimaatplan van de provinciebestuur Antwerpen wordt geschreven dat maar enkele gemeenten
een gestructureerd klimaatbeleid hebben. Daarbij zijn gebrek aan kennis, middelen en personeel, de
grootste drempels. Opdat een gemeentelijk klimaatbeleid succesvol is, moeten aan enkele
voorwaarden voldaan zijn: Alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen; de broeikasgasuitstoot
moet in kaart gebracht worden; er moet onderzoek gedaan worden naar de efficiëntste acties;
voldoende middelen moeten worden voorzien en personeel moet vrijgemaakt worden (Van Praet,
2014).
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5.1.2. 7E-Model
In de literatuur komt telkens terug dat burgers gebonden zijn aan gewoontes en die moeilijk kunnen
veranderen. Het 7E-model moet hiervoor een oplossing bieden (Vanhove, Bambust, Monbaliu, &
Aertsen, 2016). Dit model beschrijft zeven verschillende E’s waarmee men rekening kan houden
indien het doel gedragsverandering is. Het model word voornamelijk gebruikt voor het opstellen van
acties en sensibiliseringscampagnes. Indien de campagne tegemoet komt aan de meeste van de
zeven E’s, omschreven in de theorie, heeft de campagne meer kans op slagen. De kans vergroot dat
de campagne daadwerkelijk tot een gedragsverandering zal leiden. De zeven E’s zijn: Enable,
Encourage, Exemplify, Enthuse, Experience, Enlighten en Engage.
Het klimaatplan heeft als hoofddoel om de CO2-uitstoot met 40% te laten dalen tegen 2030
tegenover de nulmeting in 2011. Het uitvoeren van de acties uit het klimaatactieplan dringt zich op,
wil men in het doel slagen. Opdat deze norm wordt behaald, is een gedragsverandering nodig. De
gedragsverandering houdt in dat burgers milieubewuster moeten leven door minder CO2 uit te
stoten. Er moet een reductie van CO2 optreden in het dagelijks leven van de burgers. Dat wil zeggen
op gebied van wonen, energieverbruik, mobiliteit, industrie en consumeren, is een gedragswijziging
nodig. Om de kans op slagen van die gedragsverandering te vergroten, is het belangrijk dat zoveel
mogelijk E’s worden meegenomen bij de uitvoering van het klimaatactieplan. Hieronder worden de
verschillende E’s uitgelegd. Daarbij worden ook voorbeelden gegeven van acties uit het klimaatplan,
om de werking van de E te illustreren.
Enable
Een gedragsverandering kan pas tot stand komen als er daarvoor genoeg middelen zijn. Er moet
worden nagedacht over welke vormingen, instrumenten en middelen nodig zijn om de doelgroep te
begeleiden en te omkaderen (Vanhove, Bambust, Monbaliu, & Aertsen, 2016). Een actie uit het
klimaatplan is: ‘Aankopen en ter beschikking stellen van elektrische (bak)fietsen voor
dienstverplaatsingen.’ Om deze actie uit te voeren worden er middelen aangereikt. Bij het aankopen
van deze elektrische (bak)fietsen, wordt het voor de werknemers van het lokale bestuur mogelijk om
dienstverplaatsingen elektrisch te doen. Dit bewerkstelligt de gedragsverandering die men wilt
bereiken, namelijk duurzame mobiliteit. Een ander voorbeeld is de actie: ‘Het organiseren van
groepsaankopen (vb. elektrische fietsen).’ Er worden de burgers instrumenten aangereikt om een
elektrische fiets aan te kopen. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om de burgers andere
vervoersmiddelen aan te bieden. Als de mogelijkheid er is, kunnen meer burgers voor het alternatief
kiezen. Het gevolg is dat er meer burgers voor de elektrische fiets zullen kiezen. Zo wordt een
gedragsverandering inzake duurzame mobiliteit bevorderd.
Encourage
Encourage gaat over belonen. Hoe kan de doelgroep aangemoedigd en gemotiveerd worden? Er
wordt nagedacht over welke incentives gegeven kunnen worden opdat burgers losweken van de oude
gewoontes en werk willen maken van het gewenste gedrag (Vanhove, Bambust, Monbaliu, & Aertsen,
2016). Verschillende acties uit het klimaatplan Lievegem spelen hier op in: ‘Het promoten van
warmtepompen door het toekennen van een premie.’ De burger wordt heel duidelijk warm gemaakt
om het gewenste gedrag te stellen, via het toekennen van premies. Het gewenste gedrag is hier een
duurzamere levensstijl door energie-efficiëntie. Een ander voorbeeld is: ‘Positief bevestigen van
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kinderen die met de fiets naar school komen (vb. beloningskaarten).’ Kinderen zullen door deze actie
uit te voeren los geraken van hun oude gewoonte, namelijk met de auto naar school gebracht worden.
Omdat ze een beloning krijgen via de stempels op de beloningskaart zullen de kinderen er werk van
maken om bij hun ouders erop aan te dringen om het gewenste gedrag, namelijk de fiets naar school
gaan, te mogen stellen.
Exemplify
De acties zullen bij de externe stakeholders beter onthaald worden als de lokale autoriteit zelf het
goede voorbeeld geeft. Het is van belang om zelf (als lokaal bestuur) goede praktijkvoorbeelden te
hebben om doelgroepen te kunnen inspireren (Vanhove, Bambust, Monbaliu, & Aertsen, 2016). Om
die reden zijn er verschillende acties uit het klimaatplan gericht op het gemeentebestuur. De
bedoeling is dat de interne diensten die acties uitvoeren opdat dit een goed praktijkvoorbeeld is voor
de burgers van Lievegem. De acties ‘Hoogrendementsbeglazing in gebouwen van het gemeentelijke
patrimonium plaatsen’, ‘Zonnepanelen plaatsen op de daken van gebouwen uit het gemeentelijk
patrimonium’ en ‘Het gebruiken van lokale producten bij evenementen’, zijn hiervan goede
voorbeelden. Als laatste voorbeeld wordt verwezen naar de actie: ‘Realiseren van het nieuwe ACC
(administratief en cultureel centrum) als een energieneutraal gebouw.’ Als die actie wordt uitgevoerd
is dit een heel duidelijk signaal naar de burgers van Lievegem. Bovendien bij het uitvoeren van de actie
wordt de gedragsverandering bij de doelgroep ‘lokaal bestuur’, inzake duurzame gebouwen, heel
sterk benadrukt. Dit gebouw kan dan als voorbeeld gebruikt worden opdat burgers, maar ook die in
de hoedanigheid van landbouwers en ondernemers, ook overgaan tot duurzaam wonen en bouwen.
Het resultaat van die actie is dat er minder CO2 wordt uitgestoten door gebouwen op het grondgebied
van Lievegem.
Enthuse
Opdat de betrokkenen overgaan tot de implementatie en uitvoering van acties moeten die ook
worden geënthousiasmeerd. Het klimaatplan moet zodanig worden opgesteld dat de stakeholders
warm gemaakt worden. Tracht de doelgroep zoveel mogelijk emotioneel te betrekken en empathie
te creëren (Vanhove, Bambust, Monbaliu, & Aertsen, 2016). ‘Sensibiliseren rond gezondheid
gekoppeld aan minder vleesconsumptie’, is een actie die inzet op de voordelen voor de gezondheid.
Empathie wordt gecreëerd door de voordelen van de gedragsverandering op gebied van gezondheid
te belichten. De goede gezondheid staat centraal in het leven van de burger. Deze actie speelt hierop
in en probeert de burger emotioneel te raken. Een ander voorbeeld is: ‘Creëren van veiligere
schoolomgevingen (kleuterscholen, basisscholen, secundaire scholen, academies, e.a.) voor fietsers.’
Hier wordt gedragsverandering beoogd doordat er wordt gezegd dat de schoolomgevingen
verkeersveiliger worden. Verkeersveiligheid heeft een positieve connotatie voor ouders. Ouders
vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving naar school kunnen.
Experience
Experience staat voor het bezorgen van een positieve beleving bij de doelgroep. Als men de doelgroep
van een positieve feedback kan voorzien, dan zal hun zelfvertrouwen stijgen (Vanhove, Bambust,
Monbaliu, & Aertsen, 2016). De volgende actie uit het klimaatplan is hiervan een goed voorbeeld:
‘Organiseren van testperioden voor de medewerkers van bedrijven in Waarschoot die zo gedurende
1 maand elektrische fiets kunnen uittesten i.s.m. Testkaravaan van de Provincie.’ Bij deze actie staat
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de beleving, het uitproberen en het opdoen van ervaring, centraal. Het achterliggend doel is dat de
doelgroep uit eigen ervaring het gewenste gedrag vaker zal stellen. Een ander voorbeeld van een actie
uit het klimaatplan Lievegem is: ‘Organiseren van demonstraties en testmomenten met alternatieven
voor de wagen vb. fietskarren, bakfietsen, e.a.’
Enlighten
De acties moeten helder geformuleerd worden opdat de betrokkenen weten wat van hen verwacht
wordt. Dat wil zeggen dat er concreet moet beschreven staan wat de handeling is. In de actie moet
ook vermeld worden wat het te verwachten resultaat is. Bijkomend kan de lokale organisatie ervoor
kiezen om een ambtenaar in te zetten voor het opvolgen van het klimaatplan. Die persoon kan de
betrokkenen extra informatie verschaffen indien ze dat wensen. De doelgroep moet over voldoende
informatie kunnen beschikken om het gewenste gedrag te stellen (Vanhove, Bambust, Monbaliu, &
Aertsen, 2016).
Een voorbeeld hiervan is de actie: ‘Het aanbieden van een loket voor inwoners inzake duurzaam
bouwadvies.’ Er kan niet verwacht worden dat burgers duurzaam gaan bouwen, als hen de kennis
ontbreekt. Als er een loket zou worden opgericht, wordt deze barrière weggenomen. ‘Sensibiliseren
en informeren van de bedrijven over collectieve projecten zoals warmtenetten en circulaire economie
projecten’, is een andere actie die ook heel sterk inzet op ‘Enlighten.’ Het informeren van
ondernemers en bedrijven over warmtenetten en circulaire economie projecten, zal ertoe leiden dat
gedragsverandering sneller optreedt. Omdat de betrokkenen informatie krijgen over deze thema’s
zullen ze ook sneller bereid zijn om over te gaan tot implementatie. Op die manier zal er een CO2reductie zijn binnen de sector industrie.
Engage
Dit woord staat voor het betrekken van rolmodellen. Tracht de doelgroep te inspireren door met een
ambassadeur van het gewenste gedrag te werken. Ambassadeurs zullen helpen de doelgroep mee te
overtuigen (Vanhove, Bambust, Monbaliu, & Aertsen, 2016). De actie ‘inzetten van de BIN (Buurt
Informatie Netwerk) als ambassadeurs in het klimaatverhaal’ , illustreert dit.
Conclusie
Heel veel acties (de acties hierboven zijn niet gelimiteerd) uit het klimaatplan kunnen gelinkt worden
aan één of meerdere E’s. Enerzijds moet er rekening gehouden worden met de verschillende E’s bij
het formuleren van de acties, anderzijds moet er ook veel aandacht zijn voor de E’s bij het uitvoeren
van de acties. Hoe meer belang men hecht aan deze E’s , en deze als hefbomen gebruikt, hoe groter
de kans dat gedragsverandering het resultaat zal zijn (Vanhove, Bambust, Monbaliu, & Aertsen,
2016), omdat het de kans op implementatie van de acties vergroot.

Bachelorproef Fien Devuyst 3 MM

22

5.2 KLIMAATACTIES PER DOELGROEP
Het klimaatactieplan van Lievegem bestaat uit een inventaris van verschillende acties. De acties zijn
gecatalogeerd per sector (landbouw, transport, residentiële gebouwen,…) (Zero Emission Solutions;
Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Het volledige klimaatactieplan bevat meer dan 530 concrete
acties. Opdat het actieplan een bruikbare tool wordt, worden de acties ook per doelgroep
gegroepeerd.
Zo wordt in kader van deze bachelorproef een klimaatactieplan gemaakt met concrete acties voor de
burger (zie bijlage 1), voor de landbouwer (bijlage 2), voor de ondernemer (bijlage 3), een lid van een
vereniging en scholen (bijlage 4) en voor een werknemer van een interne dienst (bijlage 5). Opgemerkt
moet worden dat het grootste deel van alle acties begint bij een initiatief van een ambtenaar van het
lokale bestuur, bijvoorbeeld een klimaatambtenaar. Maar ook die acties werden alsnog opgenomen
in de klimaatactieplannen voor de andere doelgroepen. De idee hierbij is dat als de betrokkenen een
overzicht hebben van de mogelijkheden, en zich voor acties interesseren, ze misschien de
klimaatambtenaar hierop kunnen aanspreken waardoor de uitvoering van de acties versneld wordt.
Het openbaar maken van alle acties draagt ook bij tot transparantie. Burgers en andere stakeholders
kunnen hun blik werpen op de verschillende acties waardoor ze sneller initiatief zullen nemen of
sneller anderen erbij betrekken om over te gaan tot het nemen van initiatief.
5.2.1 Online klimaatpagina voor Lievegem
De opdeling van de acties over de verschillende doelgroepen vormt ook de basis voor de online
klimaatpagina op de website van Lievegem. Om het klimaatplan toegankelijker en laagdrempeliger
te maken wordt een klimaatpagina voorzien op de site van Lievegem. Deze pagina is geïnspireerd op
de klimaatpagina van de Provincie Oost-Vlaanderen, klimaatgezond. (zie bijlage 6)
Via deze pagina kan men acties selecteren per sector. De rubrieken transport, wonen, groene energie
en consuminderen kunnen worden geraadpleegd. Een tweede manier van zoeken doorheen de
verschillende acties van het klimaatplan is via de hoedanigheid van de persoon. De bezoeker van de
site kan de hoedanigheid hebben van een burger (volwassenen en jeugd), lid van een vereniging, een
ondernemer, een landbouwer of een werknemer van de gemeente Lievegem. Bij het selecteren van
de hoedanigheid komen opnieuw enkele acties tevoorschijn.
De opzet is om burgers aan te zetten tot het implementeren van acties uit het klimaatplan. Met de
klimaatpagina wordt geprobeerd het actieplan toegankelijker te maken en bovendien
overzichtelijker. De website zal ook voorzien worden van nieuwsfeiten over het klimaatplan. Dit gaat
dan over groepsaankopen van zonnepanelen, het inwandelen van nieuwe wandelpaden, een
opendeurdag bij het Cohousingproject in Vinderhoute, het in werking treden van een nieuwe
premie,… Verder is het de bedoeling dat de acties, beschikbaar op de site, ook eens vervangen worden
door andere acties uit het plan. Zodat de webpagina regelmatig wordt geactualiseerd. Bij de
beschreven acties wordt ook een link toegevoegd naar de website met meer informatie over de
concrete actie. Er is ook een link naar het volledige klimaatactieplan. De bezoeker van de pagina kan
ook rechtstreeks een vraag te stellen aan bijvoorbeeld de klimaatambtenaar, via de rubriek ‘een vraag
voor de klimaatambtenaar.’
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Bij de klimaatpagina is er bewust gekozen voor korte omschrijvingen van acties, om het overzichtelijk
te houden. De link voor meer informatie kan aangeklikt worden bij interesse. Tot slot zijn
verschillende acties soms van toepassing voor verschillende doelgroepen. Hier is ervoor gekozen om
die acties niet bij elke doelgroep te hernemen, om herhaling te voorkomen. Het doel is om met een
korte en overzichtelijke lijst te werken, zodat geïnteresseerde burgers heel snel kunnen checken
welke acties er allemaal zijn, en waarvoor zij zich willen inzetten.
Er is met de dienst communicatie van Lovendegem afgesproken dat in de nabije toekomst de
verschillende acties zullen worden gepubliceerd op de website van Lovendegem. Het invoeren van
een poll, het afvinken en andere suggesties die gedaan worden in bijlage 6, zullen nog niet
verwezenlijkt kunnen worden. Daarvoor is het wachten tot de website van Lievegem.
5.2.2. Implementatie van acties
Wat hierna volgt is de uitwerking van enkele acties per doelgroep. De acties worden geanalyseerd op
aanwezigheid van E’s uit het 7E-model. Voor diezelfde acties worden dan nog aanbevelingen gedaan
om nog meer E’s te integreren. Die aanbevelingen kunnen meegenomen worden wanneer het
klimaatplan definitief is, en acties worden uitgevoerd. De extra informatie zou ervoor moeten zorgen
dat de verschillende doelgroepen sneller overgaan tot implementatie van de acties, waardoor de
totale gedragsverandering bewerkstelligd wordt. Dit komt natuurlijk het ultieme doel, 40% CO2reductie tegen 2030, ten goede.
5.2.2.1.

NIVEAU VAN DE BURGER

De sector huishouden in Lievegem zorgde voor 43 kton CO2 in 2011. Deze sector is voor 39%
verantwoordelijk van de totale de CO2-uitstoot op het grondgebied Lievegem. Het huishoudelijk
verbruik omvat verbruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water, apparaten en verlichting (Zero
Emission Solutions; Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Opdat de CO2-uitstoot met 40% daalt tegen
2030 zijn verschillende inspanningen vereist. Het klimaatactieplan omschrijft verschillende acties
voor de burger. Het gaat over energiebesparende maatregelen en energie-efficiëntie. Transport werd
niet opgenomen in de 39% CO2-uitstoot van de huishoudens. De cijfers van het personenvervoer
werden opgenomen in de statistieken van transport. Maar als het gaat over acties die burgers kunnen
uitvoeren behoren de acties over mobiliteit hier ook toe.
Hieronder worden eerst enkele uitgevoerde acties voor de burger beschreven. Nadien worden nog
twee andere acties geanalyseerd en getoetst aan het 7E-model.
UITGEVOERDE KLIMAATACTIE VOOR DE BURGER: DUURZAAM (VER)BOUWEN
De volgende twee maatregelen met hun bijhorende actie behoren tot de sectie ‘residentiële
gebouwen’ in het klimaatplan Lievegem.
Gericht sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen, energetisch
renoveren en rationeel energiegebruik
Promoten van bestaande premies o.a. de burenpremie van Eandis
Advies en ontzorging bieden rond duurzaam (ver)bouwen, energetisch renoveren
en rationeel energiegebruik
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Stimuleren, initiëren en ondersteunen van collectieve renovatieprojecten per staat
of wijk met de ondersteuning van de burenpremie van Eandis
In het kader van mijn bachelorproef en stage heb ik kunnen meehelpen aan het uitvoeren van de
bovenstaande gemarkeerde acties. Die acties behoren tot de maatregelen sensibiliseren, informeren,
advies geven en ontzorging bieden inzake duurzaam (ver)bouwen, energetisch renoveren en
rationeel energiegebruik. Op vraag van een erkend BENOvatiecoach, wonende in Lievegem, heeft er
een interview plaatsgevonden. Dit interview heb ik kunnen voorbereiden. De BENOvatiecoach heeft
tijdens het interview uitleg gegeven over de burenpremie. Daarover wordt een artikel geschreven.
Het artikel zal verschijnen in INFO Lovendegem en eventueel in de magazine van de andere fuserende
gemeenten (dit moet nog besproken worden). Via dit artikel worden burgers geïnformeerd en
aangespoord om een beroep te doen op de burenpremie. Burgers kunnen een beroep doen op de
burenpremie indien ze een duurzame renovatie willen uitvoeren. Daarvoor komen zeven projecten in
aanmerking (Eandis & Infrax, 2017) . Het artikel heeft het doel om burgers en geïnteresseerden te
verzamelen en die dan toe te wijzen aan een BENOvatiecoach waardoor het project kan opgestart
worden.
“Energiebesparende maatregelen nemen komt als topic de laatste tijd regelmatig in de media. Alleen is
het niet steeds zo duidelijk welke maatregelen er mogelijk zijn in uw woning, voor welke subsidies u in
aanmerking komt en hoe u die dan moet aanvragen. Een collectief renovatietraject (samen met 9
andere buurtbewoners) onder begeleiding van een professionele BENOvatiecoach kan je daarmee
helpen.
De BENOvatiecoach heeft als bijzondere taak om samen met elk van de geïnteresseerden na te gaan
welke maatregelen de beste kosten/baten verhouding hebben of structureel en bouwfysisch mogelijk zijn.
Daarnaast zal hij/zij u begeleiden in het administratieve traject : opvragen offertes, keuze aannemer en
aanvragen subsidie. Bovendien heb je de garantie dat de werken door een onafhankelijk persoon op hun
kwaliteit van uitvoering worden gecontroleerd.
Het gemeentebestuur van Lovendegem wil binnen dit kader het initiatief nemen om geïnteresseerde
inwoners te groeperen en een coach aan te duiden.
Voor meer info kan je terecht op de gemeentelijke dienst omgeving of op volgende website
: https://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/de-burenpremie-voordelig-benoveren-in-groep”
Artikel 1 : BENOvactiecoach, komt in INFO Lovendegem van juli 2018

Bij deze actie is zoveel mogelijk rekening gehouden met het 7E-model.
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: Het informeren en sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen is mogelijk omdat een externe
persoon over deze informatie beschikt. Doordat een gesprek tussen ambtenaren van de gemeente en
de externe heeft plaats gevonden, is de ambtenaar ook ingelicht. Dat zorgt ervoor dat de ambtenaar
nu ook capabel is om eenvoudigere vragen van de burger te beantwoorden. Voor complexere vragen
kan de ambtenaar de burger doorverwijzen naar de externe persoon.
De ontzorging van het duurzaam (ver)bouwen wordt mogelijk gemaakt door de burenpremie van
Eandis. De gemeente kan hier als tussenpersoon optreden door burgers in contact te brengen met de
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BENOvatiecoach. Het stimuleren en ondersteunen is mogelijk omdat de premie bestaat. De grootste
uitdaging voor het gemeentebestuur ligt erin om de burger ermee kennis te laten maken.
Enlighten: Het informeren bij het uitvoeren van deze actie komt terug op verschillende niveaus. Het is
begonnen bij de externe die het lokale bestuur informeert. Een deskundige gaf mondelinge
toelichting. Met de informatie die de dienst omgeving heeft ingewonnen wordt het gemakkelijker om
de burger te woord te staan. Met de verworven achtergrondinformatie is het mogelijk dat burgers
mondeling, telefonisch of digitaal antwoorden krijgen op hun vragen. Tot slot is er ook
informatieoverdracht van de deskundige naar de burger toe. Via het publiceren van het artikel wordt
de burger geïnformeerd over de voordelen en voorwaarden van de burenpremie. Eenmaal er
voldoende geïnteresseerden zijn en het project wordt opgestart, zal de BENOvatiecoach de burgers
nog meer informatie verschaffen. De BENOvatiecoach zal de burger informeren over en begeleiden
in het administratieve traject.
Engage: Aangezien een gemeentebestuur onpartijdig moet handelen, mag de deskundige
BENOvatiecoach niet in eigen naam schrijven. Daardoor wordt het moeilijker om echt met een
ambassadeur te werken. Eenmaal het project, bij voldoenden geïnteresseerden, wordt opgestart kan
de deskundige wel vanuit eigen naam en expertise handelen.
Enthuse: Burgers worden geënthousiasmeerd door het aanreiken van het artikel via INFO
Lovendegem. Doordat Eandis het promoot als een burenpremie en het project pas wordt opgestart
bij tien deelnemers, wordt er ingespeeld op de empathie in de buurt. Buren zullen over de premie
praten tegen andere buren om zo voldoende mensen te vinden. Uit empathie voor de buur, en omdat
men al met verbouwplannen in het hoofd zat, zal men sneller geneigd zijn om deel te nemen.
Specifiek voor de burenpremie met bijhorende BENOvatiecoach van Eandis is een kartonnen bord
ontworpen. In Lovendegem is dit promotiemateriaal neergezet in de gemeentelijke bibliotheek, in
Waarschoot en Zomergem vindt dit plaats in het gemeentehuis zelf.

Figuur 2: BENOvatiecoach

Encourage: Het doel van de burenpremie is dat bij tien geïnteresseerden, Eandis de BENOvatiecoach
maximaal 400 euro per wooneenheid betaalt. De deelnemers zelf moeten bijna geen geld betalen aan
een projectleider, iemand die adviseert, offertes vergelijkt, helpt bij het aanvragen van allerlei premies
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en een oogje in het zeil houdt bij de uitvoering van de werken. Dit financieel voordeel wordt niet in de
verf gezet in het artikel. Indien men op de link klikt, wordt men doorgestuurd naar de website van
Eandis, daarop wordt het financiële aspect wel uitgelegd.
Exemplify en Experience: Het is moeilijker om hierop in te zetten. Indien via het eerste artikel tien
geïnteresseerde burgers bij elkaar kunnen gebracht worden en het project kan opgestart worden, kan
dit project wel als voorbeeld gebruikt worden bij een volgende oproep.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enable: Het sensibiliseren en informeren wordt ook mogelijk gemaakt door de folders van Eandis over
de burenpremie. De folders liggen in Lovendegem aan het loket van stedenbouw en milieu. Burgers
met vragen kunnen altijd vrijblijvend een folder meenemen. Misschien kan het vrijblijvende karakter
veranderd worden. Burgers met vragen over percelen, verbouwingen, kortom wonen in het
algemeen, kunnen standaard van het folder voorzien worden.
Diezelfde burgers kunnen daarmee samen ook voorzien worden van het foldertje in verband met het
gratis duurzaam bouwadvies. Het gratis duurzaam bouwadvies is een initiatief van Steunpunt
duurzaam wonen en bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen (Provincie Oost-Vlaanderen, 2017).
Dit houdt in dat burgers die willen renoveren een beroep kunnen doen op een deskundige in duurzame
renovaties. Die deskundige geeft ter plaatse advies op maat van het huis. Daarop kan de burenpremie
van Eandis een mooi vervolg zijn. Nadat particulieren advies hebben ingewonnen en ervoor kiezen
om een renovatie uit te voeren die binnen één van de zeven geselecteerde projecten past, kunnen ze
aanspraak maken op de burenpremie. Dit kan enerzijds bevorderd worden door het aanbieden van
beide folders aan het loket.
Engage: Voortgaand op het initiatief van Steunpunt duurzaam wonen en bouwen vroeg de
stagebegeleider om een collegenota op te stellen. Daarin staat onder andere het voorstel om hierover
afspraken te maken met het Steunpunt duurzaam wonen en bouwen. Het doel is om de boodschap
over te brengen zodat Steunpunt duurzaam wonen en bouwen na gratis duurzaam advies
aangeboden te hebben, ook mondeling de particulier kan informeren over een eventueel vervolg via
de burenpremie. Zo kan er een mooie link tussen beide initiateven ontstaan, die de burger alleen maar
ten goede komt. De collegenota werd intussen goedgekeurd.
UITGEVOERDE KLIMAATACTIE VOOR DE BURGER: AUTODELEN
Stimuleren van autodelen
met hybride en elektrische voertuigen
Bestaande initiatieven rond autodelen zoals initiatief van burgers tot deelname
aan ‘Dégage’ meer bekend maken bij de inwoners/bedrijven ism autodelen en
Natuurpunt en Partners Meetjesland
Onderzoeken en opzetten van verschillende mogelijkheden en systemen van
Cambio tot particuliere deelsystemen
Onderzoeken van het potentieel aan geïnteresseerden voor het
autodeelsysteem ‘Cambio’ (uitgevoerd)
Voorzien van goed gelegen parkeervoorzieningen voor deelwagens
Samenwerken met lokale garages voor korte-keten-autodeelproject
Ter beschikking stellen van de (elektrische) dienstvoertuigen tijdens weekend- en
verlofdagen aan particulieren
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Sensibiliseren en informeren rond autodelen
Organiseren van infoavonden rond het opzetten van particuliere
autodeelsystemen
De bovenstaande maatregel houdt het ‘stimuleren van autodelen’ in, wat behoort tot het hoofdstuk
‘vervoer’ in het klimaatactieplan. Tijdens mijn stage heb ik kunnen meewerken aan de twee
gemarkeerde acties.
Momenteel zijn er bij mij thuis twee auto’s voor twee personen. Beide gezinsleden hebben de auto
niet nodig voor woon-en werkverkeer waardoor de auto’s heel vaak stil staan. Wij hadden de
bedenking al gemaakt om hieraan iets te doen. Door in mijn bachelorproef te werken rond het
klimaatplan van Lievegem en de stimulans van mijn stagebegeleider, is de uitvoering van deze actie
in een stroomversnelling geraakt. Uiteindelijk heeft er een infoavond plaatsgevonden bij mij thuis op
woensdag 23 mei. De uitleg werd gegeven door een vrijwilliger van Dégage vzw. Er werd informatie
gegeven over werking van de vzw, de kosten, de sleuteloverdracht, de verzekeringen,… Er zijn 14
geïnteresseerden komen luisteren. Daarvan hebben er twee mensen zich meteen lid gemaakt en
waren er nog drie personen het heel sterk aan het overwegen.
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enthuse: Initiatieven bekend maken, betekent eigenlijk promotie maken. Verschillende kanalen zijn
bespeeld om het evenement te promoten. De beslissing om het evenement te laten doorgaan, is
genomen op maandag 14 mei 2018. Vanaf dan heeft een vrijwilliger van Dégage vzw zich aangeboden
om een gratis infosessie te geven. De voorwaarde was dat ik als inwoner van Lovendegem en specifiek
inwoner van de Bloemetjeswijk, voor voldoende geïnteresseerde burgers zou zorgen. Ik heb meteen
een flyer ontworpen voor het evenement.
Vanaf dinsdag 15 mei heeft de informatie over
het evenement zich over verschillende kanalen
verspreid om zoveel mogelijk mensen te
bereiken uit de Bloemetjeswijk. De
Bloemetjeswijk is woonwijk met 900 huizen aan
de andere kant van de N9 ten op zichtte van het
dorp van Lovendegem. Zo was er de
aankondiging van het evenement via de online
nieuwsbrief van de gemeente Lovendegem.
Ikzelf heb het evenement gepost op mijn profiel
van Facebook. Verschillende vrienden en
inwoners van Lovendegem hebben dit bericht
gedeeld, waaronder ook de burgemeester en
twee schepenen. De flyer is ook gepost op de
Facebookpagina van ‘Gemeente Lovendegem’,
‘Ge Zijt Van Lovendegem Os Ge...’, en
‘Lievegem leeft en beleeft’. Ikzelf heb het
bericht ook kunnen verspreiden via de site
‘Hoplr’. Dit is een buurtnetwerksite. Alleen
Figuur 3: flyer Autodelen Bloemetjeswijk

Bachelorproef Fien Devuyst 3 MM

28

inwoners van een bepaalde wijk kunnen zich daarop inloggen. Zo is er op Hoplr een platform voor de
inwoners van de Bloemetjeswijk. Naar aanleiding van deze netwerksite werd er vrijdag 18 mei het
eerste buurtfeest georganiseerd. Dit vond plaats in een openbare feestzaal in de Bloemetjeswijk.
Tijdens dit buurtfeest heb ik ook mensen mondeling kunnen inlichten over het evenement. Diezelfde
vrijdagochtend heb ik ook samen met de werkmannen ven de gemeentedienst Lovendegem 900
flyers bedeeld in de brievenbussen. ‘Autodelen Meetjesland’ heeft een uitnodiging gestuurd via e-mail
naar de leden van ‘Cozycar’, een ander particulier autodeelsysteem. Tot slot heb ik de aanwezigen
van de ‘autodeelparty’ georganiseerd door de gemeente Lovendegem op 31 januari 2018 via e-mail
uitgenodigd. Daaronder waren ook enkele inwoners van Belzele, die de boodschap in Belzele nog
verder verspreid hebben. Uiteindelijk hebben we daardoor 14 mensen kunnen ontvangen. Twee
anderen hebben zich verontschuldigd maar zijn sterk geïnteresseerd en ontvangen graag op een later
tijdstip nog de informatie.
Enlighten: Het organiseren van een infoavond heeft als doel om informatie over te brengen. Dit was
zeker het geval op woensdagavond 23 mei. Een vrijwillig lid van Dégage vzw heeft uitleg gedaan over
het autodeelsysteem. Nadien hebben de aanwezigen nog vragen kunnen stellen. Het volledige
informatiemoment heeft drie uur geduurd.
Bij aanvang van dit project had ik online al veel informatie opgezocht over de verschillende
autodeelsystemen die er bestaan. Van in het begin was het duidelijk dat we kozen voor een particulier
autodeelsysteem om de eenvoudige reden dat ik mijn eigen auto wil delen. Nadien volgde
opzoekwerk over de twee voornaamste particuliere autodeelsystemen ‘Cozycar’ en ‘Dégage vzw’. Ik
heb gesproken met een inwoner van Vinderhoute die van beide organisaties lid is geweest, en hij
sprak positiever over Dégage vzw. Bovendien heb ik ook info ingewonnen bij ‘Autodelen Meetjesland’
waarbij ik ook Dégage vzw als antwoord kreeg op mijn specifieke vraag en behoefte. Daardoor heb ik
de beslissing genomen om verder te gaan met ‘Dégage vzw’. Op dinsdag 24 april volgde ik een
infosessie specifiek voor auto-eigenaars in Gent. Ik was gewonnen voor de idee en wou graag
instappen in het systeem. Mijn voorwaarde was echter wel dat ik mensen in de buurt zou vinden die
daadwerkelijk mijn auto af en toe als (tweede) auto zouden gebruiken. Vandaar mijn vraag naar
Dégage vzw toe, om ook in Lovendegem in de Bloemetjeswijk een infosessie te houden.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Experience: De vrijwilliger van Dégage vzw, was uiteraard lid van de organisatie. Hij is voornamelijk
een autodeler maar per uitzondering gebruikt hij een andere auto als zijn eigen auto is uitgeleend. Hij
had positieve ervaringen. Er was ook een andere inwoner van Lovendegem aanwezig die al enkele
jaren lid is van de organisatie en auto’s ontleent in Gent. Hij sprak ook alleen over positieve ervaringen.
Zijn aanwezigheid op deze infosessie had voornamelijk tot doel om nu een autodeler te worden en
eens te polsen wat de interesse is bij potentiële autoleners in Lovendegem.
Enable: Ik ben gestart vanuit mijn eigen behoefte en werd aangemoedigd door mijn stagebegeleider
om hiermee door te gaan. Aangezien ik mijn eigen wagen wil gebruiken in het project, was er al
meteen een wagen voor handen. Nadien heb ik proberen aftoetsen wat de noden waren van de
buurtbewoners. Zo zijn er andere buurtbewoners die soms nood hebben aan een (tweede) auto,
anderen die ook toegeven dat hun auto’s teveel stil staan en die liever willen delen. Zo een infosessie
maakt het mogelijk om alle noden en behoeftes naast elkaar te leggen.
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Anderzijds gaat het hier ook over de extra mogelijkheden die ik had doordat ik stage liep op de
gemeente van Lovendegem. De verschillende kanalen waarvan ik gebruik heb kunnen maken zoals
de nieuwsbrief, de Facebookpagina en de flyers waren wel bevorderlijk voor dit evenement.
Encourage: Ik heb de buurtbewoners proberen aanmoedigen door expliciet ‘gratis infosessie’ te
vermelden op de flyer. Ook de tekst, overgenomen van de folder van ‘Autodelen Meetjesland’,
probeert wel aan te moedigen door zinnetjes zoals ‘Ik wil de kosten van mijn auto verlagen’
(Autodelen Meetjesland, 2018).
Exemplify: De inwoner van Lovendegem die al lid is van Dégage vzw, kan door zijn ervaring als
voorbeeld optreden. Anderzijds kunnen we door dit op te starten in de Bloemetjeswijk ook een
voorbeeld worden voor andere buurtbewoners en inwoners van Lovendegem.
De schepen van milieu was ook aanwezig op de infosessie en denkt erover na om eventueel met
dienstvoertuigen van de gemeente iets gelijkaardig te doen. Zo zouden dienstvoertuigen na de
diensturen en in het weekend ook via Dégage vzw of een ander autodeelsysteem, gedeeld kunnen
worden met inwoners van Lovendegem. Dit zorgt enerzijds voor een efficiënter gebruik van het
wagenpark en anderzijds neemt de gemeente hierbij hun rol op om als voorbeeld voor de inwoners te
fungeren.
Engage: Zoals de vrijwilliger van Dégage vzw enorm geëngageerd is, zo zou het ook de bedoeling
kunnen zijn dat ik die rol opneem voor onze buurt. Het is de bedoeling dat ik het aanspreekpunt word
over autodelen in de buurt. Dat buurtbewoners op termijn met vragen bij mij terecht kunnen, en dat
ik eventueel ook zelf infosessies leid. Dit vergt wel nog inspanningen en een kleine opleiding, maar ik
wil die taak wel op mij nemen. De andere inwoner van Lovendegem, die ook aanwezig was op de
infosessie zou ook die rol op hem willen nemen voor in zijn eigen buurt. Hij woont namelijk in het dorp
van Lovendegem en zou daar ook initiatieven willen nemen om meer mensen uit het centrum te
overtuigen om mee te stappen in het systeem. Het lijkt erop dat we samen wel zin hebben om nog
meer mensen te overtuigen en elkaar te helpen waar nodig. Hij sprak ervan om misschien iets te doen
rond autodelen tijdens de week van de mobiliteit in september 2018.
UITGEVOERDE KLIMAATACTIE VOOR DE BURGER: KAART TRAGE WEGEN
Trage wegen promoten, onderhouden en uitbouwen
via website
ahv snoeptoeren
Scholen inzetten om deze wegen te gaan gebruiken met de kinderen (naar vb.
van school Zomergem)
Herstellen van kerkwegels (vb. naar Ursel)
De maatregel rond promoten, onderhouden en uitbouwen van trage wegen behoort ook tot het
hoofdstuk ‘vervoer’. Tijdens mijn stage heb ik op vraag van de stagebegeleider stappen kunnen zetten
in de richting van een kaart van de trage wegen voor op de website.
Concreet heb ik in samenwerking met medewerkers van het Regionaal Landschap Meetjesland een
bijna volledige digitale kaart van de trage wegen, weliswaar in Lovendegem, kunnen bekomen.
Samen met de stagebegeleider werden de trage wegen aangeduid op een kaart. Die kaart werd dan
gescand doorgestuurd naar de medewerker van het Regionaal Landschap Meetjesland die deze
wegen aanduidde op een digitale kaart. Die kaart is een paar keer met enkele toevoegingen en
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aanpassingen heen en weer gestuurd. Het eindresultaat is een digitale kaart met een trage wegen
erop met naam. Die kaart kan dan binnenkort op de website van Lovendegem geplaatst worden.

Figuur 4: kaart trage wegen

Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: De actie kan maar uitvoerbaar zijn indien er een website voor handen is. Er is momenteel een
website van Lovendegem. Maar tegen januari 2019 als de fusie start, zal er ook een website zijn voor
Lievegem. De kaart kan dan eventueel onder de rubriek ‘mobiliteit’ geplaatst worden. Bijkomstig kan
er ook naar de kaart verwezen worden via de klimaatpagina van Lievegem, zoals hierboven
beschreven. Die actie wordt op de klimaatpagina vermeld bij de rubriek ‘burgers’ alsook bij thema
‘transport’.
Enthuse: Door de digitale kaart van de trage wegen op de website te plaatsen, wordt het gebruik van
de trage wegen zeker gestimuleerd. De aandacht kan er in het begin misschien op getrokken worden
door de kaart op de voorpagina te plaatsen. Het kan ook vermeld worden bij de nieuwsfeiten ‘Nu een
digitale kaart van de trage wegen’, en kan gecorrespondeerd worden via de Facebookpagina van
Lovendegem en binnenkort Lievegem.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enlighten: Bij het tonen van de kaart kan eventueel nog de uitleg van een trage weg toegevoegd
worden, om de burgers te informeren. De kenmerken van een trage weg zijn: bedoeld voor nietgemotoriseerd verkeer en een openbaar karakter (Trage Wegen vzw, sd).
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Experience: De ervaring van het rijden langsheen de trage wegen kan bevorderd worden door
georganiseerde tochten langsheen de trage wegen te voorzien. Zo is er zondag 3 juni een ‘fietser
zoekt boer’ tour georganiseerd doorheen de Meetjeslandse dorpen als afsluiter van de ‘week van de
korte keten’ (Korte Keten Meetjesland, 2018). Zo gaat de fietslus nummer 1 (42 km) langsheen de
trage weg ‘Ganzevijverwegel’. Ook de jaarlijkse begeleide fietstochten voor schoolkinderen door de
politie, kan een moment zijn om te fietsen langsheen deze wegen. Daarmee wordt ook voldaan aan
de derde actie van deze maatregel.
Exemplify: Aansluitend met wat hierboven wordt beschreven bij ‘Experience’, kan de gemeente het
voorbeeld geven door begeleide fiets -en wandeltochten langsheen deze wegen te organiseren. De
gemeente is ook opgezadeld met de taak om de trage wegen goed te onderhouden.
Encourage en Engage: Deze twee E’s uit het 7E-model zijn moeilijker toe te passen bij deze actie.
KLIMAATACTIE VOOR
HUURWONINGEN

DE

INWONER

VAN

LIEVEGEM:

ENERGIE-EFFICIËNTIE

BIJ

De onderstaande maatregel is gericht op de huurders en verhuurders van Lievegem. De maatregel
kan teruggevonden worden in het hoofdstuk ‘residentiële gebouwen’ in het klimaatactieplan. Er
horen drie verschillende acties bij deze maatregel.
Stimuleren van huurders en verhuurders rond het verhogen van de energieefficiëntie van huurwoningen
Inzetten van conformiteitsattesten als instrument bij energetische renovaties bij
huurwoningen
Verhuurders stimuleren om het moment van wissel van huurders aan te geven
zodat de gemeente hen kan begeleiden, logistieke ondersteuning bieden, e.a. bij
energetische renovaties dmv burenpremies, ontzorging, e.a.
Opzetten van trajecten rond energetische renovaties naar huurders en
verhuurders
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enthuse: Stimuleren van verhuurders betekent dat de verhuurders ertoe moeten aangezet worden
zich aan te geven bij de gemeente. Dit kan door de verhuurders op de hoogte te brengen van de
voordelen van het aangeven. Eén daarvan moet zijn dat de verhuurder snel bediend wordt. De
verhuurder wil niet door zich aan te melden dat er een lange procedure wordt opgestart, zodat een
lange periode volgt waarbij het goed niet verhuurd kan worden. Een ander voordeel dat kan belicht
worden, is het financieel voordeel. Indien het advies ervoor zorgt dat energetische renovatie wordt
ingericht, kan dit een financieel voordeel zijn voor de (ver)huurder. Het gevolg zijn de lagere
energiekosten. Een andere manier om verhuurders te stimuleren, kan zijn dat de gemeente een artikel
plaatst in de nieuwsbrief. Daarin kan geschreven worden dat er een pand is vrijgekomen en een
huurder wordt gezocht. Het criterium om als gemeentebestuur hierover een artikel te plaatsen kan
het energiepeil van de woning zijn. Indien het energiepeil onder een bepaalde waarde ligt, wordt het
gratis opgenomen in de nieuwsbrief. Op die manier krijgen meerdere inwoners via de nieuwsbrief de
melding over een vrijgekomen energiezuinige woning. Tegelijk is dit voor de gemeente niet veel extra
moeite om een artikel via de digitale nieuwsbrief te verspreiden.
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Enable: De mogelijkheid van begeleiding moet er wel zijn. Indien de begeleiding vanuit de gemeente
nog niet geregeld is, moeten verhuurders nog niet gestimuleerd worden. Begeleiding kan zich
aanbieden in de vorm van logistieke ondersteuning, bij energetische renovaties e.d. Dit kan misschien
vertaald worden in een soort van loket voor duurzaam wonen op de gemeente. Verhuurders kunnen
zich dan aanmelden aan het loket waarbij een adviseur hen te woord kan staan. Voor logistieke
ondersteuning kan dit gesprek plaats vinden op het gemeentehuis. De medewerkers van het loket
kunnen de verhuurder ook adviseren om gebruik te maken van het gratis duurzaam bouwadvies van
Steunpunt duurzaam wonen en bouwen. De deskundige komt dan ter plaatse en formuleert een
advies in verband met energiebesparende maatregelen, toegepast op het pand. De verhuurder kan
met deze informatie aan de slag gaan. Indien men een dergelijk loket inricht, kan dit zeker voor nog
vele andere acties uit het klimaatplan gebruikt worden.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Encourage: Een manier om het stimuleren te bevorderen kan het gratis aanbieden zijn van advies ter
plaatse bij aanmelding van een verhuurder aan het loket. Deze dienstverlening kan via het gratis
duurzaam bouw- en renovatieadvies aangeboden worden. Zo zullen verhuurders sneller de stap
zetten om zich aan te melden. Ook het verspreiden van een gratis artikel over de vrijgekomen woning
via de digitale nieuwsbrief is hierbij een tool om verhuurders aan te moedigen.
Engage: Dit is moeilijker toe te passen bij deze actie.
Enlighten: Eerst moet de verhuurder informatie verstrekt worden over het bestaan van begeleiding
en logistieke ondersteuning. Dit kan via de nieuwsbrieven, de klimaatpagina van Lievegem en de
INFO magazine van Lievegem verspreid worden. Bij de aankondiging daarvan moet ook meegedeeld
worden wat de verhuurder mag verwachten. Dat wil zeggen dat vooraf de taken moeten vastgelegd
worden. Welke logistieke begeleiding wordt er aangeboden, en welke niet. Tot slot moet de
verhuurder zijn informatie kunnen bekomen via het loket. De mogelijkheid zou er ook moeten zijn om
altijd informatie over wonen, bouwen en verbouwen in te winnen, ook op het moment dat er geen
stopzetting is van huur.
Exemplify: De gemeente kan het voorbeeld stellen door hetzelfde te doen met de woningen van de
sociale woonwijken. Wanneer een woning vrijkomt zou er een bezoek van een adviseur moeten
plaatsvinden opdat enkele energiebesparende maatregelen worden genomen, alvorens het opnieuw
verhuurd wordt. Doordat de energiekosten dalen is dit een groot voordeel voor de nieuwe huurder.
Dat zal ervoor zorgen dat de woning sneller verhuurd geraakt.
Experience: Dit is moeilijker toe te passen bij deze actie.
KLIMAATACTIE VOOR DE INWONER VAN LIEVEGEM: CONSUMINDEREN
De tweede maatregel behoort tot het hoofdstuk ‘overige sectoren’ maar zal na de herwerking van het
klimaatactieplan normaal gezien onderverdeeld worden bij ‘consuminderen’. De gekozen maatregel
bevat vier concrete acties.
Creëren van een draagvlak rond consuminderen door o.a.
Bekendmaken van Facebookpagina Gift Waarschoot
Voeren van concrete acties
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Sensibiliseren rond minder kopen
Bekendmaken van goede initiatieven (vb. bakker die aan het eind van de dag
baksels aan verminderde prijs wegdoet ipv weggooit)
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Experience: Het woord ‘goede’ in de omschrijving doet vermoeden dat het over initiatieven gaat die
positief werden bevonden. Het zijn reeds uitgevoerde maatregelen die bekend worden gemaakt. De
initiatieven die een goede ervaring met zich meebrengen kunnen gedeeld worden. Andere burgers
krijgen informatie over de positieve actie waardoor ze sneller worden aangezet om hetzelfde gedrag
te vertonen.
Enlighten: Het bekend maken van goede initiatieven betekent eigenlijk de burgers informeren over
de verschillende acties in verband met consuminderen die er zijn in Lievegem. Met die informatie
kunnen de burgers zelf aan de slag.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enthuse: Enerzijds moeten de handelaars, verenigingen en particulieren aangespoord worden om hun
initiatieven te delen en bekend te maken, anderzijds moeten de burgers gemotiveerd worden om op
de bestaande initiatieven in te gaan.
Wakker de lokale handelaars aan om initiatief te nemen in verband met consuminderen. Voor
voedingswinkels kan dit gaan over verminderde prijzen van voedingswaren waarbij de
houdbaarheidsdatum verstreken is.
Ook de burgers moeten aangespoord worden om een beroep te doen op de bestaande initiatieven.
Zo kan op een digitaal platform bij elk initiatief de voor-en nadelen opgesomd worden.
Engage: De betrokkenheid kan vergroot worden door bijvoorbeeld een mascotte van deze initiatieven
in het leven te roepen. Er kan een ontwerp gemaakt worden van een mascotte dat als logo kan dienen
voor initiatieven met betrekking tot consuminderen. Zodat in het straatbeeld, of in winkelrekken, of
op brievenbussen van burgers die materiaal uitlenen, of bij een partytheek, meteen duidelijk wordt
dat het gaat over een initiatief in verband met consuminderen.
Als mascotte kan eventueel gekozen worden
voor een boerenzwaluw. Een boerenzwaluw
hergebruikt vaak het nest van het jaar ervoor.
Het hergebruiken van het nest zorgt ervoor dat er
tijd, energie en grondstoffen gespaard worden.
Dit is mogelijk omdat de nesten heel duurzaam
gemaakt zijn. De gemiddelde levensduur van een
nest van een boerenzwaluw is zeven jaar. Er is
ook al een nest gemeld dat 48 jaar dienst deed
(Ivn natuureducatie, sd).
Figuur 5: boerenzwaluw op nest (Bron: natuurwerkgroep Rucphen)

Exemplify: Er zijn al verschillende voorbeelden van projecten met als hoofdthema consuminderen. Zo
is er het voorbeeld van een initiatief in Gent, ‘too good to go’. Dit is een app ontwikkeld voor burgers
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en restauranthouders. Restauranthouders plaatsen op de app op het einde van de dag hun overschot
aan maaltijden. Burgers kunnen via de app zien welke dichtstbijzijnde restauranthouders welke
maaltijden aanbieden. Via de app wordt betaald en de burger kan de maaltijd gaan ophalen. Het doel
hiervan is om voedselverspilling tegen te gaan. Bovendien verdient de handelaar nog extra geld aan
voedsel dat anders zou weggegooid worden (too good to go, 2018). Iets analoog kan ontwikkeld
worden voor de gemeente Lievegem. Dit kan eventueel samen met de site of app van
‘Lievegemonline’ (zie actie 1 op niveau van werknemers interne diensten).
Een ander voorbeeld kan zijn dat er materiaal door burgers wordt uitgeleend aan andere burgers.
Indien die initiatieven er zijn, kan dit zeker ook bekend gemaakt worden, via de website of
Facebookpagina van Lievegem.
Op de site van bewustverbruiken.be zijn heel veel burgerinitiatieven opgesomd. Voorbeelden van
projecten zijn: een depot voor verwaarloosde en overbodige kamerplanten waarvan de verspreiding
van de planten via stekjes verloopt. Een partytheek is een ander voostel. Dit is een uitleendienst voor
tafeldecoratie, feestversiering en kookmateriaal (Netwerk Bewust Verbruiken vzw, 2018).
Enable: Deze actie is enkel uitvoerbaar als er inderdaad goede initiatieven zijn in verband met
consuminderen. Zo is het voorbeeld dat wordt omschreven in de actie, een mooie. Bakkers kunnen
inderdaad hun producten op het einde van de dag verkopen aan een verminderde prijs. Winkels van
voedingswaren kunnen hetzelfde doen met producten waarvan de houdbaarheidsdatum binnenkort
verstrijkt, of al verstreken is. Er zijn nog talrijke andere mogelijkheden zoals hierboven beschreven bij
‘Exemplify’.
Encourage: De meeste initiatieven steunen op hergebruik van producten zoals hierboven bij
‘Exemplify’ is beschreven. Hergebruik van materialen en goederen zorgt voor een financieel voordeel,
omdat het goed minder opnieuw moet aangekocht worden. Indien het gaat over
voedseloverschotten aan verminderde prijs, is dit ook gekoppeld aan een financieel voordeel. Burgers
kunnen met deze boodschap aangemoedigd worden om alsnog deel te nemen aan de bestaande
initiatieven.
5.2.2.2

NIVEAU VAN DE LANDBOUW

In een landelijke gemeente zoals Lievegem zijn er nog verschillende actieve landbouwbedrijven. Zo
telt Lovendegem nog 49 actieve landbouwers, Zomergem 122 in 2018 en Waarschoot 53 in 2016. De
landbouwers zorgen voor 6% van de totale CO2-uitstoot op het grondgebied van Lievegem (Zero
Emission Solutions; Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Het is daarom belangrijk om inspanningen te
leveren om deze doelgroep aan te zetten tot het implementeren van acties om zo mee te helpen aan
een reductie van 40% CO2 tegen 2030.
INTERVIEW MET DE LANDBOUWER
Om bij het uitvoeren van acties uit het klimaatplan de landbouwers zoveel mogelijk te bereiken, werd
er een kort interview afgenomen. Tijdens het interview werden de landbouwers bevraagd naar de
bereidwilligheid en meningen over verschillende initiatieven, opgesomd in het klimaatplan.
Anderzijds werd aan de landbouwer ook de vraag gesteld welk kanaal ze verkiezen bij de
communicatie tussen de landbouwers en de lokale overheid.

Bachelorproef Fien Devuyst 3 MM

35

Uiteindelijk werden er vier landbouwers bevraagd. De enquête bestond uit zes vragen (zie verder) die
mondeling werden gesteld. Dit interview duurde gemiddeld 35 minuten en vond plaats bij de
landbouwer thuis. Bij de keuze van de landbouwers werden enkele criteria vooropgesteld. Aangezien
mijn stage in Lovendegem plaatsvond, waren de contactgegevens van de landbouwers van
Lovendegem, makkelijker beschikbaar. Indien de bevraging bij de Lovendegemse landbouwers een
succes was, kon dit nog uitgebreid worden naar landbouwers van Zomergem of Waarschoot. Gebrek
aan tijd en informatie was de factor waardoor dit niet is kunnen doorgaan. Een tweede criterium was
het aantal runderen op het landbouwbedrijf. Er werd gekozen voor landbouwbedrijven met minimum
80 runderen. De reden hiervoor ligt bij een van de acties uit het klimaatplan, namelijk het installeren
van een pocketvergister. Een pocketvergister is maar rendabel vanaf dat er mest voor handen is van
minimum 80 runderen. Op basis van die twee criteria werden zeven boeren geselecteerd en
telefonisch gecontacteerd. Uiteindelijk hebben vier boeren hierop positief gereageerd, waardoor er
vier interviews hebben plaatsgevonden.
De volgende vragen werden aan de landbouwer gesteld:
1. Weet u ervan dat men bezig is met het opstellen van een klimaatplan voor Lievegem? Kent u
het doel van dit klimaatplan?
2. De verschillende klimaatacties voor de landbouwer uit het klimaatplan tonen. Waartoe bent
u bereid om zich voor in te zetten? Wat zijn uw bedenkingen bij de verschillende acties?
(betreft de volgende grote acties in verband met energie-efficiëntie uit het klimaatplan)
• Zonnepanelen, burgercoöperatie, groepsaankopen zonnepanelen
• Biomassa: energieteelten en houtkanten
• Pocketvergisters
• Energiebesparende maatregelen via vergunningen
• Promoten van lokale landbouwproducten en korte-keten producten
• Hergebruik van hemelwater en infiltratie van hemelwater
3. Ziet u zelf nog andere mogelijkheden, dewelke? Welke maatregelen treft u nu al, en waarom?
4. Waar knelt voor u het schoentje? Welke dingen zouden ervoor zorgen dat u ze toch
implementeert? (financieel, gebrek aan informatie, onvoldoende technisch?...)
5. Hoe zou u graag benaderd worden door de gemeente in verband met
premies/acties/groepsaankopen,…. Voor uw sector? (elektronisch, telefonisch, persoonlijk,
via de landbouwraad?)
6. Heeft u interesse in een bezoek georganiseerd door de gemeente bij een ander rundveebedrijf
inzake pocketvergisters?
Een pocketvergister is een installatie dat mest van runderen kan omzetten in hernieuwbare energie.
Het ontstane biogas wordt lokaal verbrand in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie waarbij warmte
en elektriciteit wordt geproduceerd. Die warmte en elektriciteit kunnen dan maximaal ingezet
worden op het bedrijf. Naast de directe voordelen voor de landbouwer die in zijn eigen energie kan
voorzien en waarbij gebruik gemaakt wordt van een energiebron die continu voor handen is, biedt het
ook voordelen voor het milieu. Door te werken met een pocketvergister komen er minder
broeikasgassen vrij in de stal (vzw Inagro, 2015)
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Hieronder worden de antwoorden per vraag van alle landbouwers samengevat.
1. Weet u ervan dat men bezig is met het opstellen van een klimaatplan voor Lievegem? Kent u
het doel van dit klimaatplan?
Op de eerste deelvraag was het antwoord positief. Alle bevraagde landbouwers zijn leden van de
landbouwraad en/of milieuraad. Een van de ondervraagde landbouwers was de voorzitster van de
landbouwraad. Het klimaatplan Lievegem werd reeds besproken in de landbouwraad. Normaal
gezien zou de eindversie van het klimaatplan Lievegem op 16 mei 2018 voorgesteld worden aan alle
adviesraden van Lievegem, waaronder de milieu- en landbouwraad opdat de leden de laatste keer de
kans hebben om feedback en opmerkingen te geven. Dit is echter niet kunnen doorgaan, de datum
werd verschoven naar 13 juni 2018.
Op de tweede deelvraag antwoordden de landbouwers dat het “waarschijnlijk wel over een reductie
van CO2-uitstoot gaat” , maar niemand wist het exacte cijfer.
2. De verschillende klimaatacties voor de landbouwer uit het klimaatplan tonen. Waartoe bent
u bereid om zich voor in te zetten? Wat zijn uw bedenkingen bij de verschillende acties?
(betreft de volgende grote acties in verband met energie-efficiëntie uit het klimaatplan)
•

Zonnepanelen, burgercoöperatie, groepsaankopen zonnepanelen

Twee van de vier landbouwers beschikten al over zonnepanelen. Bij geen enkele landbouwer dekt de
elektriciteitsproductie het verbruik. De twee desbetreffende landbouwers hadden tweemaal een
installatie van telkens <10 kW. De hernieuwbare energie wordt gebruikt voor hun bedrijfs- en
huishoudelijke activiteiten.
De interesse in zonnepanelen was er bij alle landbouwers. Zij waren allemaal voorstander van het
installeren van zonnepanelen. Maar ze somden ook enkele knelpunten op. Ten eerste het gebrek aan
informatie over installaties van meer dan 10 kW. Voor de bezochte landbouwbedrijven volstaat dit
niet. Een landbouwer gaf aan dat die pas wil investeren in zonnepanelen als dit hun
elektriciteitsverbruik kan dekken. Daarbij rees de vraag, vanuit de onwetendheid wat de
mogelijkheden zijn, welke kosten, opbrengsten, voor-en nadelen er zijn als een bedrijf meer dan 10
kW produceert via zonnepanelen.
Een tweede knelpunt is gebrek aan informatie over burgercoöperatie. In het klimaatplan staat dat
‘Grote daken van bedrijven, scholen en landbouwbedrijven in kaart kunnen gebracht worden voor het
installeren van zonnepanelen via een burgercoöperatie.’ De precieze werking en financiering van een
burgercoöperatie is nog niet gekend. Daarbij komt dat ikzelf vooraf aan deze interviews twee
burgercoöperaties (Volterra en EnerGent) had gecontacteerd over zonnepanelen op
landbouwbedrijven. De antwoorden die ik hierop kreeg waren niet eenduidig. De bestaande
initiatieven zijn burgercoöperaties voor windmolens of het plaatsen van zonnepanelen op daken van
het gemeentelijk patrimonium, beide niet van toepassing hier. Meerdere landbouwers gaven aan dat
ze verschillende stallen hebben, met een goede oriëntering, met mogelijkheden voor het leggen van
zonnepanelen. Ze staan zeker niet weigerachtig ten opzichte van zonnepanelen, maar tot op vandaag
ontbreekt het hen aan informatie. Een andere landbouwer gaf de suggestie om haar daken van haar
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stallen te verhuren aan een lokale overheid, opdat die er zonnepanelen op kan leggen. Een
landbouwer gaf ook aan dat naast gebrek aan informatie ook de investeringskost een knelpunt is.
Een andere drempel van deze actie is de aanwezigheid van asbest in de daken van stallen. Het is bij
wet verboden om zonnepanelen te plaatsen op daken met asbest. Dit wil zeggen dat de daken ook
vernieuwd moeten worden. Twee landbouwers gaven expliciet aan dat dit geen drempel zou zijn voor
het installeren van zonnepanelen.
•

Biomassa: energieteelten en houtkanten

Energieteelten werden eigenlijk niet echt bevraagd, de houtkanten met knotwilgen wel. Bij de
knotwilgen kwam naar voren dat dit een last is voor de boeren. “Je kan er nergens mee naar toe, met
het snoeiafval, want je mag het niet meer verbranden”. Twee landbouwers gaven aan dat ze het
snoeiafval hakselden en de houtsnippers op het land blazen. Daaraan werd toegevoegd dat dit niet
nadelig is voor het land, maar dat er ook andere oplossingen voor houtsnippers mogen zijn. Een
andere landbouwer verkocht zijn houtsnippers. Die kan zijn houtsnippers verkopen voor €5/m³. Bij
allemaal kwam wel ter sprake dat de opbrengsten de kosten niet dekken. Een eerste knelpunt is het
vinden van een onderneming die de knotwilgen wil snoeien. Een tweede probleem is de ligging van
de knotwilgen. Die groeien langsheen de grachten tussen de percelen, vaak niet toegankelijk voor
wagens of vrachtwagens. De plaats is alleen via een tractor bereikbaar. Nadat de knotwilgen gesnoeid
zijn, moet het snoeiafval gehakseld worden. Daarvoor moeten de landbouwers een hakselaar huren,
waarvoor een huurprijs per uur dat de hakselaar werkt, betaald wordt. De landbouwers geven aan dat
als de tijd en het geld in rekening wordt gebracht, dit geen rendabele bedrijfsactiviteit is.
Eén landbouwer gaf aan dat je als landbouwer ontmoedigd wordt voor het aanplanten van
knotwilgen, enerzijds omdat de kosten hoog oplopen, anderzijds omdat éénmaal een knotwilg
geplant is, die nog moeilijk weg te krijgen is omwille van zijn statuut als ‘klein landschapselement’.
Bij enkele landbouwers haalde ik het project ‘Hout=Goud’ van het Regionaal Landschap Meetjesland
aan. Het is een onderzoek naar een manier waarop hout een afzet kan vinden in lokale biomassainstallaties (Carael, 2018). De reacties op dit project waren positief. De landbouwers staan positief
tegenover het feit dat het snoeiafval van de knotwilgen kan gebruikt worden voor lokale
warmteproductie met behulp van biomassa-installaties. Hierbij werden twee werkingen
gesuggereerd. Enerzijds het beheer en gebruik van de knotwilgen overlaten aan bijvoorbeeld het
Regionaal Landschap Meetjesland. Dit houdt in dat die organisatie instaat voor het snoeien van de
knotwilgen. Het snoeiafval kan dan gebruikt worden als brandstof in de biomassa-installatie. Een
andere manier is dat de landbouwers de knotwilgen zelf blijven beheren, maar dat ze vergoed worden
per m³ houtsnippers dat ze leveren aan een biomassa-installatie.
•

Pocketvergisters

Hierover verschillen de meningen. Er zijn landbouwers die er gematigd tegenover staan en eerder nog
onvoldoende kennis hebben over deze methode en anderen die een duidelijke tegenstander zijn.
Eén landbouwer gaf aan hierin niet meer te investeren omdat er voorlopig nog geen opvolger is voor
het landbouwbedrijf en hij vindt de investering te groot. Een andere landbouwer gaf aan dat hij het
systeem kent, maar vindt dat er enkele knelpunten mee verbonden zijn. Zo moet er een continue
aanvoer zijn van mest. Dat wil zeggen dat er ook aanvoer moet zijn ’s nachts. Hij stelde zich ook luidop
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de vraag hoe deze aanvoer in de zomermaanden gebeurt. Het vee graast dan op de weide en bemest
ook de weide. Een ander knelpunt is het ombouwen van een stal. Om de rundveemest te gebruiken
voor energieproductie mag er geen roostervloer in de stal aanwezig zijn. Dat wil zeggen dat de
desbetreffende landbouwer al zijn stallen zou moeten verbouwen, wat hij een grote investering vindt.
Een andere landbouwer vertelde bevriende landbouwers te kennen met een biomassa-installatie, die
daarover heel ontevreden zijn. Die landbouwers hebben al meermaals moeten opstaan omdat de
pocketvergister faalde. De landbouwer vindt dat tot op heden de kosten en baten van een
pocketvergister nog niet in evenwicht zijn, en het veel meer naar de kant van kosten neigt. Zo blijken
de onderhoudskosten en de kosten voor vervangstukken heel hoog te liggen.
Een andere reactie was dat mest bedoeld is voor planten. Dat de mest op het land brengen volgens
de landbouwer de meest logische oplossing is, en bovendien ook het minst energie vraagt. Opdat een
pocketvergister energie produceert moet er vooraf heel wat energie ingestoken worden. De
landbouwer haalt ook de visuele en geurhinder aan. Ten opzichte van de buren zou een
pocketvergister hinder kunnen veroorzaken. Het plaatsen van een pocketvergister betekent ook een
toename van ruimtegebruik.
Tot slot spraken drie landbouwers met afgunst over het feit dat er in Gent soms veevoeders worden
toegevoegd als brandstof voor de biomassacentrale om de continuïteit te garanderen.
•

Energiebesparende maatregelen via vergunningen

De meeste landbouwers vinden dit een logisch gevolg in de strijd tegen de klimaatverandering. De
grootste bedenking hierbij is of dat dit moet opgelegd worden via een vergunning. Een vergunning
maakt dat de energiebesparende maatregelen dan een dwingend karakter hebben. Een andere
landbouwer voegt eraan toe dat de maatregelen financieel haalbaar moeten zijn. Het moet een
economisch rendabel verhaal zijn.
Het antwoord van een andere landbouwer is dat dit misschien wel en tool kan zijn om bewustwording
te stimuleren. Tot slot stelt een andere landbouwer voor dat naast het opleggen via de vergunning,
ook een adviesinstantie kan geraadpleegd worden. Hij zou het een goed idee vinden dat er bijkomstig
een loket voorzien zou worden. Zodat landbouwers met hun integrale plannen over de (ver)bouw(ing)
van hun stallen advies kunnen inwinnen. Daarbij haalt hij aan dat ook de kleine energiebesparende
maatregelen zoals isolatie, ledverlichting, sluiten van deuren, koelers,.. niet vergeten mogen worden.
•

Promoten van lokale landbouwproducten en korte-keten producten

Geen enkel van de bevraagde landbouwers is momenteel actief bezig in het nemen van initiatieven
rond deze maatregel, hoewel alle bevraagde landbouwers hiervan een grote voorstander zijn.
Bij het bespreken van deze maatregel doken enkele drempels op. Zo ontbreekt het bij sommige
landbouwers aan informatie. Informatie over de wetgeving rond de voedselveiligheid en het
verkooprecht. Een andere drempel was tijdsgebrek. Een hoevewinkel of een automaat bevoorraden
zorgt voor extra tijd die momenteel niet voor handen is. Een ander punt was voor sommigen de
verbondenheid van een contract met de melkafnemer. Zo was er een landbouwer die vertelde dat via
het contract met de melkafnemer hij er zich toe verbond geen enkele liter melk achter te houden om
op eigen initiatief te verkopen.
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Verder waren er ook drempels van praktische aard. Twee landbouwers haalden aan dat de ligging van
hun bedrijf te ver gelegen was van hun afzetgebied. Het plaatsen van een automaat, dichter bij het
afzetgebied, maar verder van de residentiële woning zorgde voor verontrusting op gebied van
criminaliteit.
Hieraan moet worden toegevoegd dat de bevraagde landbouwers houders zijn van runderen en vaak
ook varkens. Buiten de productie van melk, is er geen hoeveproduct meteen voor handen. Het vee
wordt levend weggebracht naar de slachthuizen. De bevraagde boeren telen ook geen groenten.
Tot slot kwam ik met een landbouwer tot een idee dat zeker te onderzoeken valt. Namelijk het
verkopen van verse melk via voedselpakketten van voedselteams. De investering hiervan is minimaal,
en ook wordt hierbij tegemoet gekomen aan de drempel over tijdsgebrek.
•

Hergebruik van hemelwater, infiltratie van hemelwater

De landbouwers gaven aan dat via de vergunning dit maximaal wordt bevorderd bij landbouwers.
3. Ziet u zelf nog andere mogelijkheden, dewelke? Welke maatregelen treft u nu al, en waarom?
Er zijn al twee landbouwers die beschikken over zonnepanelen. Beiden hadden deze aangekocht ten
tijden van de groenestroomcertificaten met een vermogen van minder dan 10 kWp. De landbouwers
hebben dit gekocht omdat het economisch rendabel is.
Ook platenkoelers worden als voorkoelers voor het koelen van de melk door veel landbouwers
gebruikt in het melkhuis. Dit is ook een energiebesparende maatregel. Een andere landbouwer sprak
ook over warmterecuperatie en het gebruik van spaarlampen.
Eén landbouwer had nog enkele suggesties over mogelijke verbeteringen. Zo vindt hij dat er
milieuvriendelijkere alternatieven moeten gezocht worden voor het wieden van onkruid naast het
besproeien met chemicaliën en het gebruik van stomers en gasbranders. De gasbranders en stomers
verbruiken nog te veel energie en dragen nog teveel bij aan de CO2-uitstoot. Een andere vraag die hij
luidop stelde was om alternatieven te zoeken voor gebruik van plastiek bij het maken van stro -en
hooibalen. Tot slot gaf hij ook zijn bedenking over het gebruik van grote landbouwmachines.
Verschillende landbouwbedrijven beschikken over grote landbouwmachines met een groot verbruik,
groot toerental en gebruiken die voor het dagelijkse werk op het bedrijf. Hoewel die grote tractoren
met hun vermogen slechts noodzakelijk zijn bij de oogst gedurende twee weken van het jaar. Is het
dan zo milieuverantwoord dat de andere 50 weken van het jaar diezelfde machines met hun hoog
verbruik en toerental, gebruikt worden? Terwijl voor dat werk gedurende 50 weken gemakkelijk
lichtere machines kunnen gebruikt worden?
4. Waar knelt voor u het schoentje? Welke dingen zouden ervoor zorgen dat u ze toch
implementeert? (financieel, gebrek aan informatie, onvoldoende technisch?...)
Algemeen kan gesteld worden dat landbouwbedrijven, ook economische eenheden zijn, waarbij het
financiële aspect de grootste doorslaggevende factor is. Landbouwers zullen sneller investeren in een
investering die economisch rendabel is.
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Wat pocketvergisters betreft, zijn landbouwers algemeen nog niet overtuigd, omdat ze vinden dat de
techniek nog niet op punt staat. Er zijn te veel negatieve voorbeelden, waardoor er geen vertrouwen
is in de techniek van de biomassa-installatie.
Wat de initiatieven van korte-keten betreft, kwam het er vaak op neer dat het de landbouwer aan tijd
ontbrak. Tijd die nodig is om een hoevewinkel te openen, reclame te maken, een automaat te
bevoorraden,…
Gebrek aan informatie kwam voornamelijk ter sprake over de initiatieven met betrekking tot
zonnepanelen. Landbouwers hebben nog veel vragen over burgercoöperaties, over installaties
grotere dan 10 kW,… Ook bij de korte-ketenprojecten was er een gebrek aan info over wetgeving rond
voedselveiligheid.
5. Hoe zou u graag benaderd worden door de gemeente in verband met
premies/acties/groepsaankopen,…. Voor uw sector? (elektronisch, telefonisch, persoonlijk,
via de landbouwraad?)
De landbouwraad is een goed kanaal om een eerste kennis te maken met de actie. Het kan ook
gebruikt worden om eens te polsen naar de interesse bij de landbouwers. Nadien blijkt de email een
goed kanaal te zijn om landbouwers te bereiken. Daaraan wordt toegevoegd om bij de mail duidelijk
en expliciet het onderwerp te vermelden.
De bevraagde landbouwers gaven ook aan dat het organiseren van infoavonden een goed medium is
om informatie te delen.
6. Heeft u interesse in een bezoek georganiseerd door de gemeente bij een ander rundveebedrijf
inzake pocketvergisters?
Drie landbouwers gaven hierop een positief antwoord, voor de andere landbouwer hoeft dit niet.
Conclusie
Tot slot kan geconcludeerd worden dat de bevraagde landbouwers heel sterk geëngageerd zijn om
hun steentje bij de dragen aan een beter leefmilieu door acties uit het klimaatplan uit te voeren. Ze
willen helpen om de CO2-uistoot te reduceren. Een citaat van één van de landbouwers bevestigt dit:
“Natuurlijk zijn wij bezig met het milieu, wij als landbouwer worden meer dan wie ook geconfronteerd
met de gevolgen van de klimaatverandering.” Wat het engagement van de landbouwers betreft, wil
ik nuanceren dat dit resultaten zijn van een kleine steekproef, van 4 landbouwers (melkveehouders)
die vrijwillig zijn ingegaan op mijn verzoek.
Normaal had op 16 mei een vergadering plaatsgevonden waarbij het klimaatplan werd voorgelegd
aan de verschillende adviesraden van Lievegem en waarbij inbreng en feedback mogelijk was. Die
vergadering is uitgesteld naar juni. Indien de vergadering van 16 mei was doorgegaan, waren de
gevoerde gesprekken misschien nog diepgaander en concreter geweest.
Inhoudelijk kan geconcludeerd worden dat de landbouwers rekening houden met de economische
rendabiliteit van investeringen. Alle landbouwers zijn bereid om hun daken van stallen van
zonnepanelen te voorzien, maar weten niet onder welke voorwaarden dit allemaal kan. Het ontbreekt
hen aan informatie hierover. Tot slot zijn de landbouwers grote voorstander van lokale
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warmteproductie via het snoeiafval van knotwilgen. Ze vinden het een goede zaak als hun snoeiafval
voor betere doeleinden kan gebruikt worden, dan dat het nu op het land wordt geblazen.
Pocketvergisters kunnen tot op vandaag op niet veel steun van de landbouwers rekenen. De
negatieve verhalen van bevriende landbouwers en het technische falen van de installaties zorgen voor
een wantrouwen in pocketvergisters.
Hieronder volgen nog twee acties uit het klimaatactieplan getoetst aan het 7E-model.
KLIMAATACTIE VOOR DE LANDBOUWER: ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VIA
VERGUNNIGEN
Voor de landbouwsector staat de volgende maatregel expliciet vermeld in het klimaatplan:
Opnemen van energiebesparende maatregelen via vergunningen
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: De actie geeft aan hoe energiebesparende maatregelen kunnen getroffen worden. De
mogelijkheid die wordt aangereikt is via vergunningen. Men wil gedragsverandering bij landbouwers
bekomen door hen energiebesparende maatregelen op te leggen via vergunningen. Dit houdt in dat
het de bedoeling is om in de vergunningen voorwaarden te voorzien in verband met energieverbruik.
Voorbeelden van maatregelen zijn: isoleren, de verlichting aanpassen, energiezuinig koelen van
melk,… (Erkende maatregelen, 2017).
De maatregel is voornamelijk bedoeld voor vergunningen die verleend worden in de toekomst. Het is
niet realistisch om vergunningen in het verleden te onderwerpen aan de voorwaarden. Indien er
opgelegde voorwaarden komen in de vergunning over energiebesparende maatregelen bij het koelen
van melk, de verlichting aan te passen en te isoleren, vergt dit enige deskundigheid van de
ambtenaren van de vergunningverlenende overheid. Daarom het voorstel van het diensthoofd
omgeving om te werken met bijzondere voorwaarden in de vergunning. Hij verwijst daarbij naar een
bijzondere voorwaarde in een toegekende vergunning van een vleesverwerkend bedrijf met
betrekking tot het hergebruik van hemelwater.
“Hergebruik hemelwater:
De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde
actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor
toiletspoeling en/of ander laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,..).
Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter
goedkeuring voorgelegd aan de VMM. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de
vergunningverlenende overheid, de LNE ( afdeling milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie)
en het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het
voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd. “ (College van burgemeester en
schepenen, 2017)
De bovenstaande bijzondere voorwaarde legt op dat het bedrijf binnen de 12 maand na het verkrijgen
van de milieuvergunning een studie moet laten uitvoeren in het onderzoeken naar toepassingen voor
het hergebruik van hemelwater. Een gelijkaardige bijzondere voorwaarde zou kunnen worden
opgelegd aan landbouwbedrijven die een nieuwe omgevingsaanvraag doen. De bijzondere
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voorwaarde kan luiden ‘Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de
omgevingsvergunning wordt een studie over energiebesparende maatregelen ter goedkeuring
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.’
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Encourage: Indien de energiebesparende maatregelen worden vastgelegd via een verplichte studie
opgenomen in de bijzondere voorwaarde, wordt de maatregel afgestemd op de mogelijkheden van
de landbouwer. Bovendien wordt in de studie ook voor elke opgesomde maatregel vermeld, hoeveel
energie en kosten zouden bespaard worden bij het doorvoeren van een gesuggereerde maatregel.
Exemplify : Om gedragsverandering te bekomen is het belangrijk om landbouwers in contact te
brengen met goede praktijkvoorbeelden. Departement Landbouw en Visserij heeft dit ook begrepen.
Sinds 2012 doet het departement jaarlijks een oproep naar uitvoerders van demonstratieprojecten.
Het doel van deze projecten is om land- en tuinbouwers bewust te maken van de nieuwe
mogelijkheden op vlak van duurzame praktijken en technieken. De voorbeeldbedrijven zijn een
belangrijke hefboom voor het toepassen van nieuwe inzichten en technieken in de landbouwsector.
In 2017 werd er aandacht gegeven aan waterkwaliteit en duurzaam watergebruik. In 2016 werden er
demonstratieprojecten opgezet in verband met klimaatmitigatie en smart farming. Land -en
tuinbouwers kunnen na het verspreiden van de oproep hun projectaanvraag indienen. Indien ze
worden geselecteerd krijgen ze hiervoor een vergoeding (Vlaamse Overheid, sd).
Enthuse: De landbouwer kan geënthousiasmeerd worden door de voordelen van deze actie aan te
reiken. Energiebesparende maatregelen zorgen in het begin voor een investering maar ze verdienen
dit geld terug op termijn. De landbouwer zal minder geld moeten uitgeven aan energiekosten. Een
ander voordeel is dat de landbouwer onafhankelijker is van de energieprijs en de
energiemaatschappijen. En tot slot draagt hij zijn steentje bij aan een beter leefmilieu. Voornamelijk
de eerste twee argumenten kunnen ervoor zorgen dat de landbouwer meegaat in het verhaal. Die
communicatie mag voornamelijk via mailverkeer of via de landbouwraad verlopen, blijkt uit het
interview met de vier landbouwers.
Engage: De bijzondere voorwaarde die wordt gesuggereerd, verplicht een landbouwer ertoe om tijdig
een studie te laten uitvoeren.
Experience: Via de demonstratieprojecten (zie hierboven bij ‘Exemplify)’ kunnen landbouwers
waarnemen en horen wat de ervaring is bij andere boeren bij het nemen van energiebesparende
maatregelen.
Enlighten: Informeer de landbouwers over de energiebesparende maatregelen. Landbouwers moeten
kennis hebben over de verschillende mogelijkheden. Daarom gaat deze actie ook gepaard met de
volgende actie ‘informeren van landbouwers rond energiebesparing’. Die twee acties moeten dus best
samen uitgevoerd worden. Verwijs daarbij ook naar het klimaatplan waarom het treffen van
energiebesparende maatregelen noodzakelijk is. Schrijf de landbouwers aan met de verwijzing naar
de site van AgroConnect waarop verschillende energiebesparende maatregelen worden opgesomd.
Bedenking: Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit het korte interview met vier landbouwers naar
voren kwam dat ze energiebesparende maatregelen via de omgevingsvergunning heel dwingend
vonden. Ze vinden het een logisch gevolg van de transitie maar geven aan dat het misschien niet via
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een vergunning moet. Een landbouwer gaf aan dat het eventueel via een loket voor geïntegreerd
advies over energiebesparingen kan. Dit loket kan dan vooraf aan het indienen van de
omgevingsaanvraag geraadpleegd worden. Een andere landbouwer gaf aan dat de opgelegde
voorwaarden voor energiebesparende maatregelen in verhouding moeten zijn tot de financiële
mogelijkheden van de landbouwer. Indien de bovenstaande bijzondere voorwaarde zou worden
toegevoegd, wordt hieraan wel tegemoet gekomen. De bijzondere voorwaarde zorgt ervoor dat de
studie uitmaakt welke energiebesparende maatregelen het bedrijf kan doorvoeren en dit tot in relatie
met de mogelijkheden van de bedrijfsleider.
KLIMAATACTIE VOOR DE LANDBOUWER: INFORMEREN OVER ENERGIEBESPARING
De volgende maatregel beschreven in het klimaatactieplan is:
Informeren van landbouwers rond energiebesparing
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enlighten: Het kernwerkwoord van deze beschreven actie is, informeren. Opdat gedragsverandering
plaatsvindt, en dus landbouwers een duurzamere levensstijl hebben inzake energiegebruik, is
informeren belangrijk. De landbouwer moet op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden,
voordelen en dergelijke in verband met energiebesparing.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enable: Opdat de informatie tot bij de landbouwer geraakt, moet er informatie beschikbaar zijn.
Informatie moet gebundeld worden zodat deze toegankelijk is voor de landbouwer. Informatie zou
bekomen kunnen worden via een klimaatambtenaar van Lievegem. Een klimaatambtenaar kan er
voor kiezen om de informatie via websites, folders of mondeling te verspreiden. Eventueel het
inrichten van een loket zoals hierboven beschreven, kan een mogelijkheid zijn voor
informatieverstrekking. Het belangrijkste aandachtspunt is dat de landbouwer correcte,
gestructureerde en gebundelde informatie krijgt.
Encourage: Een voorbeeld hierbij kan zijn dat indien de landbouwer binnen de afgesproken termijn
investeert in energiebesparende maatregelen die uit de verplichte studie naar voren kwamen, dan
wordt het studiebureau door de gemeente Lievegem terugbetaald.
Exemplify : Als lokaal bestuur moet je het voorbeeld tonen. Zorg ervoor dat landbouwers met vragen
zich tot een werknemer van het lokaal bestuur kunnen wenden (vb. de klimaatambtenaar). Als de
landbouwer weet dat hij met al zijn vragen in eerste instantie terecht kan bij het lokaal bestuur, en
daar informatie kan inwinnen, dan zal hij sneller overtuigd kunnen worden om energiebesparende
maatregelen te treffen.
Enthuse: Landbouwers moeten warm gemaakt worden om open te staan voor deze informatie. De
informatie kan individueel via mailverkeer of telefonisch verspreid worden. Een andere manier is om
informatieavonden te organiseren. Het doel is dan om zulke informatieavonden aantrekkelijk te
maken. Daarbij is de timing heel belangrijk. Een informatiemoment mag niet plaatsvinden in het
oogstseizoen. Dit moet georganiseerd worden wanneer de landbouwer het iets minder druk heeft.
Uit de korte interviews blijkt dat de landbouwers interesse hebben om aan te sluiten op een
infoavond.
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Engage: Dit is moeilijker toe te passen op deze actie.
Experience: Dit is moeilijker toe te passen op deze actie.
5.2.2.3

NIVEAU VAN DE BEDRIJVEN

De sector van de industrie is verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2-uitstoot op het
grondgebied Lievegem (Zero Emission Solutions; Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). De industrie zal
dus inspanningen moeten leveren om dit percentage te doen dalen.
Omdat ik gedurende mijn stage geen acties heb kunnen meehelpen uitvoeren op niveau van de
bedrijven, heb ik een lijst met verschillende aanbiedingen, premies, dienstverleningen,… als bijlage
toegevoegd (bijlage 7). Het geeft een overzicht van de middelen die vandaag worden aangeboden
door verschillende organisaties en overheidsinstanties aan de bedrijven. Het dient als een hulpmiddel
voor een toekomstige klimaatambtenaar. Aan de hand van die lijst kan een klimaatambtenaar
suggesties of aanbevelingen doen ten aanzien van werknemers en bedrijfsleiders over maatregelen
omtrent mobiliteit en energieverbruik. Tegelijk biedt de lijst ook een kans om de hiaten op te sporen
en in te zetten op acties die de hiaten kunnen opvullen.
KLIMAATACTIE VOOR DE ONDERNEMER: TER BESCHIKKING STELLEN VAN FIETSEN
De hierna opgesomde maatregel behoort tot het hoofdstuk ‘vervoer’.
Stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer ism bedrijven
Promoten van de mobiscan van de Provincie
Promoten van de testkaravaan (elektrische fietsen, (elektrische)
bakfietsen/fietskarren, e.a.) van de Provincie die kan worden uitgeleend aan
bedrijven
Thuiswerk stimuleren
Verspreiden van informatie rond fietsparken naar bedrijven
Ter beschikking te stellen van fietsen (evt. fietslease) aan hun medewerkers
Voorzien van flexplekken in de gemeente voor ‘thuiswerkers’
De bovenstaande maatregel kan worden opgesplitst in verschillende concrete acties. De acties
behoren allemaal tot het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer i.s.m. bedrijven. Hieronder
wordt de actie, ‘Ter beschikking te stellen van fietsen (evt. fietslease) aan hun medewerkers’,
uitgewerkt. In de gemeente Lievegem waarin zich drie kmo-zones bevinden, wonen veel mensen in
een straal van 10 km van het werk. Die werknemers kunnen ertoe aangezet worden om zich met de
fiets te verplaatsen.
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: De actie is pas uitvoerbaar als de fietsen fysiek aanwezig zijn. Bedrijven kunnen zich van
fietsen voorzien en deze uitlenen of verhuren aan de werknemers. Er kan ook onderzocht worden of
de vraag niet groter is, en bijgevolg dat verschillende bedrijven in een kmo-zone samen fietsen
aankopen. Of het kan op een grotere schaal door een bevraging te doen bij de drie verschillende kmozones zodat ze samen de handen in elkaar kunnen slaan en fietsen aankopen. Het voordeel van fietsen
aan te kopen met meerdere bedrijven is dat de fietsen kunnen mee veranderen met het
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personeelsbestand. Als een werknemer in bedrijf X weggaat, kan die fiets vrijkomen voor een ander
personeelslid uit de deelnemende bedrijven.
Voor fietsleasing kunnen de lokale fietshandelaars aangesproken worden. Indien een lokale
fietshandelaar meegaat in het verhaal, wordt de lokale economie gesteund en zijn de verplaatsingen
bij onderhoud of herstellingen ook korter.
Er kan ook gekozen worden voor reeds bestaande bedrijven die fietsleasing doen. O2O en CIAC fleet
uit Gent of Velobility in Deinze, zijn maar enkele voorbeelden van bedrijven die fietsleasing aanbieden
aan bedrijven.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enlighten: Opdat de implementatie van deze actie mogelijk is, is voldoende informatie nodig.
Enerzijds informatie over het mobiliteitsprofiel van de werknemers. Hoe verplaatsen de werknemers
zich? wat is de afgelegde afstand? Op welke manier kan het bedrijf bereikt worden? Waar zitten de
knelpunten? Deze antwoorden zijn nodig om het fietserspotentieel in kaart te kunnen brengen. Die
informatie kan bekomen worden door het uitvoeren van een mobiscan, van de provincie OostVlaanderen (Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Bij ‘Encourage’ volgt daarover meer uitleg.
Anderzijds is er ook informatie nodig over andere bedrijven. Bedrijven op dezelfde kmo-site kunnen
eventueel samen een contract tekenen met fietsleasingbedrijven. Op initiatief van de gemeente of
bedrijven onderling, kunnen de verschillende ondernemers samengebracht worden en kan informatie
over de werknemers en hun mobiliteitsprofiel uitgewisseld worden.
Tot slot is het ook belangrijk dat bedrijven inzicht krijgen in het systeem van fietsleasing. Daarvoor
kunnen folders aangereikt worden, informatieavonden georganiseerd worden, of verschillende
fietsleasingbedrijven uitgenodigd worden.
Encourage: Bedrijven moeten aangemoedigd worden opdat een modal shift plaatsvindt. Dit kan
eventueel doordat de gemeente Lievegem de mobiscan van de provincie Oost-Vlaanderen laat
uitvoeren voor de drie verschillende kmo-zones. Dit komt overeen met een andere actie die bij
dezelfde maatregel hoort: ‘Promoten van de mobiscan van de Provincie.’ Een mobiscan is een
gedetailleerde mobiliteitsdoorlichting van een bedrijf of bedrijfszone. Daarbij wordt het
mobiliteitsprofiel van de werknemers onderzocht, alsook het bereikbaarheidsprofiel van de
bedrijfszone (Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Het is misschien een idee om deze mobiscan door de
gemeente Lievegem voor de drie kmo-zones, te financieren. Op de site staat dat de kostprijs voor de
mobiscan gedragen wordt door de provincie Oost-Vlaanderen in zoverre de budgetten beschikbaar
zijn (Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). De resultaten en mogelijke actiemaatregelen die daaruit
komen, kunnen naar de bedrijven doorgespeeld worden. Het is dan aan de bedrijven zelf, of een groep
van bedrijven om de maatregelen met een hoog potentieel te introduceren.
Exemplify: Bedrijven zullen sneller overgaan tot het uitvoeren van deze actie indien de gemeente
hierbij het goede voorbeeld stelt. Als de gemeentediensten zich zullen centraliseren in het nieuwe
ACC (Administratief en Cultureel Centrum), kan hiervoor ook de oefening gemaakt worden. De
mobiscan kan voor de werknemers die gevestigd zijn in het ACC het mobiliteitsprofiel in kaart
brengen. Wat het bereikbaarheidsprofiel van de site zelf betreft, kan hiermee best rekening gehouden
worden vooraf bij het opmaken van de ontwerpplannen. Als ondernemers zien dat ook het
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gemeentebestuur een modal shift beoogt en werknemers stimuleert om de fiets te nemen, dan is de
kans groot dat ze ook sneller diezelfde koers nemen.
Enthuse: Bedrijven kunnen verleid worden met studies over werknemers die met de fiets naar het
werk komen. Zo zijn mensen die zich met de fiets verplaatsen geestelijk rustiger, kunnen ze zich beter
focussen, hebben minder filestress en zijn productiever (Studie woon-werkverkeer, sd). Het kiezen
voor de fiets biedt dus ook voordelen voor de werkgever.
Engage: Dit is moeilijker toe te passen bij deze actie.
Experience: Werkgevers moeten overtuigd geraken om fietsen aan te bieden voor hun werknemers.
Dit kan bevorderd worden door de werkgever- en nemer het fietsen naar het werk te laten ervaren.
Daarvoor kan een beroep gedaan worden op een andere actie uit het klimaatactieplan: ‘Promoten van
de testkaravaan (elektrische fietsen, (elektrische) bakfietsen/fietskarren, e.a.) van de provincie die
kan worden uitgeleend aan bedrijven.’ Bedrijven kunnen de testkaravaan van de provincie
uitproberen (Provincie Oost-Vlaanderen, 2018). Indien het mobiliteitsprofiel nog onvoldoende in
kaart is gebracht, zal het bedrijf eerst een mobiscan moeten uitvoeren, zoals hierboven beschreven.
Door te kiezen voor de testkaravaan kunnen de werknemers en -gevers zelf de voor-en nadelen van
de verplaatsingen met de fiets voor woon- en werkverkeer ondervinden. De bevindingen kunnen dan
de basis vormen om al dan niet fietsen aan te kopen of een contract te tekenen met leasingbedrijven.
KLIMAATACTIE VOOR DE ONDERNEMER: GROENDAKEN
De volgende acties en maatregel behoren tot ‘overige sectoren’ in het klimaatactieplan.
Stimuleren van groendaken en geveltuinen
Promoten van groendaken
Opleggen en premies
Platte daken mogelijk maken
Stimuleren van verticale tuinen of gevelgroen
Promoten subsidieregeling groene daken
Stimuleren van groendaken bij bedrijven
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enthuse: Stimuleren betekent warm maken voor iets. Bedrijven en ondernemers moeten warm
gemaakt worden voor het aanleggen van groendaken. De bedrijven en ondernemers kunnen
overtuigd worden met behulp van verschillende voordelen van groendaken. Zo zorgen groendaken
voor een thermische isolatie waardoor in de zomer binnenin het bedrijfsgebouw koeler is. Dit
betekent een lagere energiefactuur. Bovendien zal een groendak wateroverlast vaker voorkomen. De
aanwezigheid van een groendak zorgt ook voor een goed humeur en betere gezondheid, want
mensen in de omgeving van een groendak zijn gelukkiger. Een ander voordeel is dat een groendak
fijne stofdeeltjes opneemt uit de lucht en zo een buffer vormt tegen luchtvervuiling. Naast een
thermische isolatie, zorgt het groendak ook voor geluidsisolatie en draagt het bij tot een langere
levensduur van het dak (Duurzaam ondernemen Vlaanderen, 2014).
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Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Encourage: In de stad Gent zijn er premies voor het aanleggen van groendaken. Dit is overigens ook
een deelactie van de maatregel ‘stimuleren van groendaken en geveltuinen’ (zie boven). Scholen,
verenigingen en bedrijven kunnen sinds 1 juni 2014 in Gent subsidies aanvragen voor het aanleggen
van groendaken. Het groendak moet daarbij minstens 6m² groot zijn en moet minimaal uit drie lagen
bestaan. Die lagen zijn: een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. De
subsidiebedragen zijn 25 euro per m² voor btw-plichtigen met een maximum van 25.000 euro per
gebouw (Duurzaam ondernemen Vlaanderen, 2014).
Op de site van ‘Natuurlijk Dak’ staat een overzicht van de Vlaamse gemeenten die een premie
aanbieden. Het gemiddelde bedrag ligt tussen de 20 en 31 euro/m². Hierbij moet wel vermeld worden
dat dit subsidies zijn voor particulieren. Van de fuserende gemeenten biedt alleen Waarschoot een
premie voor groendaken van 31euro/m² aan (Davy, 2015). In Lievegem kan er dus bekeken worden of
de gemeente ook premies kan toestaan voor het aanleggen van groendaken. Dit is een extra drijfveer
voor bedrijven en particulieren om groendaken aan te leggen enerzijds, en is anderzijds ook een
tweede actie uit het klimaatactieplan waaraan voldaan wordt.
Enable: Het is niet nuttig om groendaken te promoten als er geen mogelijkheden zijn voor het
aanleggen van groendaken. Een gesprek met een architect van Lovendegem heeft geleerd dat
groendaken ook kunnen aangelegd worden op bestaande daken. Voordat een groendak wordt
aangelegd is een controle van de draagkracht van het dak door een ingenieur stabiliteit wel vereist.
Bestaande bedrijven in de kmo-zone komen dus in aanmerking voor het aanleggen van groendaken,
mits controle van de draagkracht. Een groendak wordt het gemakkelijkst aangelegd op een plat dak.
Het kan ook op een licht hellend dak, maar dat vergt een specifiekere aanleg.
Er bestaan twee soorten groendaken: een intensief en extensief groendak. Een extensief dak wordt
begroeid met mossen en vetplanten. Dit type groendak vraagt niet veel onderhoud en is niet
vergunningsplichtig. Een intensief groendak zorgt voor een grotere belasting, is wel
vergunningsplichtig en vergt veel onderhoud. Daartoe behoren de daktuinen (Mijn Dakwerker, sd).
Een andere mogelijkheid is een energiedak. Een energiedak combineert een groendak met PVpanelen. Zo zou het rendement van de PV-panelen stijgen in aanwezigheid van mossen en
vetplanten. Een energiedak is beperkt in onderhoud (Groendak, sd).
Exemplify: Zoals hierboven besproken, geeft de stad Gent een premie voor het aanleggen van
groendaken bij bedrijven. De initiatieven die daardoor op het Gents grondgebied tot stand gekomen
zijn, kunnen zeker als voorbeeld genomen worden. Ook Waarschoot geeft subsidies voor
groendaken. De bedrijven of particulieren die hiervan in het verleden al gebruik hebben gemaakt,
kunnen als voorbeeld gebruikt worden. Een ander voorbeeld kan het toekomstige ACC zijn.
Vermoedelijk zal een nieuw ACC (Administratief en Cultureel Centrum) gebouwd worden. Als bestuur
van Lievegem ligt hier de mogelijkheid om het voorbeeld te zijn en ook dit dak te voorzien van een
groendak, al dan niet in combinatie met zonnepanelen.
Experience: De voorbeelden die hierboven staan uitgeschreven bij ‘Exemplify’ kunnen ook gebruikt
worden om in te zetten op ‘ervaring’. Nodig ondernemers uit die in groendaken hebben geïnvesteerd
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en laat hen hun verhaal vertellen aan andere ondernemers. Die mensen kunnen zelf de voordelen, de
kosten en hun ervaringen verwoorden en delen met de anderen.
Enlighten: Om groendaken te stimuleren bij bedrijven moet er ook een kanaal zijn dat over voldoende
informatie beschikt. Enerzijds kan dit een klimaatambtenaar zijn die de werking, kosten, voor-en
nadelen van groendaken kent. Anderzijds kan de informatie ook verspreid worden via een
georganiseerde infoavond. Indien beslist wordt dat Lievegem subsidies toekent aan groendaken,
zoals vele andere Vlaamse gemeenten, kan een infoavond georganiseerd worden voor ondernemers.
Ondernemers met grote daken uit de verschillende kmo-zones en op andere plaatsen op het
grondgebied van Lievegem worden hierop uitgenodigd. Tijdens zo’n infoavond kan er eventueel een
gastspreker uitgenodigd worden. Dit kan dan een ondernemer zijn uit Waarschoot of Gent, die zoals
hierboven beschreven staat, al ervaring heeft met groendaken.
Engage: Indien een klimaatambtenaar erin zou slagen om een succesvol project over groendaken in
Waarschoot te vinden waarvan de ondernemer zich kenbaar wil maken, kan dit als uithangbord
gebruikt worden. Een succesvol groendak op grondgebied Lievegem kan andere ondernemers ertoe
aanzetten hierin ook te investeren.
5.2.2.4

NIVEAU VAN VERENIGINGEN EN SCHOLEN

Ook (jeugd)verenigingen, organisaties en scholen kunnen duurzamer handelen. Aan die doelgroepen
worden ook acties voorgesteld om uit te voeren.
Hieronder wordt eerst een actie uitgewerkt dat meer gericht is op scholen en nadien een actie eerder
bestemd voor verschillende verenigingen.
KLIMAATACTIE VOOR DE SCHOLENGEMEENSCHAP: MOESTUINIEREN
Scholen kunnen actie ondernemen opdat de maatregel moestuinieren en composteren gestimuleerd
wordt. De acties worden in het voorlopige klimaatactieplan onderverdeeld bij de ‘overige sectoren’
maar zal vermoedelijk na de herwerking ingedeeld worden bij het hoofdstuk ‘consuminderen of lokale
economie’.
Stimuleren van moestuinieren en composteren
Inzetten op moestuinieren in de scholen
Workshops aanbieden rond moestuinieren en ecologische voeding (aan
scholen, jonge gezinnen, jeugdverenigingen,..)
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: Om te kunnen inzetten op moestuinieren in de scholen, moet hiervoor plaats en ruimte
voorzien worden. Veelal zijn scholen in het centrum geplaatst met weinig uitbreidingsmogelijkheden.
De moestuin zal dan plaats moeten krijgen op de reeds bestaande speelplaats. Verschillende soorten
moestuinen zijn mogelijk. Enerzijds kan een deel van de verharding van de speelplaats weggenomen
worden, en kan dit met toevoeging van goede grond omgetoverd worden tot een moestuin.
Anderzijds kan er ook gewerkt worden met bakken, gevuld met aarde zodat die boven de speelkoer
komen.
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Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enlighten: Opdat schoolbesturen voor moestuinieren zouden kiezen, moeten ze hierover voldoende
informatie beschikken. Eventueel kan informatie verstrekt worden vanuit de kringloopkrachten. De
drie fuserende gemeenten hebben allemaal kringloopkrachten die zich voornamelijk inzetten voor
het composteren van gft. Verschillende van die mensen met groene vingers hebben ook kennis over
moestuinieren. De kringloopkrachten zouden dus bij de scholen kunnen langsgaan en wat tips geven.
Een andere bron van informatie is het Velt. De vzw Velt geeft een workshop: 'Een b(l)oeiende
schoolmoestuin: ook op jouw school.' Scholen kunnen zich inschrijven voor deze workshop. Naast de
workshop biedt Velt ook nog andere bruikbare tools, zoals de schoolmoestuinhandleiding en de
kweekfiches (Velt vzw; WWF, 2016).
Exemplify: Er zijn al verschillende scholen in Lievegem die een moestuin hebben. De gemeentelijke
basisschool van Lovendegem startte in 2013 al met een moestuin (osw, 2013). Ook de lagere school
Sint-Martinus in Zomergem legde een moestuin aan in 2014 (JSA, 2014). De vrije lagere school in
Waarschoot, De Lieve, schreef in 2015 over een moestuin in hun schoolreglement (Temmerman,
2015). Deze drie scholen kunnen als voorbeeld gebruikt worden voor andere scholen. Zo is er nog geen
informatie in verband met moestuinieren teruggevonden voor de scholen De Bron in Lovendegem,
De Zandloper en school Beke in Zomergem en basisschool De Notelaar in Waarschoot. Het kan dus
een mogelijkheid zijn om de scholen met elkaar in contact te brengen, zodat de scholen zonder
moestuin eens op bezoek kunnen gaan bij scholen met een moestuin. Zo kunnen ze met eigen ogen
zien hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Experience: Indien scholen op bezoek gaan bij anderen kunnen ze dit misschien doen op de dag dat de
kinderen erin aan het werken zijn. Zo werken de leerlingen van Sint-Martinusschool in Zomergem,
iedere woensdagvoormiddag in de moestuin (JSA, 2014). Andere scholen uit Zomergem of
omliggende gemeenten kunnen dan eventueel op woensdagvoormiddag de moestuin bezoeken
zodat de kinderen ook de kans krijgen om mee te helpen en een idee krijgen van wat het is om een
moestuin te onderhouden. Indien kinderen het leuk vinden, zal het schoolbestuur ook sneller de stap
zetten om een eigen moestuin aan te leggen.
Engage: De betrokkenheid van de leerlingen kan wel verhoogd worden als het hun ‘eigen’ moestuin
is. Zo kan iedere klas bijvoorbeeld verantwoordelijk gesteld worden voor hun eigen moestuin.
Eventueel kunnen hieraan wedstrijden gekoppeld worden, zoals ‘de mooiste onderhouden moestuin’,
‘de moestuin met de meeste groenten’, ‘de lekkerste soep’,.. Indien de infrastructuur niet toelaat om
voor elke klas een tuin te voorzien kan ook met één gezamenlijk tuin gewerkt worden. De
betrokkenheid kan dan verhoogd worden door elke maand een andere klas verantwoordelijk te
stellen voor de moestuin.
Enthuse: Kinderen kunnen geënthousiasmeerd worden met het feit dat ze in het oogstseizoen
verschillende keren soep kunnen maken met groenten uit de eigen tuin. Leerlingen vinden het
meestal ook fijn als ze uit het klaslokaal mogen om andere dingen te doen, zoals moestuinieren. Het
schoolbestuur kan overtuigd worden doordat kinderen opnieuw leren kennis maken met de afkomst
van groenten en fruit die dagelijks op hun bord liggen. Naast het effectieve onderhoud van de
moestuin, kan de moestuin ook nog voor verschillende andere doeleinden gebruikt worden. Zo zijn er
ook educatieve pakketten beschikbaar over oppervlaktes berekenen, wit-lofgedichten, Franse
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groenten,…met gebruik van de moestuin (Velt vzw, 2016). De site van Velt reikt verschillende de
lesideëen aan met een link naar het leerplan.
Encourage: Het schoolbestuur moet overtuigd worden om het project moestuinieren te starten op
school. Het gemeentebestuur Lievegem zou dit kunnen aanmoedigen door de aanleg van een
moestuin op zich te nemen. Veelal moet er binnen de bestaande muren van het schoolgebouw een
stukje van de speelplaats verbouwd worden om er een moestuin van te maken. Er kan ook gekozen
worden voor plantenbakken of bakken van 1m². Als de gemeente deze kost op zich neemt, zal de
drempel voor het schoolbestuur misschien verlaagd worden. Alles wordt klaargemaakt en in orde
gebracht door bijvoorbeeld de groendienst van het gemeentebestuur, waardoor de school dan kan
starten met het project.
De uitwerking van deze actie is gericht op basisscholen. Voor middelbare scholen is het verhaal van
een moestuin moeilijker te rijmen met de verschillende leerplannen en lesuren. Met uitzondering van
tuin- en landbouwscholen hebben slechts weinige middelbare scholen een moestuin. Om
schoolbesturen van een middelbare school te overtuigen kunnen de meeste tips die hierboven
beschreven staan, analoog gebruikt worden.
KLIMAATACTIE VOOR EEN VERENIGING: DUURZAME MOBILITEIT
Verenigingen, zowel jeugdverenigingen als voor senioren, organisaties van evenementen,
muziekacademies, sportverenigingen, kunnen aangemoedigd worden om de volgende actie uit te
voeren. De maatregel en actie behoort tot het hoofdstuk ‘vervoer’.
Verduurzamen van vervoer naar (sport)verenigingen
Belonen van duurzame mobiliteit door vb. kortingen
Organiseren van fietspools of fietsverhuur
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Encourage: De actie beschreven zoals in het klimaatactieplan suggereert dat het fietsgedrag kan
aangemoedigd worden door te belonen. Als mensen beloond worden, zullen ze vaker het gewenste
gedrag stellen. Kortingen zijn financiële tegemoetkomingen. Zo kan er korting gegeven worden bij
het verlengen van een sportabonnement als de spaarkaart vol is. Of kan er korting gegeven worden
bij het eerste drankje dat geconsumeerd wordt in de jeugdhuizen. Bij een volle spaarkaart kan het lid
genieten van een gratis extra muziekles. Dit zijn maar enkele voorbeelden.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enable: Er moet de mogelijkheid zijn om te belonen. Zo kunnen verschillende systemen worden
uitgewerkt.
Een eerste mogelijkheid is een systeem analoog aan het vroegere ‘Met belgerinkel naar de winkel’.
Dit hield in dat burgers die boodschappen deden bij een lokale handelaar en daarbij te voet of met de
fiets kwamen, een belgerinkellot kregen. Op dat lot stond een unieke code die moest ingegeven
worden op de website en waarbij kon nagegaan worden of men een prijs had gewonnen (Tessenderlo,
2016). In plaats van handelaren kan dit toegepast worden op verenigingen. Kinderen en volwassenen
die met de fiets naar de sporthal gaan, krijgen een lot. Leden van een jeugdbeweging die zich
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verplaatsen met de fiets of te voet, krijgen een lot. Ook jongeren die het jeugdhuis bezoeken met de
fiets of te voet, leden die zich verplaatsen naar een muziekschool, leden van Natuurpunt, kinderen
naar school,… kunnen een lot verdienen. Via het lot met de unieke code wordt op de site van
Lievegem duidelijk gemaakt of er een prijs is gewonnen. Voorbeelden van prijzen kunnen zijn:
zadelhoesjes, drinkbussen, fietstassen, fietsbellen, reflectoren, fluohesje, een waardebon in een
fietswinkel, een fietspomp, tegoedbon voor een onderhoud van een fiets,… Zoals de actie ‘met
belgerinkel naar de winkel’ kan deze actie ook doorgaan gedurende één maand in het jaar. Concreet
wil dat zeggen dat de gemeente Lievegem de loten met prijzen voorziet en de verenigingen
aanschrijft om hieraan mee te doen. De verschillende verenigingen kunnen loten ophalen om hun
leden te belonen bij het kiezen van een milieuvriendelijk vervoersmiddel.
Een andere mogelijkheid is om te werken met een spaarkaart. Per keer dat een burger zich verplaatst
naar een vereniging te voet of met de fiets, krijgt die een stempel. Met een volledige spaarkaart kan
dan een cadeau gekozen worden. Die cadeaus kunnen opnieuw voorzien worden door de gemeente
en zijn dezelfde als hierboven opgesomd.
Een andere optie is dat een vereniging zelf het initiatief neemt om een beloningssysteem op te
starten. Zo kan een jeugdvereniging ervoor kiezen dat bij een volle spaarkaart er een korting is van
10% om mee te gaan op kamp. Een sportvereniging kan ervoor kiezen om loten uit te delen die kans
maken om duotickets te winnen voor naar een volleybalwedstrijd te gaan kijken,…
Enthuse: De verenigingen moeten gestimuleerd worden om in te gaan op dit initiatief. Bij de eerste
twee mogelijkheden (zie hierboven ‘Enable’), is de bijkomende inspanning voor een vereniging tot het
minimum gehouden doordat de prijzen voorzien worden door de gemeente. Het initiatief is kosteloos
voor de vereniging. Terwijl daarbij wordt bijgedragen aan een gezonder leefmilieu voor de leden van
een vereniging.
In de derde optie omschreven bij ‘Enable’, wordt er meer van de vereniging zelf verwacht. De
vereniging moet volledig zelf een beloningssysteem uitwerken. Het bijkomende voordeel naast een
gezonder leefmilieu is de exclusiviteit van die actie. Misschien zijn er wel burgers die omwille van het
initiatief bewust gemaakt worden over hun mobiliteitskeuze en zich daarbij gaan verleggen naar de
desbetreffende vereniging.
Enlighten: Opdat duurzame mobiliteit beloond wordt, moet dit beloningssysteem vooraf goed
afgebakend worden. Er moet voldoende info zijn naar de vereniging en leden van de vereniging.
Onder andere informatie over ‘duurzame mobiliteit’. Dit begrip moet goed afgebakend worden.
Elektrische voertuigen, carpoolen, met de step komen, behoort dit er ook toe, of niet. Het systeem
over spaarkaarten, loten, ophalen van cadeaus en dergelijke moet duidelijk zijn.
Engage: Zoals ‘Met Belgerinkel naar de winkel’ of de opvolger ‘Zo Dichtblij’, hun eigen logo hebben,
kan er ook een logo uitgedacht worden voor dit project. Dit logo kan dan gebruikt worden door alle
verenigingen die werken met loten of spaarkaarten. Doordat het logo in het straatbeeld aanwezig is,
geraken meer mensen ermee vertrouwd en zullen meer burgers over de streep getrokken worden om
ook de fiets te nemen. Afhankelijk van het beloningssysteem en de slogan kan hiervoor een gepast
logo gemaakt worden.
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Experience: Hierbij kan verwezen worden naar de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Dit project
heeft 15 jaar bestaan en was het grootste fietsproject in Vlaanderen. Zo bleek dat één op de twee
deelnemers toegaf, vaker te fietsen door deze campagne (Bond Beter Leefmilieu vzw, 2016). De
fuserende gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem namen hieraan deel. Het feit dat ze
verschillende jaren hebben deelgenomen, wijst erop dat dit een succesvol project was.
Exemplify: Het voorbeeld kan opnieuw gesteld worden door verenigingen binnen de lokale overheid.
Zo zouden bijvoorbeeld leden van de verschillende adviesraden beloond kunnen worden indien ze te
voet of met de fiets naar de vergadering komen. De beloning gebeurt dan via het uitdelen van een lot
met een unieke code of een stempel op de spaarkaart.
5.2.2.5

NIVEAU VAN EEN INTERNE DIENST

De werking van de interne diensten draagt bij tot 2% van de totale CO2-uitstoot voor Lievegem. Ook
hierbij is reductie nog steeds mogelijk. Hieronder volgen enkele uitgevoerde klimaatacties voor de
medewerkers van het lokale bestuur, gevolgd door de uitwerking van nog twee andere acties uit het
klimaatactieplan.
UITGEVOERDE KLIMAATACTIE VOOR WERKNEMERS VAN HET LOKALE BESTUUR: CARPOOLEN
In het klimaatactieplan heeft de volgende maatregel betrekking tot ‘vervoer’. Deze maatregel wordt
uitgewerkt in verschillende concrete acties, zoals hieronder opgesomd.
Stimuleren van carpoolen
Promoten van carpoolparkings (vb. Bierstal) en carpoolstrook
Ontwikkelen van een app of platform dat carpoolen voor inwoners faciliteert
Bekendmaken van bestaande initiatieven
Promoten van carpoolen vb. door organiseren van een carpooldag
Carpoolen promoten bij evenementen
Samen met de administratieve medewerker van de milieudienst in Lovendegem, hebben we een
bestand uitgewerkt om het carpoolen onder de werknemers van het gemeentebestuur Lovendegem,
toegankelijker te maken. Dit document is geplaatst op de I-schijf, een dataschijf waarop alle diensten
kunnen. De aanleiding voor het maken van dit bestand was het klimaatplan enerzijds. Anderzijds in
de voorbereidingen van de fusie, zijn er heel veel vergaderingen in de drie verschillende fuserende
gemeenten met meestal verschillende ambtenaren van eenzelfde gemeente. Het is dan ook het doel
dat zij zich samen verplaatsen.

Figuur 6: formulier carpoolsysteem
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Bij deze actie is rekening gehouden met het 7E-model om de kans op slagen te vergroten.
Enable: Carpoolen werd gestimuleerd door een klaargemaakt bestand toe te voegen aan de
dataschijf. Een dataschijf waarop alle interne diensten van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem
toegang hebben. De file is heel eenvoudig opgesteld en vergt niet veel moeite om dit in te vullen. Het
gemeentebestuur beschikt over dienstvoertuigen waardoor carpoolen mogelijk wordt gemaakt.
Twee weken na het in werking stellen van de file blijkt, dat de carpoolafspraken voornamelijk nog
mondeling worden gemaakt. Op het gemeentehuis van Lovendegem zijn dagelijks gemiddeld 15
ambtenaren aan het werk. Gezien de grootte van de groep en de onderlinge goede verstandhouding
worden de meeste afspraken in de wandelgangen gemaakt. Het lijkt erop dat de file meer zijn doel
zal hebben voor het afspreken tussen diensten die niet op dezelfde locatie gelegen zijn, zoals de
diensten op het gemeentehuis en het OCMW.
Enlighten: Alle ambtenaren van het lokale bestuur zijn op de hoogte gebracht van de aanwezigheid
van het carpoolbestand op de dataschijf, via mail. Alle leden hebben deze info dus gekregen.
Experience: Het systeem carpoolen zal voor ambtenaren stimulerend werken indien ze daarbij een
positiever ervaring hebben gehad. Voor het Excel bestand werd er al gecarpoold. Ambtenaren die
hiervan het nut zagen, het gezellig vonden onder de collega’s en het leuk vonden om met een
dienstvoertuig te rijden, zullen vaker (eventueel met behulp van het bestand) kiezen voor carpoolen.
Van andere medewerkers hoor ik dat ze liever zelf rijden, omdat ze na de vergadering meteen kunnen
doorrijden naar huis. Het bijkomend voordeel van carpoolen is dat de werknemer minder eigen
kilometers doet, en dus minder moet tanken.
Exemplify: Het diensthoofd omgeving en ikzelf probeerden wel het voorbeeld te geven. Ikzelf heb
gedurende mijn stage voor dienstverplaatsingen nooit alleen in een personenvoertuig gezeten. Ik
reed uiteraard samen met mijn stagebegeleider, maar ook met de schepen. Ook het diensthoofd
omgeving, mijn stagebegeleider stelde zijn collega’s voor om te carpoolen bij dienstverplaatsingen.
Opnieuw gebeurde dit meer mondeling dan via het Excel bestand.
Enthuse: We hebben de Excel file opgemaakt met verschillende kleuren om het aantrekkelijker te
maken. Een wit blad met kolommen wordt meestal als minder aantrekkelijk beschouwd.
Engage: Omwille van het feit dat het diensthoofd omgeving zelf kiest voor carpoolen met collega’s
voor dienstverplaatsingen kan die als ambassadeur beschouwd worden. Hoewel deze rol niet expliciet
wordt benadrukt tijdens het uitvoeren van deze actie.
Encourage: Hieraan is minder aandacht gegeven bij het uitvoeren van deze actie.
UITGEVOERDE KLIMAATACTIE VOOR WERKNEMERS VAN HET LOKALE BESTUUR: REGISTRATIE
ENERGIEVERBRUIK
Uitwerken van energiezorg binnen de gemeentelijke diensten
Registratie energieverbruik gemeentegebouwen in databank Eandis
Heropnemen van energiemonitoring, analyseren van de verbruiken voor de
gemeentelijke gebouwen en inzetten van deze informatie
Nieuw leven blazen in het energiebeheersysteem
Opmaken van een energiezorgplan ism Eandis
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Concrete acties koppelen aan metingen vb. gebouwverantwoordelijke inzetten
of technische dienst inschakelen
Gebruik maken van slimme meters
Aanstellen van een energiecoördinator per gebouw
Uitvoeren van energieaudits in gemeentelijke gebouwen
Uitvoeren van energieaudits in scholen
Rationeel omgaan met ruimte en afstoten van gebouwen (vb. oude
brandweerkazerne, oude school, oud gemeentehuis Oostwinkel, oude pastorij –
uitgevoerd)
Bij het onderdeel ‘Gemeentelijke gebouwen, uitrustingen/voorzieningen’ wordt de bovenstaande
maatregel aangereikt. De actie ‘registratie energieverbruik gemeentegebouwen in databank Eandis’
werd uitgevoerd.
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: De actie doet vermoeden dat er een databank is van Eandis waarin het energieverbruik van
de gemeentegebouwen kan geregistreerd worden. De gemeente Lovendegem registreerde het
energieverbruik al via die databank. Eandis heeft recent (april 2018) een bericht verspreid waarbij ze
hun nieuwe databank ‘E-lyse’ voorstellen. Het is een gratis energiemanagementsysteem ontwikkeld
voor lokale besturen. Die databank maakt het ook mogelijk om verbruik van gebouwen te vergelijken
met het verbruik van gelijkaardige gebouwen in andere gemeenten. Er is een benchmark voorzien in
de databank. Ook kan er alarm worden ingesteld wanneer het energieverbruik buitensporig is. E-lyse
biedt dus de mogelijkheid om het energieverbruik te registreren.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enlighten: Om goed te kunnen werken met het nieuwe systeem heb ik gratis een webinar gevolgd op
24 april 2018. Leden van lokale besturen of energiecoördinatoren konden zich hiervoor inschrijven.
Tijdens de webinar werd online en live toelichting gegeven over de toepassingen van E-lyse. Dit was
een goede manier om informatie te vergaren. Bij het online volgen van de sessie heb ik ook enkele
notities genomen. Die notities heb ik nadien onder de algemene map van milieu geplaatst bij
energieverbruik. Intussen heb ik de belangrijkste functies van de databank getoond aan de
administratieve medewerker die dit verder zal opvolgen. Bovendien staan er op de website van E-lyse
ook verschillende handleidingen, die men kan downloaden (Eandis, 2018).
Exemplify: Omdat ik het nieuwe systeem zou introduceren, wou ik graag dat er met een nieuwe lei
kon begonnen worden. Concreet hield dat in om alle meterstanden van het energieverbruik van de
verschillende gebouwen uit het gemeentelijke patrimonium op te vragen. Sommige laatst
opgenomen meterstanden dateerden van 2016 of zelfs ouder. Daarom werd een mail gestuurd naar
de verschillende verantwoordelijken van de gebouwen met de vraag om de meterstanden op te
nemen en die door te geven. Aangezien ikzelf in het gemeentehuis werk, heeft mijn stagebegeleider
het goede voorbeeld getoond en meteen de meterstanden van het gemeentehuis opgenomen.
Intussen is er een maand verstreken en heb ik opnieuw de meterstanden opgenomen voor het
gemeentehuis. De meterstanden van de overige gebouwen zijn intussen ook allemaal doorgegeven
en ingegeven in de databank.
Enthuse: De databank E-lyse probeert lokale besturen aan te trekken door de verschillende
toepassingen dat het systeem aanbiedt. De alarmen, bij buitensporig energieverbruik, rapporten met
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klimaatcorrectie, vergelijking met gebouwen uit andere gemeenten, zijn maar enkele voorbeelden.
Om de werknemers zelf te enthousiasmeren is het moeilijker. Eventueel kan wel maandelijks een
rapport gezonden worden naar de energiecoördinator van dat specifiek gebouw met daarin het
verbruik. Wanneer dit maandelijks of driemaandelijks wordt gedaan, kan dit de energiecoördinator
wel motiveren om de meterstanden te blijven doorgeven. Bovendien heeft hij dan ook zicht op het
verloop van het verbruik.
Encourage: Bij deze actie is het moeilijker om ‘encourage’ toe te passen. De besparing op
energiekosten die tot stand kunnen komen doordat het verbruik geregistreerd wordt, hebben geen
rechtstreekse invloed op de werknemers van de interne dienst.
Engage: Een klimaatambtenaar van Lievegem zou hier de rol kunnen opnemen van ambassadeur. Die
persoon kan de verbruiken van de verschillende gebouwen registreren en opvolgen. De ambtenaar
kan ook rapporteren als een bepaald verbruik uitzonderlijk is gestegen of gedaald.
Experience: Er werd voordien al gewerkt met Eandis Comeet. Dit werd echter niet nauwgezet
opgevolgd. Naast het invullen van de meterstanden werd er niet verder gewerkt met de gegevens. De
ervaring is dus nog niet optimaal. Door het gebruik van de rapporten en de benchmark in de
vernieuwde databank kan de ervaring misschien positiever worden.
KLIMAATACTIE VOOR WERKNEMERS VAN DE LOKALE OVERHEID: LOKALE PRODUCTEN
De eerste actie behoort tot het onderdeel ‘gemeentelijke gebouwen, uitrusting en voorzieningen’ van
het klimaatactieplan. De maatregel opgenomen in het klimaatplan is ‘realiseren van een duurzaam
aankoopbeleid’ met daarbij vier concrete acties. De actie ‘aankopen van lokale producten’ , wordt
getoetst aan het 7E-model. Lokale producten kunnen aangekocht worden voor een receptie, dat
wordt georganiseerd door de gemeente. Ook voor pensioenen, verjaardagen, jubilarissen of bij het
in de bloemetjes zetten van mensen, kan geopteerd worden voor waardebonnen van lokale winkels.
Voor het organiseren van kermissen, of andere evenementen kan gekeken worden naar welke
producten vanuit de directe omgeving hiervoor kunnen gebruikt worden.
Realiseren van een duurzaam aankoopbeleid
Aankopen van lokale producten
Kiezen voor 100% groene stroom in het hele patrimonium
Bij het aankopen van apparaten rekening houden met het energieverbruik door
aandacht voor energielabel, minstens label A+
Bij aankopen door de gemeente het criterium duurzaam transport mee
opnemen als criterium
Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: De actie suggereert dat er de mogelijkheid moet zijn om lokale producten aan te kopen. In de
fusiegemeente Lievegem zijn er heel wat bedrijven en ondernemingen die verschillende producten
aanbieden. Een lijst van de verschillende ondernemingen is terug te vinden op de website van
Kompass bedrijvengids. Daarbij moet tot op heden opgezocht worden voor de drie verschillende
gemeenten.
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Een andere site die heel wat mogelijkheden biedt is Lovendegemonline.be. Dit is een site met daarop
verschillende handelaars uit Lovendegem. Via de site kunnen er online goederen aangekocht worden
bij de lokale handelaars. Voor de gemeenten Zomergem en Waarschoot bestaat dit vandaag nog niet.
Misschien kan deze site uitgebreid worden voor volledig Lievegem.
Een andere mogelijkheid die vandaag al aanwezig is in Lovendegem zijn de gemeentelijke
waardebonnen. Bij jubilarissen wordt vanuit de naam van het gemeentebestuur een cadeaubon
gegeven. Dezelfde cadeaubonnen van €5 en €10 zijn ook te verkrijgen aan het loket. Voor het tegoed
aangegeven op de bon, kan men gaan winkelen of boodschappen doen bij alle deelnemende
handelaars. De lijst van de deelnemende handelaars is terug te vinden op de website van
Lovendegem. Het duurzaam aankoopbeleid gaat hier over het aanbieden van lokale producten aan
de burgers via waardebonnen (Gemeentebestuur Lovendegem, 2015). In Waarschoot is er een
gelijkaardige cadeaubon, de Waarschootbon. De Waarschootbon wordt verkocht voor €10 of €25
euro. Deze bon is verkrijgbaar bij de dienst burgerzaken, op de sportdienst en in de bib. De website
van Waarschoot biedt een overzicht van alle deelnemende handelaars (Gemeentebestuur
Waarschoot., 2017). Een gelijkaardige bon kan zeker aangeboden worden in de gemeente Lievegem
met aankoopmogelijkheden bij alle deelnemende Lievegemse handelaars.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enlighten: Aan de hand van de bovenstaande websites kan nagegaan worden welke producten en
diensten in Lievegem beschikbaar zijn. Daarvan kan een inventaris opgemaakt worden. De inventaris
kan eventueel per product en dienst gecatalogeerd worden, opdat elke interne dienst van het lokale
bestuur van een specifieke inventaris kan voorzien worden. Met deze informatie kunnen
medewerkers van de verschillende diensten aan de slag gaan. Bij aankopen of plannen voor aankopen
kunnen ze vooraf in de catalogus kijken. Als er dan wordt opgemerkt dat de bepaalde dienst of het
product in Lievegem niet voor handen is, kan er uitgeweken worden.
Experience: Binnen de gemeente Lovendegem zijn er al goede voorbeelden van een lokaal
aankoopbeleid. Zo worden vergaderingen en wandelingen voorzien van versgeperst appelsap
gemaakt van de appels van de gemeente. Ook werden de vrijwilligers van de zwerfvuilactie bedankt
met een appel van een buurtwinkel en een vruchtensapje uit de Oxfam wereldwinkel. De opdracht
voor het printen van stickers werd gegeven aan een onderneming uit de kmo-zone. Zo zijn er
vermoedelijk nog veel voorbeelden ook voor de andere fuserende gemeenten. Als bij zulke acties de
producten en diensten goed worden bevonden, zal deze actie vaker herhaald worden.
Enthuse: Indien de kosten voor aankopen bij de lokale handelaars worden gemaakt, wordt daarbij de
lokale handelaar aangemoedigd en bevestigd in zijn producten of diensten. Voor een
gemeentebestuur is het positief als de handelaars zich gesteund voelen. Daarbij ontstaat een beter
klimaat, waardoor handelaars langer zullen blijven en er eventueel nieuwe handelaars worden
aangetrokken om zich daar te vestigen.
Een andere vorm van enthousiasmeren is de kennismaking van de producten met de burgers. Als de
interne diensten lokale aanbestedingen doen, dan kunnen burgers daarmee (on)rechtstreeks in
contact komen. Indien dit een positieve ervaring is, zullen burgers die handelaars ook vaker opzoeken.
Dit zorgt ervoor dat de handelaars een grotere afzetmarkt hebben. Het zorgt ook voor een betere
economie binnen de gemeente Lievegem.

Bachelorproef Fien Devuyst 3 MM

57

Encourage: De gemeente wordt beloond doordat een duurzame aankoop, hier een lokale aankoop,
over de gehele levensduur goedkoper blijkt te zijn dan andere producten. Het is vaak een misperceptie
dat duurzame aankopen duurder zijn. Uit studies blijkt dat de aankoopprijs soms duurder kan zijn,
maar de totale kosten kunnen over de gehele levensduur goedkoper zijn. Op die manier wordt er geld
bespaard. Een langetermijnvisie is hiervoor nodig, en niet het kortetermijndenken (vvsg, Waarom
duurzaam aankopen?).
Engage: De bevoegde persoon voor ‘lokale economie’ kan hiervoor misschien als ambassadeur
aangeduid worden. Die persoon probeert zoveel mogelijk collega’s te overtuigen en zal erop toezien
dat bij aankopen, zo vaak mogelijk voor lokale producten en dienstverleningen wordt gekozen.
Exemplify: Het vvsg schrijft hierover het volgende: “Gemeenten en OCMW’s hebben een
voorbeeldfunctie te vervullen. Door zelf een intern duurzaam aankoopbeleid te voeren, kunnen
gemeenten het goede voorbeeld geven aan bedrijven en burgers en hen zo stimuleren tot meer
duurzame productie en consumptie. Bovendien vaart het imago van de gemeente hier goed bij” (vvsg,
Waarom duurzaam aankopen?). Op dezelfde site staan voorbeelden van andere gemeenten die een
duurzaam aankoopbeleid nastreven. Zo is er het voorbeeld van de gemeente Evergem. Daar wordt
jaarlijks één gemeentedienst aangespoord om een initiatief rond duurzame consumptie te nemen,
het aankopen van lokale producten kan hiervan een voorbeeld zijn. In Gent worden tonnen eerlijke
bananen verorberd in de buitenschoolse kinderopvangen (vvsg, aankoopbeleid). Analoog zou
Lievegem hier ook per dienst kunnen werken en kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om
lokale producten aan te kopen binnen elke dienst.
KLIMAATACTIE VOOR WERKNEMERS VAN HET LOKALE BESTUUR: KLIMAATTOETS
Starten van een klimaatcampagne gericht naar de medewerkers
Regelmatig terugkoppelen via de diensthoofdenvergadering en interne
nieuwsbrieven en een intensieve en volgehouden communicatiecampagne
Door concrete en creatieve klimaatacties te realiseren blijvend de aandacht op
het klimaatbeleid te trekken van alle diensten.
Opzetten van een rubriek ‘klimaatplan’ bij het dienstoverleg
Invoeren van een klimaattoets (inclusief een mobiliteitstoets) bij beleidsbeslissingen
De laatste uitgewerkte actie heeft betrekking tot de maatregel ‘Starten van een klimaatcampagne
gericht naar de medewerkers’, dit is een onderdeel van het hoofdstuk ‘Overige sectoren’ in het
klimaatactieplan.
De literatuurstudie hierboven wijst uit dat een klimaattoets een belangrijk element is, indien men een
succesvol klimaatactieplan wil. Het is belangrijk dat er een draagvlak is voor het klimaatplan op hoger
niveau en dat het klimaatplan verweven zit in het algemeen plan van het lokale bestuur. Het invoeren
van een klimaattoets kan hiervoor een perfecte oplossing zijn. Doordat de klimaattoets wordt
gebruikt voor beleidsbeslissingen, wordt dit geïntegreerd in het algemeen beleid van het lokale
bestuur. Bovendien kan tijdens het opmaken van de klimaattoets een participatietraject worden
opgesteld voor de andere diensten. Als andere diensten tijdens de opmaak voldoende inspraak
krijgen, en de voorstellen worden regelmatig naar hen teruggekoppeld, kan dit ervoor zorgen dat dit
een instrument wordt binnen de gemeente waarvoor een groot draagvlak is gecreëerd. Dit komt de
uitvoering van de klimaattoets en andere acties alleen maar ten goede.
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Reeds aanwezig vanuit het 7E-model
Enable: De actie houdt in dat een klimaattoets wordt uitgevoerd bij beleidsbeslissingen. Daarvoor
moet een klimaattoets voor handen zijn. Die is er tot op heden niet in Lovendegem, en vermoedelijk
ook niet in de andere fuserende gemeenten. De klimaattoets zal dus ontworpen en ingevoerd moeten
worden in de fusiegemeente Lievegem. Dit zou een taak kunnen zijn voor een klimaatambtenaar om
een klimaattoets en mobiliteitstoets voor Lievegem te maken. Eenmaal de toets er is en wordt
goedgekeurd, kunnen andere diensten hiermee rekening houden. Ook op niveau van beleid maken,
kan hiermee dan gewerkt worden.
Aanbevelingen op basis van het 7E-model
Enlighten: Eenmaal de klimaattoets is opgesteld, moet dit duidelijk gekaderd en uitgelegd worden
aan de andere werknemers van de interne diensten. Dit kan via een vergadering geregeld worden.
Daarin kan de klimaatambtenaar, of de persoon die de klimaattoets heeft opgesteld, toelichten wat
het doel is van dit instrument en hoe je ermee moet werken.
Exemplify: Voor mensen op niveau van beleid, die niet heel intensief bezig zijn met het klimaatplan,
kan dit overkomen als een abstracte tool. Daarom is het heel belangrijk de klimaat- en
mobiliteitstoets te schetsen in een heel concrete context.
Tot op heden zijn hiervan nog maar weinig voorbeelden. In het klimaatplan van de stad Aalst staat
uitgelegd wat de functie moet zijn van een klimaattoets: “Voor elke beleidsbeslissing dient te worden
onderzocht welke ‘klimaatsimpact’ het voorstel heeft, zowel op het vlak van mitigatie als adaptatie.
Dit door middel van een verplicht op te nemen punt in de ‘nota’s aan het CBS. De inschatting dient te
gebeuren door de dienst die de nota voorbereidt. Zij kan hiervoor eventueel ondersteuning inroepen
bij de dienst leefmilieu” (Bond Beter Leefmilieu; Zero Emission Solutions; Omgeving, 2015). De stad
Aalst heeft betaald voor het opmaken van een klimaattoets bij het opmaken van het klimaatplan. De
vraag die echt gesteld wordt is of de klimaattoets al in gebruik is genomen (Redactie, 2018).
Ook de gemeente Wetteren schrijft over een klimaattoets die bij elke beslissing die de gemeente
neemt, wordt gemaakt (Wetteren, 2017). Zoals ook in het klimaatplan van Brugge wordt vermeld. De
vierde pijler van het klimaatplan gaat over ‘alle vergunningen, reglementen en subsidies ondergaan
een klimaattoets.’ Een concreet uitgewerkt voorbeeld is echter niet online terug te vinden.
Experience: Zoals hierboven vermeld, geven verschillende gemeenten en steden aan een klimaattoets
toe te passen bij beleidsbeslissingen. Er kan eventueel contact opgenomen worden met een van die
gemeenten om te vragen naar hun ervaringen en bevindingen. Op basis van die opmerkingen en
bevindingen kan de klimaattoets van Lievegem nog beter afgesteld worden.
Engage: Een klimaatambtenaar is een geschikte persoon om zich hiervoor te engageren. Die persoon
kan het centraal aanspreekpunt zijn in verband met de klimaattoets. Bij beleidsbeslissingen kan het
bestuur de klimaattoets gebruiken. Als ze vragen hebben kunnen ze die stellen aan de
klimaatambtenaar. Om een groter draagvlak te creëren kan de ambtenaar ook vooraf het bestuur
raadplegen en luisteren naar wat hun voorstellen zijn, of tot waar hun mogelijkheden reiken. Sowieso
moet het instrument voor het bestuur heel werkbaar zijn, maar als er ook een ambtenaar is die hen te
woord kan staan bij vragen, heeft dit meer kans op slagen.
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Enthuse: Het bestuur van Lievegem kan overtuigd worden door te verwijzen naar het engagement en
de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Om de doelstelling van 40% minder CO2 te
behalen, moet ook het beleid aangepast worden. Het invoeren van de klimaattoets kan daarbij een
goede stap in de juiste richting zijn.
Encourage: Het bestuur kan aangemoedigd worden met de financiële voordelen die de
beleidsbeslissingen op termijn zullen opleveren. Na het toepassen van de klimaattoets kan de
uitkomst zijn dat de beslissing leidt tot een hogere investeringskost maar dat op lange termijn die
kosten worden terugverdiend. Het kan dan gaan over energiebesparende maatregelen, het niet
inplanten van huizen in een overstromingsgevoelig gebied waardoor de kosten dalen bij
overstromingen, investeringen in hernieuwbare energie ,enz.
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5.3 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, verbindt de gemeente Lievegem zich
ertoe om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. Het definitieve klimaatplan met het bijhorende
actieplan moet nog worden goedgekeurd in de gemeenteraad van september 2018. Bij het opmaken
van het plan zijn de burgers nauw betrokken geweest, belangrijk is dat dit nu niet gaat vervagen.
Andere aanbevelingen vanuit de literatuurstudie zijn dat er voor de uitvoering van de verschillende
acties voldoende financiële middelen voorzien moeten worden. Vandaar dat in de begroting van de
gemeente Lievegem voldoende budget moet voorzien worden voor het implementeren van acties uit
het klimaatactieplan. Een andere must blijkt de aanwezigheid van een goed opgeleid persoon te zijn,
een medewerker die intensief bezig is met de materie over de klimaatverandering. Daarom wordt
aanbevolen dat het gemeentebestuur van Lievegem een klimaatambtenaar aanstelt. De uitwerking,
opvolging, communicatie en het creëren van een draagvlak behoren dan tot het takenpakket van die
klimaatambtenaar.
Uit de studies blijkt ook dat het klimaatplan en onderdeel moet zijn van het algemeen plan van een
lokaal bestuur. Er moet intern voldoende draagvlak zijn voor het klimaatplan. Dit kan zeker bevorderd
worden door het invoeren van de klimaattoets. De klimaattoets heeft een prioritair karakter.
Enerzijds omdat via een participatietraject op te zetten, de andere diensten ook betrokken worden.
Anderzijds omdat de klimaattoets wordt toegepast bij allerhande beleidsbeslissingen, waardoor het
een groot bereik heeft. Door de invoering van de klimaattoets kan het lokaal bestuur meteen laten
zien dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en het klimaatactieplan heel serieus nemen. Daarmee
stellen ze zich op als een voorbeeld naar hun burgers toe (Exemplify).
Een valkuil is dat er meer initiatieven worden verwezenlijkt binnen sectoren waarmee er meer voeling
of meer ervaring is. Dat wil zeggen dat het bestuur van Lievegem ook voldoende aandacht moet
hebben voor de minder ‘gekende’ sectoren. Daarbij wordt gedacht aan de landbouw en industrie. De
antwoorden uit interviews met de vier landbouwers kunnen hierbij helpen om alsnog goede
initiatieven op te zetten voor de landbouwers. Zo blijkt er een grote vraag te zijn naar zonnepanelen
al dan niet in combinatie met een burgercoöperatie en de vraag naar alternatieven voor het snoeiafval
van de knotwilgen. Ook het invoeren van energiebesparende maatregelen hetzij via vergunningen of
een adviesloket, kon op redelijk wat steun van de landbouwers rekenen. Dit zijn gegevens waarmee
het bestuur van Lievegem dus zeker mee aan de slag kan. De andere minder bereikbare sector is de
industrie. In de bachelorproef is hieraan tegemoet gekomen door een toekomstige klimaatambtenaar
van Lievegem een overzicht te geven van reeds bestaande initiatieven, premies en aanbiedingen voor
bedrijven.
Ook bewustwording wordt vermeld in de literatuurstudie. Bewustwording en mensen bewust maken
is een belangrijk onderdeel van het klimaatplan, wil men slagen in de 40% CO2-reductie tegen 2030.
Ik heb dit zelf mogen ervaren tijdens het evenement van autodelen. Via de verschillende kanalen die
hierboven beschreven staan, heb ik een heel groot deel van de Lovendegemse bevolking kunnen
bereiken. Alleen het flyeren in 900 postbussen met een gemiddelde van 3 gezinsleden per postadres,
is een vrij groot bereik. Het resultaat daarvan zijn 14 aanwezigen. Daarover was ik heel tevreden, maar
het toont aan dat bewustwording een langzaam proces is.
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Studies wijzen uit dat het monitoren een belangrijk deelproces is van een goede implementatie van
een klimaatplan. Monitoren betekent het meten en registreren zodat die gegevens kunnen
gerapporteerd worden. ‘Meten is weten’. Alleen door te monitoren kan nagegaan worden of er
daadwerkelijk veranderingen optreden. Het Burgemeestersconvenant biedt hiervoor een oplossing.
Zo zal Lievegem verplicht om de twee jaar na de goedkeuring van het klimaatactieplan een
Monitoringrapport moeten indienen. Elke vier jaar moet de uitstootinventaris geüpdatet worden om
de vooruitgang in verband met het verminderen van de uitstoot en het energieverbruik te zien. Op de
website van het Burgemeestersconvenant zijn verschillende Monintoringrapporten terug te vinden,
die kunnen dienen als voorbeeld (Europese Commissie Website gecoördineerd door het Covenant of
Mayors Office., 2018).
Uit de studie van Californië blijkt dat competitie een tool is om gedragsverandering te bekomen.
Lievegem kan in de toekomst misschien ook wedstrijden ontwikkelen.
In de bachelorproef is bij het uitwerken van acties veel aandacht besteed aan het 7E-model. Dit model
is ontworpen om gedragsverandering te bewerkstellingen bij de doelgroep. Lang niet alle acties uit
het klimaatplan staan hierboven uitgeschreven, toch kan er een algemene lijn teruggevonden worden
bij de verschillende E’s. Het wordt dan ook aangeraden om bij de uitwerking van andere acties uit het
plan de verschillende E’s te doorlopen en er maximaal op in te zetten om gedragsverandering te
bekomen.
Bij ‘Enable’ gaat het over het feit dat de actie uitvoerbaar is, omdat de benodigdheden fysiek
aanwezig moeten zijn. Opdat er een gedragsverandering kan plaatsvinden moet het gewenste
gedrag, het alternatief voor handen zijn. In de literatuurstudie werd ook geschreven dat de
bijkomende voordelen meer mogen benadrukt worden. Dit kan via de E van ‘Enthuse’. Bijkomende
voordelen van een actie kunnen zijn: positief effect op de gezondheid, grotere natuurbeleving
hebben, gelukkiger zijn, een betere focus hebben, de lokale economie steunen, een groter socialer
netwerk,… ‘Encourage’ heeft betrekking op financiële voordelen. De voordelen kunnen zich vertalen
in premies die worden aangeboden door de lokale overheid, of een besparing door lagere kosten. Om
dit te kunnen verwezenlijken moeten er voldoende financiële middelen voorzien zijn. Indien Lievegem
een klimaatambtenaar aanstelt, zal die de meest aangewezen persoon zijn om zich als aanspreekpunt
op te stellen voor alles wat te maken heeft met het klimaatplan en de bijhorende acties. Maar soms
kan de rol ‘Engage’ ook weggelegd zijn voor enkele individuen, bedrijven, verenigingen,.. afhankelijk
van wie de voortrekkersrol neemt bij de uitvoering van die specifieke actie. Ook het introduceren van
mascottes of logo’s kunnen de betrokkenheid verhogen. Bij ‘Enlighten’ is het belangrijk om de
doelgroep zoveel mogelijk van informatie te voorzien over het gewenste gedrag. Als de stakeholder
antwoorden krijgt op alle vragen en via verschillende kanalen over alle informatie kan beschikken, kan
die sneller overtuigd geraken van het gewenste gedrag. Het gemeentebestuur van Lievegem zal voor
heel veel acties het voorbeeld (kunnen) zijn. ‘Exemplify’ betekent dat mensen zich gaan identificeren
of gaan refereren naar bestaande voorbeelden. Vaak kunne de uitvoeringen van acties door het
gemeentebestuur, een voorbeeld zijn voor de burgers. Dit is voor een gemeentebestuur een heel
belangrijke E. Het is ook zo dat bij het overlopen van de verschillende acties uit het klimaatactieplan
blijkt dat veel acties vertrekken vanuit een initiatief van het gemeentebestuur Lievegem. Hoe verder
het gemeentebestuur hierin gaat om initiatief te nemen en die voorbeeldfunctie op zich te nemen,
hoe mee kans er is dat burgers, bedrijven en landbouwers volgen. Tot slot is er ‘Experience’, vaak de
moeilijkste om rekening mee te houden bij uitvoering van acties. ‘Experience’ kan bij de uitwerking
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van acties toegevoegd worden door getuigenissen aan te halen, door een ‘testperiode’ te laten
doorgaan, e.d.
Indien het gemeentebestuur van Lievegem zoveel mogelijk rekening probeert te houden met de
bovenstaande aanbevelingen bij het implementeren van acties uit het klimaatactieplan, vergroot de
kans op slagen. Met andere woorden is er grotere kans om de CO2-reductie van 40% te behalen
tegen 2030.
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7. BIJLAGEN
7.1

BIJLAGE 1: KLIMAATACTIEPLAN VOOR DE BURGER
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7.2

BIJLAGE 2: KLIMAATACTIEPLAN VOOR DE LANDBOUWER
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7.3

BIJLAGE 3: KLIMAATACTIEPLAN VOOR DE ONDERNEMER
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7.4

BIJLAGE 4: KLIMAATACTIEPLAN VOOR EEN LID VAN EEN VERENIGING EN SCHOLEN
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BIJLAGE 5: KLIMAATACTIEPLAN VOOR WERKNEMERS VAN DE INTERNE DIENST
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7.6

Bijlage 6: VOORSTEL VOOR KLIMAATPAGINA LIEVEGEM

(~analoog met ‘ik ben klimaatgezond’ ) http://www.ikbenklimaatgezond.be/)

OPBOUW
Home
Nieuwsfeiten/evenementen
Visie van de gemeente Lievegem
Initiatieven van de gemeente Lievegem
Wat heeft de gemeente Lievegem al gedaan?
Stem op initiatieven dat de gemeente Lievegem zeker mag doen!
‘Hoe kan ik mijn steentje bijdragen?’ Als…
Inwoner van Lievegem
Volwassene
* opsomming van acties
Jeugd
* opsomming van acties
Schoolgemeenschap & lid van een vereniging
* opsomming van acties
Ondernemer
* opsomming van acties
Landbouwer
* opsomming van acties
Werknemer van een interne dienst van de gemeente Lievegem
* opsomming van acties
Hoe kunnen we het verschil maken op gebied van…
Groene Energie
* opsomming van acties
Wonen
* opsomming van acties
Transport
* opsomming van acties
Lokale economie & consuminderen
* opsomming van acties
Een vraag voor de klimaatambtenaar
Link naar het volledige klimaatplan + actietabel
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NIEUWSFEITEN/EVENEMENTEN
•

Bijvoorbeeld: groepsaankoop zonnepanelen, info over autodelen,
rondleidingen/wandelingen
‘Fietser zoekt boer’ op zondag 3 juni 2018

(Het is de bedoeling dat dit regelmatig geactualiseerd wordt en wordt aangevuld met nieuwe acties
en evenementen)
VISIE VAN DE GEMEENTE LIEVEGEM
De gemeente Lievegem ondertekende het Europese Burgemeesterconvenant. Daarbij verbond de
gemeente zich ertoe om een de CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030 voor het volledige
grondgebied Lievegem. Om die doelstelling te behalen stelde de gemeente in samenwerking met de
provincie Oost-Vlaanderen en het studiebureau Zero Emission Solutions een klimaatplan op.
Het klimaatplan is opgebouwd uit verschillende acties. Er zijn allerhande acties en tips om een CO 2reductie te bewerkstelligen in uw huis, binnen uw onderneming, op scholen, in de vereniging,… en dit
over de verschillende thema’s heen.
Hieronder vind je vast wel ideeën die jou op weg helpen!
INITIATIEVEN VAN DE GEMEENTE LIEVEGEM
Wat heeft de gemeente Lievegem al gedaan?
Energie
•
•
•
•

•
•

Registreren van energieverbruik in de databank van Eandis
Opmaken van een masterplan openbare verlichting
Aanbieden en promoten van energiescans
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van sportcentrum Den Boer, op het gebouw van
dienst infrastructuur en op de brandweerkazerne in Zomergem. Er liggen ook zonnepanelen
op het dak van de zaal Kerkelare, BKO Speelboom en sporthal in Lovendegem.
Aanbieden en promoten van groepsaankopen zonnepanelen
Isoleren van CV-buizen en plaatsen van condensatieketel

Wonen, bouwen en verbouwen
•
•

Renteloze energielening voor duurzame renovatie (in Lovendegem)
Aanbieden van gratis duurzaam bouw- en renovatie advies ism met de provincie en
Woonwijzer Meetjesland

Mobiliteit
•
•
•
•
•

Voorzien van elektrische laadpaal (parking sporthal in Zomergem, parking speelboom in
Lovendegem en op de parking Centrum in Waarschoot)
Trage wegen uitwerken voor een verkeersveiligere omgeving voor fietsers
Aankopen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen
Opmaken van schoolroutekaarten
Organiseren van fietsacties
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Lokale economie & consuminderen
•
•
•

Organiseren van een Lef-tour (lokaal, ecologisch, fair trade) op zondag 3 juni 2018
Voedselteams in Waarschoot en Vinderhoute
www.lovendegemonline.be

Stem op initiatieven die de gemeente Lievegem zeker mag uitvoeren!
(Een soort van poll maken waarop mensen kunnen stemmen)
•
•
•

Voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen
Voorzien van een fietsersbrug over het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van Vinderhoute
voor vlottere verbinding met openbaar vervoer via de N9
Het creëren van fiets- en schoolstraten waar mogelijk

‘HOE KAN IK MIJN STEENTJE BIJDRAGEN?’ ALS…
(De site kan eventueel voorzien worden van een checklist. Zodat men kan afvinken als de actie
uitgevoerd is. Misschien kan er met registraties gewerkt worden. Als mensen zich opnieuw inloggen,
zien ze welke acties ze reeds hebben uitgevoerd doordat de actie is afgevinkt. Eventueel kan er ook
een balkje naast de actie geplaatst worden dat een absoluut cijfer weergeeft van hoeveel
burgers/landbouwers/werknemers zich voor deze actie al hebben ingezet.)
(Het zou ook de bedoeling zijn dat de (klimaatambtenaar?) de acties soms verandert. Verander
sommige acties in andere acties uit het klimaatplan, zodat er toch een beetje dynamiek en variatie in
de website zit. Dat maakt een website aantrekkelijker. )
Inwoner van Lievegem
Als inwoner van Lievegem kan je zeker en vast meehelpen aan de CO2-reductie. Daarom zijn er
verschillende acties opgenomen in het klimaatplan. Misschien zit er wel iets tussen voor jou.
Hieronder wordt het onderscheid gemaakt tussen een volwassenen en een kind. Ook de jeugd kan
acties uitvoeren en zijn steentje bijdragen.

Volwassene
Energie
•
•
•
•
•

•

Registreren van het energieverbruik via EnergID (https://www.energieid.be/)
Groepsinschrijving voor sanering van stookolietanken (juni 2018)
Bezoeken van het loket inzake duurzaam (ver)bouwen
Het plaatsen van LED-verlichting
Intekenen op de groepsaankoop voor zonnepanelen
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/Premiesenacties/Groepsaankoopzonnepanelen.asp
x)
Aandelen kopen bij een burgercoöperatie (http://www.volterra.be/)

Wonen, bouwen en verbouwen
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•
•

•
•
•

Gebruik maken van het gratis duurzaam bouw- en renovatieadvies
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/KlimaatenDuurzaamheid/Duurzaambouwen.aspx)
Anderen overtuigen om samen aanspraak te maken op de burenpremie van Eandis
(https://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/de-burenpremie-voordelig-benoveren-ingroep)
Compacter wonen, of cohousing (https://www.cohousingvinderhoute.be/)
Een beroep doen op de groene energielening via Veneco
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/Premiesenacties/Rentelozeenergielening.aspx)
Kiezen voor het aanleggen van groendaken (http://ecoworks.be/groendak)

Mobiliteit
•
•
•

De fiets gebruiken voor kortere afstanden
Proberen om één dag in de week thuis te werken
Carpoolen met vrienden en familie om naar evenementen te gaan

Lokale economie & consuminderen
•
•
•
•
•
•
•

Kiezen voor lokale producten en aannemers (https://lovendegemonline.be/)
Voedselpakketten aankopen en deze afhalen op de school van mijn kinderen of op een
ander afhaalpunt
Lid worden van een voedselteam (https://www.voedselteams.be/)
Aankopen en verkopen van tweedehands spullen
Het gft-afval thuis composteren
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/Afvalenrecyclage/Composteren.aspx)
Lid worden van Hoplr, de netwerksite specifiek voor jouw buurt (https://www.hoplr.com/)
Probeer minimaal eenmaal per week vegetarisch te eten
(http://www.donderdagveggiedag.be/)

Jeugd
Energie
•
•

Niet onnodig lichten laten branden
Apparaten volledig uitschakelen in plaats van ‘stand-by’

Schoolverplaatsingen
•

•

•

Kiezen voor de fiets langsheen een verkeersveilige omgeving. (schoolstraten, trage
wegen,..)
(http://www.lovendegem.be/MobiliteitOpenbareWerken/Mobiliteit/Schoolroutekaart.aspx)
Met het openbaar vervoer naar school gaan (25% wordt van het abonnement wordt
terugbetaald in Lovendegem)
(http://www.lovendegem.be/MobiliteitOpenbareWerken/Openbaarvervoer/KortingBuzzyPa
zz19jarigen.aspx)
Andere verplaatsingen (sport, hobby’s, jeugdverenigingen…) ook te voet of met de fiets
doen

Lokale economie & consuminderen
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•
•
•
•

Ervoor kiezen om lokale producten te kopen (https://lovendegemonline.be/)
Met kapotte toestellen naar Repair Café gaan (https://www.uitinvlaanderen.be/tip/repaircaf%C3%A9s-vlaanderen)
Speelgoed en andere spullen die niet meer gebruikt worden, weggeven via de
Facebookpagina ‘Gift Meetjesland’ & ‘Gift Waarschoot’
Thuis zelf een moestuin aanleggen, zelfs op 1 m² kan je al veel doen!
https://avevewinkels.be/Advies/Detail/tuin/moestuin/inrichten-van-jemoestuin/moestuinieren-voor-kinderen/e3d15) en
(https://www.intratuin.be/buiten/kweken-oogsten/moestuinieren-met-kinderen/)

Verenigingen & scholengemeenschap
De volgende tips kunnen aan verschillende middenveldorganisaties en verenigingen gegeven
worden, hier zijn ze echter toegespitst op de scholen.
Energie
•
•
•

Organiseren van een dikketruienendag (http://dikketruiendag.be/)
Via de zonnekaart kijken of daken van de gebouwen in aanmerking komen voor het plaatsen
van zonnepanelen (https://apps.energiesparen.be/zonnekaart)
Ervoor kiezen om daken in te richten als groendaken

Educatie
•

•
•

Educatieve pakketten maken over klimaat, energie, composteren, moestuinieren,…
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/Natuurengroen/Leskisten.aspx ) en
(http://www.velt.nu/scholen)
Organiseren van een klimaatdag
Uitvoeren van acties tegen zwerfvuil (vb. zwerfvuilopruiming)
(http://www.waarschoot.be/product/458/zwerfvuil-en-zwerfvuilacties)
(https://zomergem.be/page14410849/zwerfvuilactie.aspx)

Verplaatsingen van de leerlingen
•

•
•

Leerlingen aanzetten om met de fiets naar school te komen door de schoolroutekaarten te
gebruiken langsheen trage wegen
(http://www.lovendegem.be/Portals/Lovendegem/Documenten/Jeugd/Lovendegem_school
routekaart.pdf)
Het gebruik van de fiets stimuleren door fietsacties te organiseren (vb. tombola, loting,
klassencompetitie,..)
Begeleide fietstochten organiseren om leerlingen vertrouwd te maken met de omgeving

Mobiliteit in de omgeving van de school
•
•

Autoluw maken in de omgeving van scholen
Kiss & Bike strook voorzien in plaats van Kiss & Ride

Lokale economie & consuminderen
•

Kiezen voor lokale producten bij de keuze van voedsel, producten,…
(https://lovendegemonline.be/)
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•
•
•
•

Organiseren van één veggie-dag in de week (http://www.donderdagveggiedag.be/doemee/school/)
Aanleggen van een schoolmoestuin (http://www.velt.be/handleiding-schoolmoestuin)
Een afhaalpunt zijn voor groente-en fruitpakketten
Een compostplaats inrichten voor het gft-afval

Ondernemer
Ben je een ondernemer of werkgever van een bedrijf? Hieronder enkele acties om als
verantwoordelijke samen met jouw werknemers deel te nemen aan het klimaatplan.
Energie
•

•
•
•
•
•

Energiebesparende maatregelen treffen via Esco-financiering (
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/klimaat-energie/escos-voor-kmo/meer-wetenover-energy-service-companies)
Nagaan of collectieve projecten zoals warmtenetten mogelijk zijn
Vrije dakoppervlakten voorzien van zonnepanelen
(https://apps.energiesparen.be/zonnekaart)
Bezoeken van het loket inzake duurzaam (ver)bouwen
Investeren in warmtepompen voor verwarming
Groendaken aanleggen (http://ecoworks.be/groendak)

Woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
•
•
•
•
•

Aankopen en het ter beschikking stellen van elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen
Fietsvergoeding voor de werknemers
Carpoolen bij de werknemers promoten, hetzij voor woon-werkverplaatsingen, hetzij voor
dienstverplaatsingen
Werknemers de mogelijkheid bieden om enkele dagen van thuis te werken
Vergroening van wagenpark door elektrische voertuigen aan te kopen

Lokale economie & consuminderen
•
•

Bij recepties, vergaderingen,… gebruik maken van lokale producten
(https://lovendegemonline.be/)
Composteren van gft-afval op de bedrijfssite
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/Afvalenrecyclage/Composteren.aspx)

Landbouwer
Kijk eens na welke maatregelen jij wilt doorvoeren en draag bij tot een beter leefmilieu.
Energie
•
•
•

Nagaan of collectieve projecten zoals warmtenetten mogelijk zijn.
Vrije daken gebruiken om een burgercoöperatie op te zetten voor het plaatsen van
zonnepanelen (http://www.volterra.be/)
Aankopen van een pocketvergister (http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/eenpocketvergister-iets-voor-jouw-bedrijf)
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•

Aanplanten van knotwilgen en een beroep doen op de premie voor kleine
landschapselementen
(http://www.lovendegem.be/Portals/Lovendegem/Documenten/reglementen/Subsidieregle
ment%20knotbomen%2001%2005%202002.pdf)

Lokale economie & consuminderen
•
•
•

Leveren van producten aan voedselteams (https://www.voedselteams.be/producenten)
Lokaal geproduceerde producten verkopen op een boerenmarkt
Het organiseren van een zelfpluktuin

Interne dienst van de gemeente Lievegem
De gemeentediensten van Lievegem zorgen voor 2% van de totale CO2-uitstoot. Toon het goede
voorbeeld door de volgende te doen:
Rationeel omgaan met energieverbruik
•
•
•
•

Registeren van het energieverbruik (https://www.eandis.be/nl/publicaties/artikels/e-lysehet-nieuwe-platform-voor-energiemanagement)
Energieaudits doorvoeren in de gemeentelijke gebouwen
Isoleren van gebouwen, CV-buizen
Sturen van de verwarming, verlagen van de thermostaat

Energie-efficiëntie
•
•
•
•
•

Het plaatsen van LED-verlichting
Rationaliseren van de instellingen van de Pc’s
De beschikbare daken van het gemeentelijke patrimonium voorzien van zonnepanelen
Burgercoöperatie opzetten voor het plaatsen van zonnepanelen of windmolens
(http://www.volterra.be/)
Gebouwen uit het gemeentelijk patrimonium voorzien van warmtepompen

Het realiseren van een nieuw Administratief en Cultureel Centrum
•
•

•
•

Een energieneutraal gebouw
Vanaf het ontwerp rekening houden met het STOP-principe
(https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/duurzamemobiliteit)
Burgercoöperatie opzetten voor het plaatsen van zonnepanelen (http://www.volterra.be/)
Het gebouw verwarmen via warmtepompen

Bouwen en verbouwen
•
•

Bouwaanvragen onderwerpen aan een duurzaamheidstoets
Daken van het gemeentelijke patrimonium die niet geschikt zijn voor zonnepanelen,
inrichten als groendaken (http://ecoworks.be/groendak)

Mobiliteit
•
•

Bij nieuwe aanvragen of werken het STOP –principe toepassen
Elektrische fietsen aankopen voor dienstverplaatsingen
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•

Carpoolen bij vergaderingen op verplaatsing

Lokale economie & consuminderen
•
•
•
•

Bij recepties, trouwen, vergaderingen kiezen voor het gebruik van lokale producten
(https://lovendegemonline.be/)
Werknemers ertoe aanzetten om voedselpakketten te kopen bij het gemeentehuis als
afhaalpunt
Vermijden en verdelen van voedseloverschotten bij evenementen
Het uitbreiden van de gemeentelijke uitleendienst (materialen, voertuigen, elektronica,…)

HOE KUNNEN WE HET VERSCHIL MAKEN OP GEBIED VAN…
Groene Energie
•
•
•
•

Gebruik maken van de groene energielening
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/Premiesenacties/Rentelozeenergielening.aspx)
Aandelen kopen bij een burgercoöperatie (http://www.volterra.be/)
Uw dak van zonnepanelen voorzien (https://apps.energiesparen.be/zonnekaart)
Een zonneboiler installeren (https://apps.energiesparen.be/zonnekaart)

Wonen
•
•
•
•
•

Een beroep doen op het gratis duurzaam bouw- en renovatieadvies
(http://www.lovendegem.be/Omgeving/KlimaatenDuurzaamheid/Duurzaambouwen.aspx)
Bij een (ver)bouw(ing) een bezoek brengen aan het loket inzake duurzaam (ver)bouwen
Een beroep doen op de burenpremie van Eandis (https://www.eandis.be/nl/klant/energiebesparen/de-burenpremie-voordelig-benoveren-in-groep)
Bij het (ver)bouwen, het huis voorzien van een pellet kachel
Groendaken installeren om de omgeving groener te maken (http://ecoworks.be/groendak)

Transport
Fietsen
•
•
•
•

Bij kortere afstanden kiezen voor de fiets, of om te voet te gaan
Gebruik maken van een fietsdeelsysteem
Met een speedpedelec grotere verplaatsingen doen
Fietsen langsheen de verkeersveiligere wegen, de trage wegen

Openbaar vervoer
•

Gebruik maken van het openbaar vervoer (een deel van het abonnement wordt
terugbetaald)
(http://www.lovendegem.be/MobiliteitOpenbareWerken/Openbaarvervoer/KortingBuzzyPa
zz19jarigen.aspx)

Personenwagens
•
•

Participeren aan initiatieven van autodelen. Uw eigen auto of andermans auto gebruiken
(http://autodelenmeetjesland.be/)
Gebruik maken van een elektrisch voertuig
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Lokale economie & consuminderen
•
•
•
•
•

Aankopen van lokaal geproduceerde goederen en gebruik maken van lokale diensten
(https://lovendegemonline.be/)
Inschrijven voor lokale groente-en fruitpakketten en deze afhalen op het afhaalpunt
Tweedehands spullen krijgen en weggeven via de Facebookpagina ‘Gift Meetjesland’
Deelnemen aan of het bezoeken van rommelmarkten in Lievegem en omgeving
Met behulp van een Repair Café, elektrische toestellen herstellen
((https://www.uitinvlaanderen.be/tip/repair-caf%C3%A9s-vlaanderen)

Voorstel van foto’s die kunnen toegevoegd worden aan de website

Zonnepanelen sportcentrum Den Boer

Fietsacties (reeds gedaan initiatief)

burenpremie Eandis (volwassenen)
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Repair café (jeugd)

schoolmoestuin (scholen)

zwerfvuilacties (scholen)

thuiswerken (ondernemer)

zonnekaart (ondernemer)

pocketvergister (landbouwer)
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zelfpluktuin (landbouwer)

lokale producten (interne dienst)

STOP principe (interne dienst)

gratis duurzaam bouwadvies (wonen)

autodelen (transport)
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7.7

BIJLAGE 7: AANBIEDINGEN, PREMIES EN DIENSTVERLENINGEN VOOR DE
ONDERNEMER

GROENE ENERGIE
Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM)
•
•

Gratis coachingtraject om energie-investeringen op maat uit te voeren bij 15 bedrijven
(http://www.pomov.be/er-zit-energie-in-uw-bedrijf/)
Tweede groepsaankoop zonnepanelen (http://www.pomov.be/sluit-uw-bedrijf-aan-op-dezon/)

Klimaatgezond Meetjesland
•

EcoPuur is energie-aannemer gespecialiseerd in energieprojecten
(https://www.meetjeslandklimaatgezond.be/nl/thema-s-projecten/project/ecopuur)

SamenSterker
•
•

Groepsaankoop
zonnepanelen
voor
kmo’s
(https://www.samensterker.be/oostvlaanderen/groepsacties/zonnepanelen-kmo/d6eb739f0b8ffa9a675952062e368402)
Groepsaankoop
groene
stroom
en
gas
2018
voor
bedrijven
(https://www.samensterker.be/oost-vlaanderen/groepsacties/groene-stroom-en-gas-2018bedrijven/b585a400665bf6460f2edc314761384c)

Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen
•

•

•

•

•

Ecologiepremie+: voor bepaalde milieu-en energiebesparende technologieën,
warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie (https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/ecologiepremie)
REG-premies distributienetbeheerders: voor bepaalde investeringen in rationeel
energiegebruik (REG) (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/regpremies-distributienetbeheerders)
Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC): voor productie van groene stroom in installaties
groter dan 10 kW.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/vlaamse-groenestroomcertificaten-gsc)
Vlaamse warmtekrachtcertificaten (WKC): voor energiebesparing door de aanwending van
de
WKK-installaties
voor
de
productie
van
elektriciteit
en
warmte.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamsewarmtekrachtcertificaten-wkc)
Vermindering onroerende voorheffing voor gebouwen met laag E-peil: voor gebouwen die
voldoen
aan
bepaalde
energieprestaties
(isolatie,
energie,…)
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/verminderingonroerende-voorheffing-voor-gebouwen-met-laag)
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•

Investeringssteun groene warmte, restwarmte en biomethaan: voor investeringen in groene
warmte-installaties uit biomassa of diepe geothermie, restwarmtegebruik of de productie (in
injectie van biomethaan.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/investeringssteun-groene-warmte-restwarmte-enbiomethaan)

Federale overheid
•

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven. De
federale overheid wil op deze manier het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
bevorderen
en
stimuleren.
(https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/groen-enduurzaam-ondernemen/verhoogde-investeringsaftrek-voor-energiebesparendeinvesteringen-door-bedrijven)

Van de netbeheerder Eandis of Infrax
•

•

•

Premies voor investeringen in niet-woongebouwen aangesloten op het net of met aanvraag
bouwvergunning voor 1/1/2006:
o dak - of zoldervloerisolatie
o muurisolatie (langs de buitenzijde of door volledige vulling van de spouw, vanaf 2017
ook langs de binnenzijde)
o vloerisolatie of kelderisolatie
o hoogrendementsbeglazing
o energiezuinige aanpassing van de binnenverlichting (relighting).
Premies voor investeringen in niet-woongebouwen aangesloten op het net of met aanvraag
bouwvergunning voor 1/1/2014)
o zonneboiler (vanaf 1/7/2017 met certificaat van bekwaamheid)
o warmtepomp (vanaf 1/7/2017 met certificaat van bekwaamheid)
Premies voor investeringen die voortvloeien uit een energieaudit of een energiestudie

(https://www.energiesparen.be/premies-van-eandis-en-infrax)
TRANSPORT
Provincie Oost-Vlaanderen
•

Testkaravaan biedt gratis alternatieve vervoersmiddelen aan, die je gedurende drie weken
kunt uittesten. (https://oost-vlaanderen.be/wonen-enleven/mobiliteit/Bedrijfsmobiliteit/testkaravaan.html)

Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen
•

•

Subsidie voor Ecologisch en Veilig Transport: voor investeringen ter ondersteuning van een
ecologisch en veiliger transport over de weg. (https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/subsidie-voor-ecologisch-en-veilig-transport)
Roetfilterpremie: voor het plaatsen van een halfopen roetfilter op een oudere dieselwagen of
diesel bestelwagen. (https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/roetfilterpremie)
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•
•

•

Pendelfonds: voor projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/pendelfonds)
Fiscale aftrek voor kosten vervoer-verplaatsing personeel. : voor bepaalde kosten voor kosten
vervoer-verplaatsing personeel.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/fiscale-aftrek-voor-kosten-vervoer-verplaatsing-personeel )
Connecting Europe Facility (CEF): voor investeringen in duurzame infrastructuur
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/connecting-europefacility-cef )

AFVALSTOFFEN EN BODEM
Vlaams Agentschap Innoveren en ondernemen
•

•

Premies voor bedrijven die selectief afval sorteren: voor het sorteren van bedrijfsmatig
verpakkingsafval
met
oog
op
recyclage.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidiesfinanciering/subsidiedatabank/premies-voor-bedrijven-die-selectief-afval-sorteren)
Cofinanciering bij bodemsanering: voor sanering van ernstige historische verontreiniging.
(https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/cofinanciering-bijbodemsanering)
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