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Interpellatie

Agenda nr. 6/2 Interpellatie in verband met dringend nood aan een 
provinciaal klimaatbeleid: hoe meet de provincie haar beleid 
met betrekking tot klimaat af?, ingediend door Ilse Van 
Dienderen (Groen).

1. Situering

Op 2 december, de dag voor de installatievergadering, zagen we een 
indrukwekkend aantal mensen naar Brussel trekken om de urgentie rond klimaat te 
onderstrepen. Met dit provinciebestuur kunnen we niet achter blijven. De urgentie 
is immers te groot: ‘the time is now’.

Sinds 2 december is het thema niet uit de actualiteit geweest: scholieren betogen 
wekelijks voor een dwingend klimaatbeleid; de grootouders voor het klimaat eisen 
van de beleidsverantwoordelijken actie, en ga zomaar door.

In het bestuursakkoord komt het klimaat voor – weze het pas op pagina 10 bij het 
hoofdstuk ‘Mobiliteit’. Naar onze mening veel te laat…

De provincie heeft immers een interessant palet aan bevoegdheden om rond 
klimaat te werken: herverdelings- en subsidiemogelijkheden, interessante 
ruimtelijke bevoegdheden om aan klimaatadaptatie te werken, de deputatie kan 
sturen via haar vergunningenbeleid, ….

Een interessant instrument om na te gaan hoe effectief de beleidsbeslissingen van 
de deputatie en de provincieraad zijn, is een klimaattoets.

Op p. 5 wordt verwezen naar de SDG. Hier wordt vermeld: “De provincie 
Antwerpen onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van 
de Verenigde Naties. Bij elke beslissing van deputatie zullen deze mee in de 
afweging genomen worden.”

De SDG’s waren het kader voor de presentatie van het bestuursakkoord; dat 
juichen we zeker toe. ‘The proof of the pudding is in the eating’; en dus stelt Groen 
zich de vraag hoe de deputatie deze actie uit het bestuursakkoord denkt waar te 
maken.

Belangrijk bij de toepassing van de SDG’s is vooruitgang te meten.

Ik zou willen voorstellen; start alvast bij SDG nummer 13: klimaatactie.



2. Vraagstelling

Heeft de deputatie al een initiatief genomen om de actie uit het bestuursakkoord 
“De provincie Antwerpen onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
voor 2030 van de Verenigde Naties. Bij elke beslissing van deputatie zullen deze 
mee in de afweging genomen worden.” te implementeren?

Bij het vooropstellen van doelen zoals die SDG’s, is het meten van vooruitgang 
t.a.v. die doelen cruciaal. Heeft de deputatie een ‘meetinstrument’ ter beschikking 
om de SDG’s op te volgen?

“Door de grote diversiteit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of 
Sustainable Development Goals (SDGs), die onderling met elkaar verbonden zijn, 
moet er worden samengewerkt op verschillende domeinen. Op vlak van beleid 
betekent dit dat er binnen eenzelfde beleidsniveau meer samenwerking moet 
komen tussen de verschillende beleidsdomeinen (bv. milieu, economie, financiën, 
enz…).” (bron: https://www.sdgs.be/nl/over-het-beleid)

Samenwerken is erg belangrijk om die SDG’s te realiseren; en dus is het proces 
cruciaal. Heeft de deputatie al een proces uitgedacht om de afweging van de SDG’s 
in de besluitvorming te realiseren? Welke actoren komen voor in dit proces? Zal de 
provincieraad betrokken worden? Hoe worden de SDG’s binnen de organisatie 
verankerd? 

Het klimaatbeleid is bij uitstek een horizontaal beleid. SDG 13: klimaatactie is wel 
een heel belangrijke. Welke initiatieven heeft de deputatie reeds genomen om deze 
SDG in het besluitvormingsproces te betrekken? Heeft de deputatie reeds ervaring 
opgedaan met een zgn. klimaattoets?

https://www.sdgs.be/nl/over-het-beleid
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