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Agenda nr. 3/4 Voorstel betreffende klimaatbeleid voeren via een 
klimaatbegroting: primeur voor de provincie Antwerpen? 
ingediend door Ilse Van Dienderen (Groen).

In het bestuursakkoord lees ik het volgende:
“In navolging van het klimaatplan 2020 moet een nieuw en ambitieus klimaatplan 
2030 voor onze organisatie opgesteld worden met het oog voor de objectieve 
vermindering van de uitstoot.”

Ik lees dus in het bestuursakkoord dat de deputatie werk zal maken van de opmaak 
van een ambitieus klimaatplan.

Wij pleiten er dan ook voor om hier vanaf 2019 een klimaatbegroting aan te 
koppelen.

Een klimaatbegroting is zoals een ‘centen-begroting’.
Een begroting koppelt financiële middelen aan strategische, tactische en 
operationele doelstellingen; de jaarrekening geeft weer wat werkelijk uitgegeven is 
en binnengekomen is als inkomst.

Met een klimaatbegroting bedoelen we dat ook het nieuwe klimaatplan als een 
begroting kan werken. Net als voor een centen-begroting en rekening, wordt 
jaarlijks bepaald wat het voorbije jaar uitgegeven/uitgestoten is en wat het volgend 
jaar nog kan uitgegeven/uitgestoten worden. En net zoals de begroting, is het aan 
de provincieraad om ieder jaar een klimaatbegroting goed te keuren. Zo kan de 
raad de vinger aan de pols houden en de realisatie van de doelstellingen door de 
deputatie aangestuurd opvolgen. Op die manier wordt vermeden dat noodzakelijke 
acties worden uitgesteld tot op het einde van de afgesproken plantermijn. De 
klimaatbegroting legt met andere woorden de emissiebudgetten vast per sector 
(zoals omschreven in het burgemeesterconvenant: de toegelaten emissies voor 
gemeentegebouwen, diensten, woningen, gemeentelijke openbare verlichting, 
energieproductie en vervoer). Zo’n klimaatbegroting maakt komaf met vrijblijvend 
en uitgesteld klimaatbeleid.

Een nuttig instrument dus, om een effectief klimaatbeleid uit te zetten.

Verderop in het bestuursakkoord vinden we het volgende:
“Anderzijds dienen we in de optiek van onze B2B-visie de ondersteuning van onze 
gemeenten op het vlak van klimaatplannen te versterken. De provincie zal vanuit 
DLM en in samenwerking met Kamp C een adviserende rol opnemen naar de lokale 
overheden in het kader van de Burgemeestersconvenant 2030. Vanuit een 



expertenrol begeleiden we de lokale overheden bij de opmaak van hun toekomstige 
klimaat- en energieplannen.”

Ook voor de gemeentebesturen is zo’n klimaatbegroting een nuttig instrument om 
hun klimaatplan effectiever te maken. De provincie kan de gemeenten begeleiden 
bij de opmaak van zo’n klimaatbegroting. Een handleiding voor de gemeenten kan 
hierbij aangewezen zijn. Als zowel de provincie als de gemeenten een 
klimaatbegroting opmaken, zullen we veel dichter bij de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs komen. Zoals we in de pers konden lezen, volstaan de 
bestaande klimaatplannen in ons land niet om deze doelstelling te halen. Een 
bijsturing is nodig. Een klimaatbegroting kan hiervoor een handig instrument zijn.

VOORSTEL:

Artikel 1:
De raad verzoekt de deputatie om het instrument van een klimaatbegroting te 
onderzoeken, met de bedoeling deze te koppelen aan het nieuwe provinciale 
Klimaatplan 2030. De deputatie rapporteert over het haalbaarheidsonderzoek en 
het plan van aanpak van de klimaatbegroting aan de raad in juni 2019.

Artikel 2:
De raad verzoekt de deputatie om tegelijkertijd te onderzoeken hoe een 
klimaatbegroting de gemeenten kan helpen bij de voorbereiding en realisatie van 
hun nieuwe engagementen in het kader van de Burgemeesterconvenant. De 
deputatie informeert de raad over het onderzoek naar een handleiding of andere 
tool t.b.v. de gemeenten in juni 2019.


