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IN A NUTSHELL
Het Vlaamse Gewest heeft een Lokaal Energie- en Klimaat-
pact (LEKP) gelanceerd. Het Vlaamse lokale klimaatpact richt 
zich op vier actiepijlers (vergroening, participatieve ener-
gie, duurzame mobiliteit en regenwater) en stelt concrete 
doelstellingen vast voor de bijna 300 ondertekenaars - lokale 
overheden - om de wereldwijde klimaatuitdaging op lokaal 
niveau aan te pakken.

  Waarom een Lokaal Klimaatpact?
In 2021 creëerde de Vlaamse Regering het Vlaams Klimaatpact. 
Het initiatief omvat momenteel 293 gemeenten en steunt op 4 
belangrijke pijlers. Het pact, dat 98 % van de gemeenten in het 
Vlaamse Gewest heeft verenigd in de strijd voor het klimaat, wil 
de CO2-uitstoot van het grondgebied met 35 % verminderen - de 
eerste mijlpaal - en uiteindelijk met 55 %. Het gewest is vastbesloten 
dit doel te bereiken door zich te concentreren op vier belangrijke 
actiepijlers:

• op de natuur gebaseerde oplossingen met de nadruk op 
stedelijke vergroening

• een mitigatiebeleid gericht op collectieve woningrenovaties en 
coöperatieve energieprojecten 

• mobiliteit en de ontwikkeling van duurzame oplossingen

• waterbeheer, inclusief hergebruik en efficiënter gebruik.

Met het oog op een grondigere opvolging van het koolstofarm maken 
van het gewest, heeft de Vlaamse regering in samenwerking met de 
gemeenten een concretere versie van het Klimaatplan uitgewerkt. 
Deze versie vermeldt de specifieke uitdagingen die moeten worden 
aangepakt om ons aan te passen aan de klimaatverandering en 
deze te beperken. De twee documenten bevatten samen 18 te 
nemen maatregelen. Deze omvatten: het planten van één boom 
per inwoner; 50 collectieve renovaties per 1000 wooneenheden 
waarvan er 25 0 % koolstof mogen gebruiken; één oplaadpunt per 
100 inwoners; en één kubieke meter waterontharding per inwoner. 
Elke ondertekenaar mag kiezen welke doelstellingen hij als eerste 
wil aanpakken.
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293 betrokken gemeenten

50 collectieve renovaties per 1000 
wooneenheden 

1 laadpunt per 100 inwoners

1 m2 waterontharding per inwoner
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Vlaams Agentschap voor 
Binnenlandse Bestuur: 
24.87 miljoen euro voor lokale 
klimaatpacten 1.0 
8.75 miljoen euro voor lokale 
klimaatpacten 2.0

Vlaamse overheid (in 2022):  
10 miljoen euro

Vlaams Klimaatfonds (in 2022):  
20 miljoen euro 
4.25 miljoen voor collectieve 
renovaties

PROJECTFINANCIERING 

Elise Steyaert, 
Kabinet van de Vlaamse viceminister-president 
elise.steyaert@vlaanderen.be

 C O N T A C T

  Meer samenwerken voor een 
inclusieve aanpak
Het doel van het Klimaatpact is om alle actoren te betrekken in het 
proces naar klimaatneutraliteit. Voor een goede samenwerking werkt het 
Agentschap Binnenlands Bestuur, de coördinator van het pact, zeer nauw 
samen met de VVSG, de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten. 
Naast deze samenwerking tussen regionale en lokale overheden betrekt 
de regionale overheid om de twee jaar ook burgers en organisaties bij de 
dialoog. Het doel is de klimaatdoelstellingen en specifieke acties te bepalen 
samen met vertegenwoordigers uit alle sectoren van de samenleving.

Eén van de belangrijkste instrumenten om de behaalde doelstellingen bij 
te houden is het «Lokaal Klimaatpact Portaal». Via dit portaal kunnen alle 
ondertekenaars de acties van hun collega’s en de geboekte vooruitgang 
volgen. Het zorgt niet alleen voor transparantie, maar wil ook verdere 
mobilisatie bevorderen. 

  Dieper graven - de rol van de 
betrokken actoren
Hoewel alle ondertekenaars van het Vlaams Klimaatpact gemeenten 
zijn, variëren ze in vorm en grootte. De grootste is Antwerpen, 
met 529.417 inwoners, en de kleinste is Herstappe, met 78 
inwoners. De omvang en het aantal inwoners van elke gemeente 
zijn de belangrijkste indicatoren voor de financiering van Lokale 
Klimaatpacten. Wat de financiering betreft, is het de coördinator - het 
Agentschap van Binnenlandse Zaken - die de middelen toekent aan 
de ondertekenaars. Die dekken 50 % van de benodigde middelen, 
aangezien de gewestelijke financiering een hefboomwerking heeft 
op het door de lokale overheden te investeren bedrag. De VVSG 
leidt op haar beurt de verspreiding van goede praktijken onder de 
gemeenten via een apart netwerk binnen de koepelorganisatie.

Om ruchtbaarheid te geven aan de grote stappen die de Vlaamse 
steden zetten in de richting van klimaatneutraliteit, heeft de VVSG 
een databank van goede praktijken aangelegd. Op deze website 
kunnen gebruikers voorbeelden vinden van goede praktijken op 
het gebied van de ondersteuning van expertorganisaties door 
gemeenten. De databank is ook een manier om voorbeelden te 
delen, om elkaar te leren en om elkaar te inspireren.

  Resultaten en eerste lessen
In 2023 zal de Vlaamse regering een platform lanceren om lokale 
overheden te helpen de hindernissen te overwinnen die zij ondervinden 
bij de uitvoering van het Klimaatplan. De regionale overheden zullen 
werkgroepen oprichten om de belangrijkste uitdagingen te definiëren, 
manieren te vinden om ze op te lossen en een reeks lessen te trekken 
waaruit andere lokale overheden kunnen leren. De overheden zullen 
ernaar streven concrete lessen te trekken en specifieke acties te 
ontwikkelen om het mensen, bedrijven en organisaties gemakkelijker 
te maken deze veranderingen in hun leven te integreren. De Vlaamse 
regering wil dit nieuwe platform gebruiken om alle betrokken partijen 
actief te ondersteunen bij het werken aan een duurzame toekomst.

Een voorbeeld van de uitdagingen waarmee gemeenten in Vlaanderen 
worden geconfronteerd, is het groeiend aantal aanvragen van 
burgers aan de Energiehuizen. Deze lokale «one-stop shops» willen 
hulp bieden aan mensen die hun energiefactuur willen verlagen door 
hun huis aan te passen. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontvangen, 
verwerken en beantwoorden van aanvragen en het bieden van advies 
en ondersteuning aan de burgers. Als antwoord op deze uitdaging 
heeft de Vlaamse regering het budget voor deze dienst uitgebreid.
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