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Het bestuursakkoord dat we enkele maanden geleden te zien kregen was heel ambitieus.  Enkele 
voorbeelden: 

- Resolute keuze voor een circulaire kringloopeconomie 
- Een klimaatrobuust waterbeleid 
- Versnelde uitvoering van de CO2 reductie én klimaatneutraliteit in 2040 
- Vrijwaren en behoud van de open ruimte 
- Een kwalitatief vergunningenbeleid  

Voor ambitieuze plannen is er ook een ambitieus budget nodig.  Jammer maar helaas, budgetten zijn 
niet eindeloos.   Dus het omzetten van het bestuursakkoord naar een meerjarenplanning was -zoals 
men dat zo mooi in de Engelse taal uitdrukt – geen walk in the park. 

Maar na het openslaan van mijn bundel én na grondige studie van de inhoud kon ik slechts 1 
conclusie trekken: deze ploeg van NV-A, CD&V en Groen is consequent en slaagt erin de hoge 
verwachtingen in te lossen. 

1st even technisch: de cijfers zijn goed.  Naast een positief resultaat op kasbasis halen we een 
structureel evenwicht in de autofinancieringsmarge.   

En nu inhoud: 

Het meerjarenplan zet zich logischerwijs, net zoals in het bestuursakkoord, in op 8 speerpunten.  
Klimaat is daar één van en helemaal geen onbelangrijke.    

Herinner u zich de mooie zin op pagina 20 van het bestuursakkoord: “we maken nog meer connecties 
tussen de verschillende beleidsdomeinen en leggen de focus op klimaatneutraliteit in 2040”.  Dit 
impliceerde niet enkel ambitie en realiteitszin, maar bovenal samenwerking.  En dit zie je 
terugkomen in dit meerjarenplan.   Enkele voorbeelden: 

Economie: 

- Het duurzame en sociaal aankoopbeleid wordt gestimuleerd bij de lokale besturen 
- We zetten in op klimaatgerichte innovatie en specialisatie 
- Bedrijventerreinen moeten duurzamer en de POM wordt hier volop voor ingezet. 

Voor wie dacht dat klimaat en landbouw niet samenging: 

- We gaan voor innovatie in de land- en tuinbouwsector en we stimuleren klimaatbestendige 
land- en tuinbouw. Reductie van broeikasgasemissies is ook hier noodzakelijk. 

- We versterken het familiale landbouwbedrijf en gaan resoluut voor korte keten 

Water en energie: 

- De waterwegen van 2de categorie zijn cruciaal ten tijde van droogte en overstromingen.  
Oost-Vlaanderen maakt het waterbeleid klimaatrobuust. 

- De groepsaankopen voor zonnepanelen en groene energie worden verder gezet én ook in de 
energie streven we naar een korte keten: voor het eerst zal de groene stroom van Belgische 
bodem komen. 

landschappen: 



- De regionale landschappen krijgen meer middelen.  Doel: het gebiedsdekkend maken. 
- De klemtoon op het beschermen van het landschap en de open ruimte 
- De energielandschappen worden verder uitgewerkt; 
- En ook de integrale benadering van landschappen in het kader van Onroerend Erfgoed. 

We blijven ook samenwerken met de lokale besturen en dit via het burgemeestersconvenant, het 
omgevingscontract en eGOV. 

En klimaatneutraliteit in 2040 vraagt ook nog wel wat aandacht: de grote middelen worden ingezet 
op het vlak van milieu, energie, natuur en duurzaam bouwen. 

Het laatste voorbeeld dat ik hier wil geven is het klimaatfonds.   Geen beter voorbeeld om de 
connecties in de verschillende beleidsdomeinen aan te duiden.   Voor iedereen die hier al een tijdje 
zit lijkt dit een gemakkelijke.  Het fonds was er immers al in de vorige legislatuur.  En ere wie ere 
toekomt.   

Maar deze legislatuur wordt de pot opgetrokken tot EUR 500.000 per jaar.  Vanuit verschillende 
diensten worden al plannen en projecten uitgetekend.  We zien alvast veel potentieel in de 
ondersteuning van biolandbouw en agro forestry, in het ondersteunen van de landbouwsector tegen 
bodemerosie, in het verduurzamen van private tuinen.   Die EUR 500.000 per jaar gaat echt nodig 
zijn. 

Ik wil het vandaag ook nog even hebben over de provinciale bosindex: 

Opnieuw voor diegenen die hier vorige legislatuur al zaten: er is de voorbije jaren altijd al gezocht 
naar bossen en gronden.    

Welnu: er komt een nieuw bebossingsfonds en we verhogen het budget voor de aankoop van 
gronden voor de verdubbeling van de bosindex en voor de uitbreiding van de provinciale natuur en 
bosgebieden.   Hiervoor wordt meer dan 3,3 miljoen euro voorzien. 

En omdat de Provincie niet altijd alleen moet zoeken komt er ook een nieuw subsidiereglement dat 
de terreinbeherende natuurverenigingen zal stimuleren in het omzetten van aangekochte gronden 
naar echte natuur. 

Tot slot: mijn fractie verplaatst zich nog steeds graag al fietsend door de provincie.  Dit zal in de 
toekomst nog sneller, veiliger, leuker en comfortabeler worden want er gaat opnieuw extra geld naar 
mobiliteit en fietspaden. 

Elk jaar gaat er  

- 1,5 miljoen naar tunnels en bruggen 
- 3,4 miljoen naar fietssnelwegen 
- 4,1 miljoen naar subsidies voor gemeentes voor de aanleg van functionele fietsroutes 
- EUR 250.000 naar subsidies voor het onderhoud 

Onze groenfractie is dus tevreden, heel tevreden en zal deze meerjarenplanning daarom 
goedkeuren. 

 

 


