Betreft: persbericht
Datum: 19 juni 2015

Lancering “Waasland Klimaatland” – Negen Wase
gemeenten willen 20% minder CO2 uitstoten tegen 2020
De negen Wase gemeenten – Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster – starten samen met de Provincie OostVlaanderen en Interwaas het project ‘Waasland Klimaatland’ op. Samen met inwoners,
handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers en de distributiebeheerder Eandis
engageren ze zich om hun uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Minimaal
twintig procent minder CO2-uitstoot op het Wase grondgebied, tegen 2020, dat is hun doel.
Het initiatief kadert in het streven van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatneutraal te
worden tegen 2050.
Toekomstgericht
Uit een meting1 van VITO voor het jaar 2011 blijkt dat het Waasland 1,38 miljoen ton CO 2
uitstootte. 44% is te wijten aan transport, waarvan een belangrijk deel op de autosnelwegen.
26% is afkomstig van woningen, 14% diensten en handel, 10% industrie en 6% landbouw.
De nodige energie hiervoor, meestal afkomstig van fossiele brandstoffen, wordt bijna volledig
geïmporteerd uit het buitenland. Dit maakt het Waasland energie-afhankelijk. Om de
toekomstige generatie te vrijwaren van hoge klimaatkosten en om jobs te creëren in een
energie-efficiënte economie, sloegen de negen Wase burgemeesters de handen in elkaar.
“Waasland Klimaatland wil een pioniersproject zijn voor de omliggende regio’s. Onze
ambities zijn hoog, maar samen zullen we erin slagen om een betere omgeving achter te
laten voor onze kinderen”, zegt Remi Audenaert, voorzitter van Interwaas.
De Wase gemeenten ondernemen al duurzame energieacties, maar willen nog meer inzetten
op een verhoogde energie-efficiëntie en investeringen in hernieuwbare energie. Een
regionale klimaatvisie en – strategie is in de maak en zal zich vertalen naar concrete acties.
Eerste stap dankzij Burgemeestersconvenant
De eerste stap werd gezet op vrijdag 19 juni 2015 door de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant. Dit is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich
vrijwillig engageren om maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen
2020 met minstens 20% terug te dringen. Peter Hertog, gedeputeerde voor Energie,
verklaart dat “de Provincie Oost-Vlaanderen, als territoriaal coördinator, alle Oost-Vlaamse
steden en gemeenten ondersteunt die het Burgemeestersconvenant ondertekenen. Vandaag
gaat dat over een 25-tal. Het Waasland neemt hierin als regio een voortrekkersrol op.”
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http://aps.vlaanderen.be/lokaal/burgemeestersconvenant/burgemeestersconvenant.htm
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Meer info (niet voor publicatie):
Waasland Klimaatland
Kristof Van Gansen, projectcoördinator
Gsm: 0496 78 32 00
kristof@waasklimaatland.be

Interwaas
Bart Casier, directeur
tel. 03 780 52 00
bart.casier@interwaas.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Milieubeleidsplanning
contactpersoon: Saskia Van der Stricht
tel. 09 267 78 16
saskia.van.der.stricht@oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde Peter Hertog
Gouvernementstraat1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 35

Volg ons op:

www.waaslandklimaatland.be
/WaaslandKlimaatland
@WaasKlimaat

Waasland Klimaatland is
een samenwerking tussen:
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