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Klimaatplan

YVAN MAYEUR, BOURGMESTRE
AHMED EL KTIBI, ÉCHEVIN DE L’ENVIRONNEMENT
HET KLIMAATPLAN VAN DE STAD BRUSSEL
De Stad Brussel engageert zich en werkt haar Klimaatplan uit! Om dat te doen heeft de Stad frisse ideeën
van de Brusselaars nodig.
Tot eind oktober mogen de Brusselaars het klimaatplan van hun Stad mee helpen uitwerken. Dat zal een rist
acties en engagementen opsommen om ons op de overgang op klimaat- en energievlak voor te bereiden.
Het plan wordt in twee stappen opgebouwd:
1. De koolstofbalans van de Stad
De Stad heeft eerst de CO2 -uitstoot van de activiteiten op haar grondgebied gemeten. De eerste resultaten
van deze koolstofbalans zijn bemoedigend:
Ahmed El Ktibi voegt hieraan toe «Deze
eerste resultaten zijn indrukwekkend en ik ben
zeker dat niemand dat vermoed had. De Stad
heeft al gezorgd voor duurzame acties, maar
als we tegen 2030 de Europese doelstellingen
willen bereiken, moeten er nog inspanningen
gebeuren. Ik ben ﬁer deze eerste bemoedigende
resultaten te kunnen aankondigen en ik popel al
om de ideeën van de Brusselaars en van onze
medewerkers voor het Klimaat te leren kennen!»
2. Opstellen van het Klimaatplan
Om haar CO2-uitstoot terug te dringen zal
de Stad Brussel na de diagnosefase en dankzij
het Klimaatplan op een aantal vlakken een reeks engagementen aangaan.
Inspiratie opdoen bij de Brusselaars
De Stad wenst de Brusselaars hierbij te betrekken. Er zullen verscheidene participatieve workshops
plaatsvinden. Daarin zal men achterhalen waar de lokale problemen en uitdagingen zich juist bevinden en
oplossingen aanreiken. De deelnemers zullen verschillende onderwerpen aansnijden: duurzame voeding,
stadslandbouw, duurzame consumptie, natuur in de stad en mobiliteit met een laag koolstofgehalte.
Brusselaars die hieraan niet zouden kunnen deelnemen, mogen hun ideeën steeds voorstellen op de
klimaatplanwebsite www.klimaat.brussel.be. Gelijklopend met deze workshops voor de inwoners zal de
Stad Brussel een interne workshop organiseren zodat ook de medewerkers met elkaar kunnen overleggen.
Met de hulp van studiebureaus CO2logic en EcoRes zal de Stad Brussel de ideeën vanop de verschillende
workshops verzamelen en samenvatten. Deze ideeën zullen als basis dienen voor een rapport
van lokaal Energie-Klimaat-beleid: het klimaatplan van de Stad Brussel. Dit zal in maart 2017 worden
voorgesteld.
Yvan Mayeur voegt hieraan toe «De Europese steden bekleden een sleutelfunctie in de lokale politiek, ze staan dicht bij
de burgers en kunnen snel inspelen op hun behoeften. Onze steden spelen dan ook een belangrijke rol in het verbeteren
van onze levensomstandigheden en het inrichten van onze toekomstige levensruimte.
Dit plan is hier een tekenend voorbeeld van.»
Perscontact: Daphné Phan Lê
Phandaphne.le@brucity.be // 02/279 48 15 // 0494/ 745 834
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1. Doelstellingen
Het Klimaatplan van de stad Brussel beoogt de Europese doelstellingen inzake energie en klimaat
tegen 2030 te bereiken:

2. Het uitwerkingsproces van het Klimaatplan van de Stad Brussel
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3. Participatieve workshops
De resultaten van de koolstofbalans zullen worden voorgesteld op deze workshops die openstaan
voor alle Brusselaars. Al deze indrukken worden samen besproken. Zo zal men geschikte acties
proberen vast te leggen om de impact van CO2-uitstoot terug te schroeven en om met de
Brusselaars te bepalen hoe het grondgebied van de Stad zich aan de klimaatwijzigingen moet
aanpassen.
3.1. Workshop koolstofarme mobiliteit
Donderdag 22 september van 19.30 tot 22 uur - Le Space (Dansaertstraat)
Hoe de Stad aangenaam en bereikbaar voor iedereen maken? Hoe de Brusselaars meer
sensibiliseren voor koolstofarme mobiliteit? Op deze workshop krijgt u de gelegenheid om op
dergelijke vragen te antwoorden.
3.2. Workshops: voeding-stadslandbouw, duurzame consumptie, groene ruimten, 			
vergroening
Donderdag 6 oktober van 19.30 tot 22 uur: Cultureel centrum Bruegel
Donderdag 20 oktober van 19.30 tot 22 uur - L’espace S
Uw voeding, uw manier van verbruiken, de openbare ruimten zoals u ze zich indenkt, zijn
essentiële thema’s om de koolstofarme stad van morgen te maken.
Deze workshop biedt u de gelegenheid om over deze onderwerpen na te denken en te komen
met ideeën en relevante projecten voor het grondgebied van de Stad.
4. 4. De resultaten in detail
De resultaten van de koolstofbalans van de Stad Brussel vinden hun neerslag in twee rapporten:
•
een diagnose van de toestand in termen van uitstoot van broeikasgassen op haar 		
grondgebied: rapport Afremming
•
een tweede rapport in termen van kwetsbaarheid voor de klimaatwijziging van haar 		
grondgebied: rapport Aanpassing
RAPPORT AFREMMING
4.1. Methodologie
De methodologie die wordt gevolgd om de inventarissen van de uitstoot van broeikasgassen op te
maken is de koolstofbalansmethode die werd ontwikkeld door “l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME)”, een Franse overheidsinstelling. De methode rekent de uitstoot
vanaf gemakkelijk beschikbare gegevens mee, om zo uit te komen bij een goede beoordeling van
de rechtstreekse uitstoot of de uitstoot afkomstig van een activiteit op het grondgebied. Ze is op
elke activiteit van toepassing: industriële of tertiaire ondernemingen, overheidsdiensten en zelfs
grondgebied in beheer van collectiviteiten.
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De gekozen methode steunt op het principe van de analyse van de levenscyclus, waarvan
de emissiefactoren in ton CO2-equivalent zijn uitgedrukt. Het CO2-equivalent is de officiële
maateenheid voor de uitstoot van broeikasgassen. Het voordeel van deze eenheid is dat ze een
gemiddelde meerekent van alle broeikasgassen (BKG’s) die tot de opwarming van de aarde
bijdragen.
4.1.1. Tijdelijke scope van de studie
Het referentiejaar is het jaar waarmee de volgende verminderingen van uitstoot van hier tot in 2020
worden vergelijken. Het fiscaal jaar dat werd uitgekozen om de Inventarisatie Uitgangswaarden
Emissies op te maken is 2008. Om zicht te krijgen op de evolutie van deze eerste inventarisatie
werd er ook een follow-upinventaris voor fiscaal jaar 2014 opgemaakt.
4.1.2. Organisatorische en operationele scope van de studie
De meegerekende uitstoot omvat enerzijds wat er wordt uitgestoten door de eigen activiteit
van de gemeentelijke diensten van de Stad Brussel (deel Patrimonium en Diensten, hierna
gemeentelijke uitstoot genoemd) en anderzijds wat op het grondgebied wordt uitgestoten (deel
Grondgebied, hierna territoriale uitstoot genoemd).
4.2. Resultaten
4.2.1. Evolutie van de territoriale uitstoot tussen 2008 en 2014
De territoriale uitstoot voor het jaar 2014 loopt op tot 1.228.205 teq. CO2, goed voor een
vermindering van 16 % ten opzichte van referentiejaar 2008 (totale vermindering van 201.041 teq.
CO2), m.a.w. 6.1 teq. CO2/inwoner. Dat staat voor een relatieve vermindering per inwoner
van 25 %. De terugloop ten opzichte van 2008 in alle sectoren is interessant. De tertiaire sector
blijft als eerste bedrijfstak verantwoordelijk voor de uitstoot, maar ook voor een aanzienlijk
afnemende uitstoot in 2014. De tertiaire sector heeft haar uitstoot naar omlaag zien gaan met
15 % tussen 2008 en 2014, met andere woorden een nettoverlaging van 102.848 teq. CO2. De
vermindering van uitstoot in de tertiaire sector zorgt voor 51 % mee voor de globale reductie die
tussen 2008 en 2014 werd waargenomen. Algemeen gezien weerspiegelt deze neerwaartse trend
zich ook in de uitstoot van het Gewest.
→
->3 gunstige externe factoren verklaren grotendeels de vermindering van energiegerelateerde
CO2-uitstoot tussen 2008 en 2014:
1. vermindering van de uitstoot die verband houdt met elektriciteit door de evolutie van de
energiemix van de elektriciteit in België (de nationale emissiefactor van België gaat van 0.257 kg
CO2/kWh in 2008 naar 0.199 kg CO2/kWh in 2014 (gegeven Internationaal Energieagentschap,
20151).
2. 2014 was warmer dan 20082 . De behoefte aan verwarming was dus niet zo groot. Met een
klimaatcorrectie (bij gelijk klimaat) zou de vermindering van CO2-uitstoot tussen 2008 en 2011
slechts 11 % hebben bedragen!
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3. Alle maatregelen samen van de burgers, de bedrijven en de actoren op het grondgebied die
soms moeilijk te becijferen zijn (bijvoorbeeld alle informatieve, sensibiliserende acties, acties voor
interne mobiliteit op bedrijven, enz.).
4. De energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen die op het grondgebied van de Stad
tussen 2008 en 2014 verdriedubbelt, van 58,75 GWh naar 153,32 GWh (bron: Brugel, Apere)
Details voor de 3 voornaamste sectoren:
•			
Tertiaire sector: doorgaans zit er een lichte stijging in het elektriciteits- en het 			
			aardgasverbruik (NB.: er zijn meer bedrijven in 2014 dan in 2008 (10.829 tertiaire 		
			ondernemingen in 2014 vs. 8.660 in 2008, bron BISA ).
De daling in de koolstofintensiteit (vermindering met 70.914 teq. CO2) vormt een 		
tegengewicht voor de stijging van de Belgische emissiefactor elektriciteit.
		
Een sterke daling van de uitstoot van lichte dieselolie (-34.228 teq. CO2) vormt een 		
tegengewicht voor de toename van het verbruik en van de uitstoot van aardgas (+ 2.255 teq.
CO2) - gegevens geëxtrapoleerd uit de energiebalansen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Een zwakke hernieuwbare productie, maar met van 0 naar 50.884 MWh toch duidelijk in
stijgende lijn in 6 jaar tijd - bron Brugel (productiefste sector inzake hernieuwbare energie,
buiten de verbrandingsoven van NOH)
•			
Woningen
De daling in de koolstofintensiteit van de emissiefactor (vermindering met nagenoeg 6.500
teq. CO2) vormt een tegengewicht voor de lichte stijging van het elektriciteitsverbruik (124
GWh naar 127 GWh).
Daling van het aardgasverbruik en van de uitstoot met bijna 5.000 teq.CO2 (verschillende
factoren: zacht weer, energie-efficiëntie van de woningen, ...).
Daling van het verbruik van lichte dieselolie met 31.000 teq.CO2. (gegevens geëxtrapoleerd
uit de energiebalansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de jaren 2008 en 2013)
Zwakke hernieuwbare productie, maar duidelijke stijgend: van 2 MWh in 2008 gaat het naar
708 MWh in 2014 (bron: Brugel, Apere)

IEA CO2 from fuel combustion, Editie 2015
Graaddag in 2008 (Ukkel) = 1828,5. Graaddag in 2014 (Ukkel) = 1424,1
3
Aantal btw-plichtige bedrijven per NACE-BEL-afdeling (2008)
1
2
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•

Personenvervoer

Daling van de uitstoot van privévoertuigen (22.612 teq.CO2 minder) en daling met
171 teq.CO2 van het personenvervoer met motorfietsen.
Lichte stijging van de uitstoot met 3.214 teq.CO2 voor het openbaar vervoer van
de MIVB (gelijklopend met een stijging van het aantal reizigers dat de MIVB in 		
dezelfde periode te verwerken kreeg)
Samenvattende tabel van de uitstoot op het grondgebied en van de dalingen in 2008 en
2014 per sector:
téqCO2
téqCO2
2014
teq.CO2
20082008
teq.
CO2 2014
					
Residentieel
Résidentiel
Tertiair
Tertiaire
Industrie
Industries
Verbrandingsoven
Incinérateur
Goederenvervoer
Transport
de marchandises
Verplaatsingen van de
personen
Déplacements
personnes
TOTAALTOTAL

214 176
684 186
21 788
76 019
59 031
173 006
1 228 205

170 127
581 337
16 215
61 739
47 280
150 464
1 027 164

Différence
2008-2014
Verschil
2008-2014
44 048
102 848
5 573
14 280
11 751
22 541
201 041

Contribution à la
Bijdrage tot de
réduction totale (%)

totale vermindering (%)
22%
51%
3%
7%
6%
11%

4.2.2. Evolutie van de gemeentelijke uitstoot
De gemeentelijke uitstoot die in 2014 werd gegenereerd door de werking van de Stad Brussel
bedraagt 48.020 teq.CO2 , m.a.w. 5,2 teq.CO2 per medewerker. Tussen 2008 en 2014 daalt de
gemeentelijke uitstoot met 18 %, terwijl het aantal gemeentelijke werknemers in diezelfde periode
met 6 % toeneemt. Deze vaststelling is bijzonder gunstig als we de uitstoot afzetten tegen het
aantal medewerkers, want dan blijkt de CO2-afdruk te zijn afgenomen met 23 %.
De markantste dalingen werden geboekt op de energiepost, waar de uitstoot sinds 2008 met 33 %
naar omlaag ging. Dat betekent dus 1.767 teq.CO2 vermeden per jaar tussen het referentiejaar en
het follow-upjaar.
De volledige verminderde uitstoot tussen 2008 en 2014 vertegenwoordigt met andere woorden:
•
•
•

53,3 MWh elektriciteit of ongeveer 28 % van het huidige verbruik van de gemeentediensten
52,5 MWh aardgas of ongeveer 27 % van het huidige verbruik van de gemeentediensten
De jaarlijkse impact van 530 Belgische
Het absorptievermogen van 353 ha bos

6

Evolutie van de uitstoot van 2008 tot 2014 (tCO2): -18 %

Afval

Vaste activa

Productiemiddelen

Mobiliteit

Energie

4.2.2.1. Energiegerelateerde uitstoot
De uitstoot van BKG’s van de gemeentediensten van de Stad Brussel voor de gebouwenenergie
bedraagt 28.151 teq.CO2, hetzij 59 % van het totaal in 2014. Dat vertegenwoordigt een daling met
33 % aan BKG-uitstoot, grotendeels verklaard door de aankoop van groene stroom. Door groene
stroom kon de uitstoot dalen met 7.462 teq.CO2.
4.2.2.2. Mobiliteitsgerelateerde uitstoot
De BKG-uitstoot die verband houdt met mobiliteit bedraagt 4.879 teq.CO2, hetzij 10% van de
gemeentelijke uitstoot in 2014. Ten opzichte van het referentiejaar 2008, liep de impact van de
mobiliteit terug 10 %, ondanks een toename van het aantal medewerkers met 6%.
4.2.2.3. Uitstoot die verband houdt met aankopen van goederen en diensten
De uitstoot van BKG’s van de gemeentediensten van de Stad Brussel voor de aankoop van
goederen en diensten is goed voor 6.555 teq.CO2, hetzij 14 % van de totale gemeentelijke uitstoot
in 2014.
Ten opzichte van 2008 valt er met 45 % van de uitstoot op de post een sterke stijging waar
te nemen. Deze uitstoot weerspiegelt evenwel niet het reële verbruik, want de uitstoot wordt
berekend op basis van het bedrag van de aankopen die met de marktprijzen mee schommelen.
De Stad doet dan ook aankopen in grotere hoeveelheden zodra een interessante kostprijs (en de
gelegenheid om een stock te houden) zich aanbiedt.
4.2.2.4. Uitstoot die verband houdt met de vaste activa
De BKG-uitstoot die verband houdt met de vaste activa van de gemeentediensten van de Stad
Brussel bedraagt in 2014 4.242 teq.CO2, hetzij 6 % van de gemeentelijke uitstoot. Ten opzichte van
2008 ging de post “vaste activa” met 5 % omhoog. Deze toename staat in rechtstreeks verband
met de stijging van het aantal medewerkers, 6 % tussen 2008 en 2014, in het bijzonder wat het
aantal informaticaposten betreft (draagbare computers en pc’s).
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RAPPORT AANPASSING
4.1. Methodologie
De effecten van de weersomstandigheden op een grondgebied worden geëvalueerd doorheen
de interactie van drie componenten: klimaatgevaren, de blootstelling van bevolkingsgroepen,
milieus en activiteiten aan deze gevaren en de kwetsbaarheid. De impact is het gevolg van het
klimaatrisico. Er wordt een evaluatie opgemaakt van de huidige toestand waarbij ook rekening
wordt gehouden met de mogelijke evolutie van het klimaat.

GEVAREN
De waarschijnlijkheid dat de vrachtwagen die
gevaarlijke stoﬀen vervoert een ongeval krijgt
UITDAGINGEN
Inwoners
Uitrusting
Infrastructuur
Enz.
GROOT RISICO
Ontploﬃng van de vrachtwagen in de buurt van
woningen

4.2. Klimaattoekomst voor het Brussels Gewest
De kennis van de klimaattoekomst van een grondgebied is een onontbeerlijke wetenschappelijke
basis voor een studie over de aanpassing aan de klimaatverandering.
De studie “Aanpassing aan de klimaatverandering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”
(Leefmilieu Brussel, 2012) heeft de contouren geschetst van het toekomstige klimaat op het
Brusselse grondgebied. Daarvoor hanteerde het drie studies:
•

“KNMI”-scenario’s: deze scenario’s zijn niet specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (maar voor het Nederlandse grondgebied) en zijn gebaseerd op de wijzigende
gedragingen van de circulatie van luchtmassa’s op grote schaal.

•

“CCI-hydr”-scenario’s: deze scenario’s werden opgemaakt voor België en hebben ook
betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, want het gebruikte referentiestation
is dat van Ukkel. Ze zijn eveneens gebaseerd op de impact van de klimaatverandering in
termen van extreme hydrologische risico’s.

•

“Ensembles”-scenario’s: Voor de studie “L’adaptation au changement climatique en
Région wallonne” worden voor het Waals Gewest de resultaten gebruikt van projecties
met een hoge ruimtelijke, maar ook tijdresolutie (daggegevens) van het project.
Alle gewestelijke projecties komen voort uit de combinatie van een twintigtal
globale en regionale klimaatmodellen.
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Daaruit blijken volgende belangrijke trends:
•
•
•

•
•
•

•

Een warmer klimaat: veralgemeende verhoging van de gemiddelde seizoenstemperaturen
Niet noodzakelijk minder neerslag
Minder koude en nattere winters: een geleidelijke en sterke toename van winterse neerslag
volgens de gemiddelde projecties met respectievelijk + 7 %, + 10 % en + 21 % tegen 2030,
2050 en 2085.
Warmere en drogere zomers
Zachtere tussenseizoenen
Naar frequentere intense neerslagperiodes in de winter: een tendens naar een hoger 		
jaarlijks aantal dagen met hevige neerslag, + 17 % jaarlijkse stijging tegen 2030 en + 12 %
tegen 2050.
Frequentere zomerse hittegolven

4.3. De gevolgen van de klimaatverandering op het grondgebied van de Stad Brussel
De twee ernstigste klimaatgevaren met een mogelijke impact op de stedenbouw, het wonen, de
huisvesting, mobiliteit en gezondheid van de inwoners van de Stad Brussel zijn:
•
•

Overstromingen
Het hitte-eilandeffect

4.3.1. Een prangend overstromingsrisico
Overstromingen zijn klimaatgevaren waarmee het grondgebied al eens af te rekenen zou kunnen
krijgen.
De dynamiek is de volgende:
Bij hevige neerslag beperkt de verstedelijking van het grondgebied de waterinfiltratiecapaciteit
van de bodem. Het regenwater wordt dan gebufferd met behulp van voor zogenaamde tienjarige
regen gedimensioneerde stormbekkens. Wanneer deze bekkens vol zijn, is er vervolgens in het
rioleringsnet een opslag van water mogelijk. Vervolgens dringt het water door tot op parkings en
kelders (kelderverdiepingen) en komt dan tot op de straat.
De contouren van de gebieden waar dit overstromingsgevaar kan optreden, zouden stabiel
moeten blijven. De frequentie van de gebeurtenissen kan evenwel met de klimaatverandering
mee-evolueren.
4.3.2. Aanleg die de hevige hitte nog versterkt
In de zomerperiode kan het erg heet worden in de Stad Brussel. Dit gevaar wordt nog eens
versterkt door het hitte-eilandeffect. Daaruit vloeien verschillende gevolgen voort:
•
•
•

Het thermische comfort van de publieke en de private ruimten gaat erop achteruit. Dat kan
zelfs een risico voor de volksgezondheid inhouden
De kwaliteit van de buitenlucht verslechtert zienderogen (gunstige omstandigheden voor
ozonvorming en stagnatie van fijne deeltjes)
De kwaliteit van de binnenlucht is ook minder goed (sterkere ontwikkeling van huisstofmijt,
schimmels en bacteriën)
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•
•

Meer vraag naar energie omwille van de behoefte aan opfrissing
Meer vraag naar drinkwater

Zo krijgen de verstedelijkte ruimten van de Stad Brussel het meest te kampen met het
hitte-eilandeffect. De kwetsbaarste bevolkingsgroepen (jonge kinderen, oudere mensen /
mindervaliden / zieken / alleenstaanden) zijn in het bijzonder blootgesteld.
De klimaatverandering zal meer frequentere hittegolven als gevolg hebben, die zullen nog
versterkt worden door het hitte-eilandeffect. De huidige reeds zorgwekkende toestanden bij een
hittegolf, zoals in de scholen, zullen nog erger worden.
CO2logic en Ecores
Omtrent CO2logic: CO2logic is een internationaal en onafhankelijk adviesbureau inzake
klimaatvraagstukken. CO2logic is gespecialiseerd in de berekening, de vermindering en de
compensatie van CO2-uitstoot. Momenteel doen heel wat organisaties een beroep op de diensten
van CO2logic. Om hun impact op het klimaat en hun energie-uitgaven terug te schroeven, maar
ook voor aanzienlijke concurrentievoordelen. www.co2logic.com
Omtrent Ecores: Ecores is een studie- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in duurzame
ontwikkeling voor organisaties en grondgebieden en daarbij een ecosysteembenadering hanteert.
Ecores werd in het leven geroepen door Group One, een ngo die sinds 18 jaar actief is in duurzaam
ondernemerschap. Intern is er heel wat gevarieerde expertise te vinden over het volledige
duurzaamheidsspectrum heen. www.ecores.eu
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