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FICHE GROEN EUROPA 
In het kader van “Europees Burgerpanel” van de Stad Gent 

 

 
 

Je neemt deel aan het Europees Burgerpanel en komt je ideeën bespreken over hoe jij denkt dat 
Europa het rond groene thema’s nog beter kan aanpakken in de toekomst. 

We willen je met dit document graag wat meer achtergrond meegeven over wat Europa vandaag al 
doet. In een notendop vind je hieronder de Europese aanpak rond ‘groene’ thema’s zoals klimaat 
en milieu. Ook vermelden we enkele Gentse voorbeelden die aansluiten bij dit beleid.  

Maar… wat betekent dat nu voor jou? Zijn er dingen die  je nog mist? Of vind je dat het anders 
moet? Geef ons jouw ideeën voor een groener Europa tijdens het Europees Burgerpanel op 
dinsdagavond 12 februari 2019 van 19.30 tot 22 uur in De Stroom, Fr. Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.  

Algemeen 
Het Europees milieubeleid zoals we het vandaag kennen, is eigenlijk heel jong. De Europese 
samenwerking begon als een economische samenwerking – en is dat – met de interne markt en 
muntunie als voornaamste verwezenlijkingen – in hoofdzaak nog altijd. Met de opkomst van 
milieubewegingen en groene partijen in West-Europa kwam ‘milieu’ sinds de jaren ‘70 op de 
Europese agenda. Toen ontstond groot publiek protest tegen het onhandig aanpakken van de vele 
milieurampen (zure regen, olietankers, …). Aangezien milieuproblemen grensoverschrijdend zijn, is 
het logisch dat deze problemen vooral op EU-niveau worden aangepakt en/of gecoördineerd.  
 
Het Europese milieubeleid berust op de beginselen van voorzorg, preventie en bestrijding van 
vervuiling aan de bron, alsook op het „de vervuiler betaalt”-beginsel. 

Instrumenten 
De EU heeft de bevoegdheid om wetgeving op te stellen op alle gebieden van het milieubeleid, zoals 
lucht- en waterverontreiniging, afvalbeheer en klimaatverandering. Vaak is het zo dat de Europese 
Unie het wetgevend kader uittekent (vb. maximum uitstoot, maximum energieverbruik enz., 
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minimum aandeel hernieuwbare energie) maar dat de lidstaten zelf het beleid moeten voeren om 
daartoe te komen. (vb. het Vlaams Gewest moet plannen opstellen om tot het voor België 
vastgelegde 13%  hernieuwbare energie in 2020 te komen). Zo is een groot deel van de 
Belgische/Vlaamse klimaat- en milieuwetgeving intussen het gevolg van Europese regels. 
 
Bovendien moet de zorg voor het milieu altijd geïntegreerd worden in alle wetgeving, op alle 
beleidsdomeinen van de EU.   

Milieu 
Milieuactieprogramma's (MAP's) geven sinds 1973 richting aan het milieubeleid van de EU. 
Momenteel loopt het Zevende Milieuactieprogramma, voor de periode 2012-2020. Concreet gaat het 
milieubeleid over:  

 Waterkwaliteit van alle Europese wateren. 

 Luchtkwaliteit in Europa: Grenswaarden voor de concentratieniveaus van tal van schadelijk 
stoffen, zoals stikstofdioxide en benzeen.  

 Natuurbescherming en biodiversiteit: vb. “Natura 
2000” is een netwerk van beschermde natuurgebieden ter 
bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) 
als de wilde planten en dieren op het Europese 
grondgebied van de lidstaten. Het netwerk omvat in totaal 
meer dan 750.000 km², ongeveer 18 procent van de 
oppervlakte van de EU. O.a. de Damvallei en de oevers van 
de Schelde behoren tot dit netwerk. 

 Beheer van afvalstoffen: vb. In april 2018 stemde het Europees Parlement in met wetgeving 
die lidstaten verplicht van verpakkingsmateriaal in 2030 70 procent te recycleren. In 2025 
moet 55 procent van het huishoudelijk afval worden hergebruikt of gecomposteerd (nu is 
dat 44 procent) en in 2035 65 procent. Lees hier meer over hoe de EU de circulaire 
economie wil ondersteunen.  

 Bodembescherming: Bodemaantasting bijvoorbeeld is een ernstig probleem in Europa. 
Oorzaken: land- en bosbouw op basis van ongeschikte methodes, industrie, toerisme, 
stedelijke groei en bouwactiviteiten. De EU financiert onderzoek hiernaar. 

 

Klimaat 
De klimaatopwarming is bij uitstek grensoverschrijdend. Het klimaatbeleid is bovendien enorm 
verweven met het Europese energiebeleid (duurzame energie). Op dit moment loopt nog het 20-20-
20-plan, maar intussen zijn er al plannen tot 2030 en 2050 (zie schema).  
 

De EU neemt niet enkel maatregelen om de 
klimaatopwarming tegen te gaan, maar ook 
om zich aan te passen aan de (nu al voelbare) 
gevolgen van de klimaatopwarming, ook 
gekend als klimaatadaptatie. En tot slot 
probeert de Europese Unie ook op het 
wereldtoneel een trekkersrol te spelen in de 
internationale pogingen om de 
klimaatopwarming tegen te gaan, zoals 
bijvoorbeeld bij de Kyoto-akkoorden en het 
huidige Akkoord van Parijs. Probeert, want 
niet alle lidstaten van de EU zijn het hier altijd 

over eens. Lees hier een omvattend dossier 
over de EU en klimaatopwarming.  

 

 
 
 

Afbeelding: de klimaatplannen van de EU kort samengevat 

https://www.europa-nu.nl/id/vjxzjv7ta8z1/circulaire_economie
https://www.europa-nu.nl/id/vjxzjv7ta8z1/circulaire_economie
https://www.europahuis.be/media/dossier_klimaat_2017_1.pdf
https://www.europahuis.be/media/dossier_klimaat_2017_1.pdf
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Enkele Gentse praktijkvoorbeelden  
Gent is trots op tal van initiatieven die passen in dit Europees klimaatbeleid. Enkele voorbeelden:  
 
Energie-efficiëntie  
Europa wil tegen 2050 een klimaatneutrale economie zijn.  Een van de manieren om dit te bereiken is 
huizen en gebouwen energie-efficiënter maken. Gentse ondernemers die hun bedrijf duurzaam willen 
aansturen kunnen een coachingtraject rond energiebesparing volgen en krijgen hiervoor een premie, 
onder meer met Europese middelen. Dit laat hen toe om de juiste investeringskeuze te maken op het 
vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie. Ook  Gentenaars die hun huis 
energiezuinig willen renoveren kunnen energiepremies krijgen. Zowel dakisolatie, ramen, 
gevelisolatie, vloerisolatie, wand- of vloerverwarming als bijvoorbeeld warmtepompen komen in 
aanmerking. De hoogte van de energiepremies is gerelateerd aan het inkomen. 
 
Afvalstoffen hergebruiken 
In stadsontwikkelingsprojecten zoals de Oude Dokken aan de Schipperskaai worden nieuwe huizen 
gebouwd die energie gaan recupereren uit afvalwater en groenten- en fruitafval. 
 
Minder CO2 uitstoot 
Als eerste Vlaamse stad tekende de Stad Gent in 2009 het wereldwijde ‘Burgemeestersconvenant'.  
Meer dan 7 000 steden engageren zich om de lokale CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% 
terug te dringen ten opzichte van 2007. Door doorgaand verkeer te weren uit de Gentse binnenstad 
en de snelheid te beperken tot 30 km/h, daalde de CO2- uitstoot al aanzienlijk. In 2020 voert het 
stadsbestuur een lange emissiezone in.  

 
Voeding 
De Stad Gent zet in op een lokale en duurzame voedselstrategie en is 
daarin zelfs voortrekker in Europa.  Je kan bijvoorbeeld in heel wat Gentse 
restaurants de restjes na je maaltijd meenemen in een duurzaam doosje, 
het ‘restorestje’. 
 


