
 

Het regeerakkoord onder de loep genomen door VMx 

Op 1 oktober 2019 werd het volledige regeerakkoord vrijgegeven van onze nieuwe Vlaamse regering. 

VMx screende dit lijvige document en somt hieronder de thema’s op die relevant kunnen zijn voor de 

milieuprofessionals, zoals omgeving, klimaat, mobiliteit, energie met subthema's zoals ruimte, 

biodiversiteit, circulaire samenleving, handhaving, bodem, asbest, … Dit is uiteraard slechts een klein 

deel van het volledige regeerakkoord maar geeft jou al een idee van de klemtonen van het beleid van 

Zuhal Demir, de gloednieuwe minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. 

Enkele opvallende zaken: 

- Ter vervanging van de strategische adviesraden SARO en MINA wordt een Omgevingsraad 

opgericht die naar advisering complementair is met de SERV.  

- Er wordt werk gemaakt van een bouwshift (geen betonstop) met aandacht voor kernversterking, 

multifunctioneel ruimtegebruik, hergebruik van gebouwen, tijdelijk ruimtegebruik, opwaardering 

van onderbenutte terreinen en kwalitatieve verdichtingen, ontsnippering en ontharding. Een 

goede afstemming tussen het ruimtelijke beleid en het mobiliteitsbeleid is cruciaal. Onder meer 

de vervoerregio’s worden hierbij betrokken.  

- Ook opvallend is de evaluatie van de MER-verplichting en de erkenning en rol van de MER-

deskundige, waarbij in overeenstemming met de richtlijn een milieueffectenrapportering wordt 

beoogd op maat en ter verbetering van het plan of project. De richtlijnenboeken worden 

afgeschaft en er wordt gefocust op de rol van het Team MER op die plannen en projecten met 

een belangrijke Vlaamse dimensie en op de opbouw van een MER-kenniscentrum. De erkende 

MER-deskundigen nemen deze rol op voor de andere plannen en projecten met een MER 

verplichting. Er wordt werk gemaakt van een kader inzake plan-MER plicht waarbij we 

duidelijkheid verschaffen inzake plan-MER plicht voor beleidsdocumenten, regelgeving, 

strategische en sectorale plannen. Er wordt bekeken of en hoe in uitvoering van de Europese 

richtlijn de MER en de passende beoordeling kan worden vereenvoudigd. 

- Inzake handhaving wordt prioriteit gegeven aan het opsporen van onvergunde activiteiten, de 

grootste risico’s of de inbreuken met de grootste milieugevolgen. Er wordt een methodologie 

ontwikkeld voor risicoanalyse die een basis vormt voor het actualiseren en stroomlijnen van de 

beleidslijnen en prioriteiten voor handhaving ruimtelijke ordening en milieu en voor het 

opstellen van een strategisch meerjarenhandhavingsprogramma. Handhaving ondersteunt de 

realisatie van het omgevingsbeleid. Doelgerichte naleving staat centraal: het eerste doel van de 

handhaving is niet de sanctionering van overtredingen, maar wel de naleving van de regelgeving 

bevorderen zodat de milieuperformantie toeneemt zonder te moeten sanctioneren (compliance 

promotion). Hierdoor evolueren we van een repressieve naar een meer preventieve aanpak.  

Een geïntegreerde handhaving situeert zich niet louter op Vlaamse niveau maar ook ten aanzien 

van andere (handhavings)actoren. Deze wordt gebaseerd op programmatische handhaving die 

coherent en complementair is met de rol van andere (handhavings)actoren. We verbeteren de 

handhaving van de omgevingsregelgeving door een integrerende en verbindende samenwerking 

op te zetten met alle betrokken actoren: natuurinspectie, omgevingsambtenaren, politie, bos- en 

veldwachters, GAS-ambtenaren en het openbaar ministerie. 

De uitvoerende taak van de VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu) 

wordt overgeheveld naar het departement Omgeving. Er wordt onderzocht hoe en waar  

beleidsadvies van de VHRM en het forum voor handhavers best wordt georganiseerd.  



 

- Er wordt verder ingezet op digitalisering. Zo wordt het omgevingsloket in 2020 geëvalueerd en 

de komende legislatuur verder uitgebreid met vb. een toelating werken, een premie- of 

subsidieaanvraag, …  Er wordt verder gezorgd voor een gebruiksvriendelijk Omgevingsloket 

doorheen het ganse vergunningentraject (inclusief beroep) en DSI (digitaal uitwisselingsplatform 

voor RUP), de bestaande functionaliteiten worden geoptimaliseerd en nieuwe functionaliteiten 

maken het digitaal vergunningen- en planproces nog transparanter. 

- De adviesverplichtingen van de Vlaamse administraties bij vergunningen en plannen worden 

herbekeken. Machtigingen worden maximaal geïntegreerd worden in de omgevingsvergunning. 

Deze adviezen worden gebundeld in één geïntegreerd Vlaams advies om tegenstrijdige signalen 

te vermijden en oplossingsgericht te werk te gaan. 

- De focus van het natuurbeleid wordt verbreed om de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen 

en in te spelen op de maatschappelijke vraag naar meer groen. Investeren in alle soorten van 

groen in Vlaanderen levert extra kansen voor natuurbeleving, verhoogt de leefbaarheid van onze 

steden en gemeenten, is goed voor biodiversiteit, legt CO2 vast en vermindert het hitte-

eilandeffect. De realisatie van de Europese natuur- en klimaatdoelen staan daarbij centraal. De 

Vlaamse Regering zal investeren in een netto toename aan natuur met hoge kwaliteit, overal en 

dicht bij iedereen. “De komende vijf jaar willen we 20.000 bijkomende ha natuur onder effectief 

natuurbeheer brengen. Uiterlijk tegen 2030 leggen we 10.000 hectare bijkomend bos aan. We 

zetten in eerste instantie in op de bebossing van niet-beboste als bos bestemde gebieden of 

waar mogelijk natuurgebieden, en in tweede instantie op te bestemmen gebieden.” 

- Circulaire economie verzekert de beschikbaarheid van schaarse grondstoffen, leidt tot 

innovatieve businessmodellen én vermindert het energieverbruik en emissies. Concrete acties 

die genomen zullen worden inzake circulaire economie zijn investeringen in een robuust 

watersysteem om waterschaarste en wateroverlast te vermijden, het verkleinen van de afvalberg 

door waardevolle grondstoffen te hergebruiken en te recycleren, wegwerpartikelen en 

microplastics te verbieden, slim om te gaan met meststoffen (fosfaat), … 

- Er wordt verder ingezet op bodemkwaliteit. Het erosiebeleid wordt bijgestuurd, met als 

uitgangspunt het principe “de vervuiler betaalt”. Dit is goed voor de bodem, goed voor de 

kwaliteit van het oppervlaktewater én bespaart op de kosten voor het ruimen van de 

waterlopen. Ook zet men het beleid rond brownfields verder, investeren bijkomend in sanering 

van verontreinigde gronden en oude stortplaatsen met een potentieel op herontwikkeling en 

inzet op het hergebruik van grondstoffen uit deze stortplaatsen. 

- Het asbestafbouwplan wordt verder uitgevoerd, met daarin het verwijderen van risicovol asbest, 

met prioriteit voor de meest kwetsbare doelgroepen (zoals scholen, kinderkribbes, ziekenhuizen, 

…).Er zal werk gemaakt worden van ontzorgingsmodellen op maat om het verwijderen van 

asbest te ondersteunen. Hiervoor zullen extra middelen worden voorzien. 

- Een betere luchtkwaliteit vermindert de kans op aandoeningen en komt de biodiversiteit ten 

goede. De belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging blijven verkeer en 

gebouwverwarming. Acties:  

o inzetten op vergroening van het wagenpark en op de vlotte doorstroming van het 

verkeer met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit 

o stimuleren van emissievrije distributie, zodat vanaf 2025 in de stadskernen 

emissieloos gereden wordt voor belevering 

o een uniform kader voor steden en gemeenten die kiezen voor een lageemissiezone 



 

o de uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen en vervanging door meer 

duurzame alternatieven en ijveren bij de federale overheid voor aanscherping van de 

normen voor nieuwe toestellen  

o inzake internationale scheepvaart en luchtvaart worden op Europees en 

internationaal niveau strengere normen bepleit 

o verder investeren in walstroom voor een betere luchtkwaliteit in de havenomgeving 

o … 

- Het Vlaams Energie Agentschap (VEA) wordt het Vlaams energie- en klimaatagenschap 

(VEKA): de afdeling energie, klimaat en groene economie uit het departement omgeving, 

m.u.v. het team luchtkwaliteit (dat bij de VMM wordt ondergebracht) worden overgeheveld 

naar het VEA.  

- De doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs van 2015 en de Europese klimaatambitie 

voor 2050 worden onderschreven. Vlaanderen streeft naar een vermindering van minstens 

80% van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, met de ambitie om te evolueren naar 

volledige klimaatneutraliteit. Tegen eind 2019 wordt een lange termijn klimaatstrategie 2050 

uitgewerkt, waarbij op korte en lange termijn economische, sociale en ecologische belangen 

optimaal met elkaar sporen. Voor het Vlaamse Gewest zullen de resultaten van deze 

oefening van groot belang zijn voor het beleid inzake broeikasgasemissiereductie, energie-

efficiëntie, hernieuwbare energieproductie, innovatie, mobiliteit en 

infrastructuurinvesteringen, omgevingskwaliteit, energiekosten, … 

- Niet-residentiële gebouwen (gebouwen met een kantoor- , school-, gezondheids-, sport-, 

handels-, horeca- of bijeenkomstfunctie of andere energieverbruikende gebouwen): om de 

klimaatvoetafdruk van niet energiezuinige tertiaire gebouwen te reduceren, moeten ze vanaf 

2021 uiterlijk vijf jaar na een notariële overdracht in volle eigendom grondig energetisch 

gerenoveerd worden. We werken een gebouwenpas uit voor niet-residentiële gebouwen en 

voeren een energieprestatielabel in. Vanaf 2025 moeten alle grote niet-residentiële 

gebouwen waar de mogelijkheid tot verwarming of koeling in voorzien is, over een 

energieprestatielabel beschikken en vanaf 2030 moeten deze gebouwen een minimaal 

energieprestatielabel bereiken. Vanaf 2021 kunnen geen stookolieketels meer geplaatst 

worden bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Wanneer er een aardgasnet 

in de straat ligt, mag vanaf 2021 een bestaande stookolieketel niet meer vervangen worden. 

We verlengen de energielening aan 1% voor huidige doelgroepen (niet-commerciële 

rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen). 

- In 2023 wordt de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten (EBO) verlengd, de huidige 

doelgroepen worden geëvalueerd, alsook de rentabiliteit van de maatregelen en de 

attractiviteit voor de ondernemingen om deel te nemen worden bekeken en het instrument 

wordt uitgebreid met nieuwe overeenkomsten voor sectoren die nog niet gevat zijn.  

Er wordt bekeken hoe het bestaande instrument kan verbreed worden met een 

klimaatcomponent. In dat overleg wordt ook een verdere verbreding van het doelgebied van 

de EBO naar materiaalgebruik, mobiliteit, restwarmte en water bekeken. Om 

ondernemingen aan te zetten toe te treden tot vrijwillige EBO wordt het regelgevend kader 

aangepast zodat alle ondernemingen die meer dan 0,1 PJ energie verbruiken elke 4 jaar 

energieplannen actualiseren en uitvoeren en ondernemingen die minder verbruiken ook aan 

hun energie-efficiëntie werken. Het instrument van de mini-EBO wordt verder uitgewerkt en 

uitgebreid naar nieuwe sectoren.  



 

- De broeikasgassen van de niet-ETS industrie worden sterk verlaagd door in te zetten op een 

verdere vergroening van de energiedragers met 10% binnen de industrie tegen 2030. 

Hiervoor stimuleren we verdere elektrificatie en het gebruik van biogas, duurzame biomassa, 

waterstof en synthetische brandstoffen. De reductie van F-gassen wordt versneld. Via 

ontzorgings- en financieringsinitiatieven stimuleren we de verduurzaming van de industrie: 

we vereenvoudigen de diverse premies door integratie van de investeringspremie voor 

energiebesparende maatregelen van de netbeheerders in de Ecologiepremie+.  

- De Vlaamse overheid zet verder in op hernieuwbare energieprojecten, WKK en 

warmtenetten door de subsidiering aan te passen. 

 

Een regeerakkoord met ambitieuze maar ook gemiste kansen en opportuniteiten? Dat zal de 

volgende legislatuur uitmaken. VMx kijkt er al naar uit om samen met de nieuwe minister 

uitvoering te geven aan de punten waar de belangen gemeenschappelijk zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Mobiliteit is hier niet in opgenomen. Dit is bevoegdheid van Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare werken Lydia Peeters.  


