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U bent nu anderhalf jaar gedeputeerde van de provincie 
Vlaams-Brabant. Hoe kijkt u terug op deze periode?

LR.: Het was een zeer boeiende en tegelijkertijd intensieve periode. 
Dit is de eerste keer dat Groen mee bestuurt in een provincie. 
Daarom was het in het begin nog wat zoeken. Als gedeputeerde 
heb ik een zestal bevoegdheden en het heeft wat organisatie 
gevraagd om het juiste evenwicht te vinden. Voor de bevoegdheid 
leefmilieu heb ik van in het begin drie speerpunten geïdentificeerd: 
biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat.  
Alles wat natuur betreft, valt onder biodiversiteit. Een domein 
dat naar mijn mening op Vlaams niveau te stiefmoederlijk wordt 
behandeld. Daarom heb ik er in de voorbije 18 maanden extra 
aandacht aan besteed. Deze voorbije periode heb ik trouwens veel 
input gekregen van de vrijwilligers van Natuurpunt. Jullie zijn een 
onmisbare partner voor het werk op het terrein. Het belangrijkste 
dat ik ervaren heb, is dat jullie het beleid echt mee helpen 
realiseren. Ik wil van deze gelegenheid dan ook gebruik maken om 
alle vrijwilligers en medewerkers van Natuurpunt Oost-Brabant te 
bedanken voor de samenwerking het voorbije jaar.

Waar wenst u de komende jaren de accenten te leggen op vlak 
van biodiversiteit?

LR.: We hebben een turbulente planning- en begrotingsperiode 
achter de rug waarbij ook de provincie heeft moeten besparen. 
Ik heb keuzes moeten maken en knopen moeten doorhakken. Dit 
is nu achter de rug en we kunnen samen verder plannen voor de 
komende jaren. 
Ik streef de rest van de legislatuur naar meer en betere natuur 
en een klimaatneutrale provincie. Het ene kan het andere 
ondersteunen.

Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden, wat houdt dit 
precies in?

LR.: De provincie wil haar impact op de klimaatverandering 
verkleinen. Concreet wil dit zeggen dat we de uitstoot van 
broeikasgassen in evenwicht willen brengen met wat de natuur 
en bodem kunnen opnemen. Daarnaast stimuleren we onze 
bevolking, lokale besturen, bedrijven en middenveldorganisaties 
om meer energie te besparen. We werken ook aan een ruimtelijk 
en maatschappelijk kader waar meer mogelijkheden gecreëerd 
worden voor hernieuwbare energie.  
Wij willen het goede voorbeeld geven en anderen inspireren. 
Tegelijkertijd zet onze provincie sterk in op de samenwerking 
tussen verschillende actoren. Dit leidt tot meer efficiënte inzet van 
middelen en een betere kennisuitwisseling. Daar is volgens mij nog 
veel winst te halen. 
Ik besef heel goed dat onze bijdrage op wereldniveau een druppel 
is op de hete plaat. Maar van onderuit, met lokale projecten, 
kan je heel wat veranderen. De provincie is het bindmiddel om 
alle kleine en grote verhalen, acties en projecten de nodige 
ondersteuning te bieden. Goede voorbeeldprojecten moeten ook 
herhaald kunnen worden zodat er een schaalvoordeel is op het 
vlak van energiebesparing en CO2-reductie. Samen kunnen we het 
beter doen.

Wat betekent dit voor natuurverenigingen zoals Natuurpunt?
LR.: Een middenveldorganisatie zoals Natuurpunt is één van 
de partners waarmee we de komende jaren verder willen 
samenwerken. Het werk dat gebeurt op het terrein draagt nu 
al bij tot een klimaatneutralere provincie. Meer bos en natuur 
betekenen immers rechtstreeks meer captatie van de uitstoot 
van broeikasgassen. En ook jullie werk rond waterlopen heeft een 
klimaatregulerend effect. 
Organisaties zoals Natuurpunt zijn ook een belangrijke partner 
voor de provincie om druk uit te oefenen op de lokale overheden 
om werk te maken van een klimaatplan. Momenteel hebben 
56 gemeenten uit Vlaams-Brabant het klimaatengagement 
ondertekend. In juni tekenen minstens 20 gemeenten het Europees 
Burgemeesterconvenant. Deze eerste groep zal op korte termijn 
concrete klimaatactieplannen uitwerken en deze de komende jaren 
realiseren. Ook de natuurverenigingen kunnen daar een rol in 
spelen. Ik nodig jullie uit om in dialoog te treden met jullie lokale 
besturen. Jullie werk past in het globale plaatje. 
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Hoe kunnen onze vrijwilligers bijdragen aan een klimaatneutrale 
provincie?

LR.: Op tal van manieren. We hebben een nieuwe subsidiepot 
voorzien van € 500 000 (op jaarbasis) waarmee we duurzame en 
creatieve initiatieven willen stimuleren die ons helpen om onze 
klimaatdoelstellingen te behalen. Met dit klimaatfonds kunnen 
gemeenten, scholen, bedrijven, verenigingen en organisaties tot  
€ 75 000 per project krijgen. Het kernwoord hierbij is 
samenwerking. We willen verschillende partners op een structurele 
manier samenbrengen om intensief kennis en ervaringen uit te 
wisselen en projecten te realiseren. Ook partners die misschien niet 
zo voor de hand liggen zoals een natuurvereniging die samenwerkt 
met een lokale bedrijvenzone, landbouwbedrijf of een rust- en 
verzorgingstehuis… 
Natuurpunt Oost-Brabant  is een van de actoren waarvan we 
hopen dat ze projecten rond klimaat en duurzaamheid indienen. 

Kunt u een voorbeeld geven van acties die u verwacht van 
Natuurpunters?

LR.: De lokale afdelingen kunnen nu al beginnen nadenken over 
projecten met energie- en CO2-besparingspotentieel. Bekijk eens  
met welke partners jullie al samenwerken (scholen, bedrijven, 
de gemeente,…) en zet jullie eens rond de tafel om creatieve en 
duurzame ideeën te ontwikkelen die de combinatie maken van 
biodiversiteit en klimaat. 
 
Ik denk bijvoorbeeld aan het vergroenen en verduurzamen van 
bedrijventerreinen. De vrijwilligers van Natuurpunt kunnen ook 
hier een rol spelen door op het terrein zelf acties op te zetten 
die meer natuur en biodiversiteit creëren. Meer bos en natuur 
betekenen rechtstreeks meer opname van CO2. Ook het vergroenen 
van schoolomgevingen staat hoog op mijn agenda. En er zijn nog 
veel onbenutte daken en gevels die gebruikt kunnen worden als 

tuinen en waterbuffering. Maar dit zijn maar enkele denkpistes.  
Het is nu aan jullie om jullie resultaatgerichte werking rond 
natuur ook te concretiseren rond de klimaatuitdagingen. 
Natuurpunt Oost-Brabant telt vandaag meer dan 9000 leden. Dit 
is een enorm netwerk van familie, vrienden en collega’s dat kan 
aangesproken worden om de schouders te zetten onder ambitieuze 
klimaatprojecten. 

Wat zijn de volgende stappen die genomen worden?
LR.: Momenteel zijn we de gemeentelijke nulmetingen 
(uitgangspositie mbt tot CO2 uitstoot) aan het afronden. Op basis 
van deze resultaten kunnen de gemeenten op een objectieve 
manier weten welke effecten hun acties en projecten zullen 
hebben op het klimaatbeleid. We bieden aan de gemeenten ook 
een modelactieplan zodat zij zich kunnen concentreren op de uit 
te voeren acties en investeringen. En zoals gezegd kunnen we 
deze projecten ook financieel ondersteunen. Hetzelfde traject 
is ook opgestart met de middenveldorganisaties en bedrijven. 
Stap voor stap betrek ik iedereen bij ons plan om onze provincie 
klimaatneutraal te maken. 
Maar ook de provincie als regiobestuur zit niet stil. Wij evalueren 
grondig  onze gebouwen, domeinen en wagenpark om nog meer 
verbeteringen te realiseren. Duurzaam besturen en beheren staan 
hoog op onze agenda. 
 
Als iedereen zijn steentje bijdraagt dan wordt de druppel op de 
hete plaat een plas. Daar wil ik me samen met mijn medewerkers 
voor inzetten. Het is tijd voor positieve actie. 
 
Ik wil graag afsluiten met alle vrijwilligers en medewerkers van 
Natuurpunt Oost-Brabant te bedanken voor hun inzet.  
 
Dank u van harte.


