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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be> 
Verzonden: woensdag 27 mei 2020 9:54 
Aan: Wout De Meester; Algemeen directeur; Bestuursadministratie 
Onderwerp: CO2 uitstoot in Sint-Niklaas 
 

Geachte schepen, 
 
Op de gemeenteraad gaf u aan dat de uitstootcijfers voor Sint-Niklaas die gepubliceerd staan op de site 
van Waasland Klimaatland, de officiële website hiervoor, niet de juiste cijfers zijn. Zie url. 
https://waaslandklimaatland.be/uitstootgrafiek/ 
 
Vandaar enkele vragen: 
 

 hoe komt het dat op de officiële website van Waasland Klimaatland foutieve cijfers gepubliceerd 
staan? 

 Wanneer gaan deze cijfers worden gecorrigeerd? 
 Op welke website kunnen wij de volgens u juiste cijfers terugvinden? 
 Wanneer gaan de cijfers van 2018 en 2019 beschikbaar zijn? 

 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jef Maes 
Raadslid. 

https://waaslandklimaatland.be/uitstootgrafiek/
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Schriftetij ke vraa g CO 2 -u itstoot in 5i nt- Nikl,aas

Geacht raads[id

ln antwoord op uw vragen omtrent de COz-uitstootcijfers van Sint-Niklaas:

De brongegevens voor de uitstootcijfers van Sint-NikLaas zijn steeds terug te vinden op
de officië[e website www.burgemeestersconvenant.be (bij:COu-inventarissen). Waastand
Ktimaatland verwijst hiernaar op hun website.

Jaarlijks, in de periode juli-augustus, worden hier de nieuwe uitstootgegevens
beschikbaar gestetd, weliswaar met 2 jaar vertraging. Binnenkort zullen de cijfers van
2018 beschikbaar zijn. Deze van 2019 zu[[en wellicht beschikbaar zijn in juli-augustus
202L.

Waarom verschilten de uitstootgegevens van Waastand Klimaatland dan van de cijfers
van Sint-Niklaas waarnaar de schepen verwijst (en die terug te vinden zijn op
https ://s i ntn i kl.a as. i nc i j fe rS. beld as h boa rd) :

o Bij de jaarl.ijkse pubticatie van de cijfers op www.burgemeestersconvenant.be
verschijnt ook telkens een aangepast cijfer voor het jaar 20tL, dat a[s
referentiejaar wordt gebruikt om de COz-besparing te berekenen. MeestaI
resulteert dit in een bijstetl"ing naar boven toe en is dit te wijten aan meer
nauwkeurig cijfermateriaal. in het domein 'mobil.iteit' (grootste hap van de COz-

uitstoot)Op de website van Waastand Kl.imaatl.and vind je nog niet de meest
recente àangepaste cijfers voor 20LL terug. Die kan je wel. reeds terugvinden op
htt p s ://s i ntn i k [a a s. i n c i j fe rs. beld a s h b oa rd.

Wanneer de meest recente cijfers voor 201-L in rekening worden genomen dan
werd in 2Ot7 een algemene COz-besparing gerealiseerd van 5,3o/".Op Waasland
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Klimaatland wordt voor 20L7 een kleinere COz-besparing genoteerd wegens nog

niet aangepaste, lagere uitstogtcijfers voor 20LL.

Hoogachtend

Namens het college van burgeme
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