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FRDO – Wie zijn wij ?

...



Hoe werkt de FRDO?

1. Werkgroepen

– Leden

– Voorzitter: wetenschapper

2. Bureau = Raad van bestuur

– Voorzitster en 3 ondervoorzitters

– 4 grote ledengroepen

– Wetenschappers

3. AV

– Jaarprogramma

– Begroting

– Adviezen



Advies over de concretisering van de transitie 
van België naar een koolstofarme maatschappij 

in 2050
• Op vraag van staatssecretaris van milieu en energie , 

Melchior Wathelet (brief van 17/12/2013)

• Voorbereid door de werkgroep energie en klimaat 
van de FRDO, in samenwerking met 6 regionale 
adviesraden



Context

• Onderdeel ‘governance’ van de adviesvraag over de 
werkzaamheden ‘Transitie van België naar een koolstofarme 
maatschappij in 2050’.

• Vraag om de regionale socio-economische en milieuadviesraden te 
betrekken die lid zijn van de FRDO: 

- ESRBHG

- RLBHG

- Minaraad

- SERV

- CESW

- CWEDD



Inhoud van het advies
1.) Inleiding

• Gemeenschappelijjke visie op het principiële doel van een 
beleid van energetische transitie  komen tot een 
duurzame maatschappij.  

• Noodzaak van een mondiale aanpak alsook een brede en 
strategische aanpak van alle beleidsniveaus in BE, waarbij 
ook de stakeholders worden betrokken om een breed 
maatschappelijk draagvlak te garanderen.

• Het Proces is even belangrijk  verbetering van alle 
planningsprocessen en alle bestaande instrumenten, samen 
met een betere onderlinge harmonisering.



Inhoud van het advies

2.) Algemene aanbevelingen

• Coördinatie tussen de verschullende Belgische instanties
mutualiteitsbeginsel.

• Actieve rol van BE op het internationale niveau.

• Belang van lokale transitie-initiatieven.

• Horizontale en verticale coördinatie van het beleid

• Coherente beslissingen (federaal/gewestelijk) over het 
energiebeleid, eiwittransitie, steun aan R&D, …

 Strategie gaat vergezeld van een regelmatige evaluatie.



Inhoud van het advies

3.) Institutionele aanbevelingen

• Bestaande instellingen (NKC, ENOVER, CCIM,…)  functie 
van beleidscoördinatie.

• Voldoende middelen voor de NKC + de stakeholders 
regelmatig horen.

• Mechanisme voor de opvolging van de aangegane 
verbintenissen permanent ad hoc comité  met zowel 
federale als regionale parlementsleden.



Dank voor uw aandacht

marc.depoortere@cfdd.be


