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LEZ heeft significante impact op Gents
wagenpark

Uit cijfers van Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) blijkt dat de Gentse lage-

emissiezone haar effect niet mist. Het uit roulatie nemen van vervuilende wagens

versnelde na de invoering van de LEZ. Bovendien is het autobezit in de LEZ-zone

met 10% gedaald.

Recentste cijfers Gents wagenpark ogen veelbelovend
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De LEZ in Gent is sinds 1 januari 2020 van kracht en weert de meest vervuilende auto’s uit het

stadscentrum of de zone binnen de stadsring (R40). De recentste cijfers die DIV ter beschikking

stelde aan de Stad Gent, illustreren dit duidelijk. Het aandeel 'groene' voertuigen (voertuigen

die vrije toegang hebben tot de LEZ-zone) evolueerde van 65% in 2018 naar 83% in 2020.

Kijken we naar het volledige Gentse grondgebied, dan is de tendens minder groot: daar springt

het aandeel van 'groene' wagens van 71% naar 82%. Ook een verschuiving van diesel naar

benzine- en gasvoertuigen laat zich aftekenen. Bovendien daalde het autobezit met 10% in de

LEZ, van 15.700 (2018) naar 14.100 (2020).

Gentse slooppremie verlengd tot eind dit jaar

'De cijfers van DIV tonen aan dat de invloed van de LEZ nu al significant is.
Zowel voor wat de verschoning van het wagenpark betreft, als voor het
autobezit. De slooppremie voor niet-toegelaten voertuigen heeft hier zeker toe
bijgedragen. We hebben beslist de slooppremie te verlengen tot eind dit jaar.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat 

In totaal maakten al 736 mensen gebruik van de Gentse slooppremie om hun niet-toegelaten

voertuig ('rode' categorie) te vervangen. 662 Gentenaars vroegen al een mobiliteitsbudget van

500 euro aan na het inleveren van hun nummerplaat.

De slooppremie geldt enkel voor niet-toegelaten voertuigen. Maar ook onder de voertuigen die

enkel toegelaten zijn mits het betalen van een toelating (de zogenaamde ‘oranje’ categorie)

tekent zich een duidelijke tendens af: het aandeel voertuigen uit de oranje categorie daalde

tussen 2018 en 2020 van 17,31% naar 10,94% binnen de Gentse LEZ.

Wachten op Vlaamse cijfers

Vlaamse cijfers omtrent de autonome verjonging van het wagenpark moeten de Gentse cijfers

beter kaderen, maar het is nu al duidelijk dat de invloed van de LEZ op de samenstelling van

het wagenpark significant is. Cijfers over het Vlaamse wagenpark worden verwacht tegen eind

oktober.
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/43206-1600436628-20200901_PB_LEZ_vergroeningwagenparkbijlage-d4ba8d.pdf
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Arne Baert, Projectcoördinator lage-emissiezone Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 19,

e-mail arne.baert@stad.gent

Dirk Bogaert, Kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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