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Perstekst

7 burgemeesters ondertekenen 1 Burgemeestersconvenant
Op 12 december ondertekenden de burgemeesters van de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel,
Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek het Burgemeestersconvenant of een
voorbereidend document. Het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie,
is een oproep naar steden en gemeenten om mee te werken aan de Europese inspanningen om de
uitstoot van broeikasgassen (voornamelijk toegespitst op CO2) te verminderen.
Als lokale besturen het Burgemeesterconvenant ondertekenen, engageren ze zich om:
1. de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen;
2. een CO2-inventaris (nulmeting) en een gebiedsdekkend lokaal energieactieplan op te stellen;
3. een vermindering van 20 % CO2 na te streven tegen 2020;
4. de diverse actoren (burgers, maatschappelijk middenveld, andere overheden, bedrijven) te
betrekken (participatie);
5. de boodschap van het Burgemeestersconvenant verder uit te dragen en te participeren aan
nationale en internationale evenementen en overlegfora van burgemeesters.
Het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant biedt een ondersteunend kader om de lokale
ambities op het vlak van energie- en klimaatbeleid kracht bij te zetten. Het plaatst tevens de lokale
beleidskeuzes in een Europese context en biedt opportuniteiten voor deelname aan Europese projecten en
bijhorende subsidiemogelijkheden. Het is echter ook een breder kader voor diverse lokale beleidsprioriteiten
zoals betaalbaar en comfortabel wonen, bestrijden van energiearmoede, een nieuwe of vernieuwde (lokale)
economie, energie-onafhankelijkheid …
Vanuit Europa wordt regionale samenwerking tussen de lokale besturen gezien als een belangrijke
meerwaarde om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant na te streven. Naast de ondertekening
van het Burgemeesterconvenant starten de gemeenten Bornem, Berlaar, Duffel, Puurs, Sint-Amands, SintKatelijne-Waver en Willebroek daarom ook een regionale samenwerking op. Dit gebeurt onder coördinatie
van IGEMO (territoriaal coördinator voor het Burgemeesterconvenant) en samen met de Provincie
Antwerpen en de distributienetbeheerder Eandis.
De samenwerking start met de opmaak van een regionaal energieactieplan. Hierin zal de visie en het
maatregelenpakket voor een energie-efficiënte regio worden vastgelegd. Om de doelstelling van 2020 te
halen, is samenwerking met andere belanghebbenden (bedrijven, maatschappelijk middenveld, andere
overheden…) zeer belangrijk. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant willen de lokale
besturen dan ook een kader aanreiken en een sterk signaal geven naar de andere actoren om actief te
participeren met als opzet de energie-efficiëntie in de regio te helpen verbeteren en duurzame
energieprojecten op te zetten. Zo zal onder andere een regionaal platform opgestart worden waar de diverse
stakeholders en actoren elkaar ontmoeten (informatie-uitwisseling) en een voedingsbodem kan gevonden
worden voor nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.

Bijlage 1
Stevige basis om op verder te bouwen is aanwezig!
De afgelopen jaren hebben de lokale besturen al heel wat inspanningen geleverd om te werken aan een
lokaal energie- en klimaatbeleid (eigen werking, draagvlak creëren bij de burgers, scholen, verenigingen …).
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenaankopen voor dak- en muurisolatie, zonnepanelen.
Energiezorg & - boekhouding voor de gemeentelijke gebouwen.
Energiezuinige renovaties.
Aankoop en promotie van groene stroom.
Goedkopere energieleningen (FRGE).
Uitvoeren van energiescans bij gezinnen.
Woon- en energiewinkel.
Bouwadvies voor particulieren.
Informatie en sensibilisatie naar diverse doelgroepen (burgers, scholen, verenigingen).
Ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen en woongebieden.
Aankoop van milieuvriendelijke voertuigen.
…

Door verder te bouwen op bestaande initiatieven kan al een significante CO2-reductie gerealiseerd worden.
De provinciale actie Klimaatneutrale Organisatie 2020 (KNO2020) streeft naar een CO2-reductie binnen de
eigen diensten en past binnen het Burgemeestersconvenant.

Bijlage 2
IGEMO zal de lokale besturen ondersteuning bieden die er op gericht is de gemeenten de nodige slagkracht
te geven. Dit betekent:
1) het opstellen van een regionaal energieactieplan;
2) het uitrollen van een regionale projectstructuur tussen de 7 gemeenten;
3) het uitbouwen van partnerships met diverse belanghebbenden zoals distributienetbeheerders,
bedrijven, onderzoeksinstellingen, financiële instellingen, maatschappelijk middenveld …voor de
realisatie van lokale/regionale projecten;
4) maximaal inzetten op Europese subsidies voor de regio (nieuw Europees subsidieprogramma
2014-2020).

Bijlage 3
De stad Mechelen ondertekende het Burgemeestersconvenant al in 2012. De nulmeting en het
energieactieplan werden opgesteld en liggen momenteel ter goedkeuring voor bij de Europese Commissie.
Ook de gemeente Bonheiden heeft beslist om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. De gemeente
zal hiervoor een eigen traject bewandelen.

Bijlage 4
De uitdagingen voor de nabije toekomst
Elke deelnemende gemeente engageert zich om 20 % CO2-vermindering na te streven tegen 2020 op het
eigen grondgebied. De Vlaamse overheid heeft in 2013 VITO de opdracht gegeven om de CO2-nulmeting
voor het volledige grondgebied op te maken voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Uit de nulmeting blijkt
dat ongeveer 76 % van de CO2-emissies toe te schrijven is aan energieverbruiken in gebouwen (woningen,
kantoorgebouwen, bedrijven) en 24 % van de emissies afkomstig zijn van vervoer. Er zal dus vooral prioritair
verder ingezet moeten worden op het zuiniger omspringen met energie in woningen, kantoorgebouwen en
bedrijven alsook het energiezuinig renoveren van gebouwen.

