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ONDERTEKENING OFFICIËLE ENGAGEMENTSVERKLARING DOOR
PROVINCIAAL GEDEPUTEERDE RIK RÖTTGER VERSTERKT
SAMENWERKING INZAKE KLIMAATVERANDERING
Tweede regionale stuurgroep toont regionale dynamiek Burgemeestersconvenant
Sinds de gezamenlijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant op 12 december 2014 zetten
de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek hun
schouders onder een regionaal energie- en klimaatbeleid en startten ze een samenwerking op. Ook
de provincie Antwerpen onderschrijft het belang van de samenwerking. Daarom werd op 10 juni een
engagementsverklaring tussen provincie Antwerpen en IGEMO ondertekend om de samenwerking te
versterken.
Op 12 december ondertekenden de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-KatelijneWaver en Willebroek gezamenlijk het Burgemeestersconvenant, een engagementsverklaring om de
broeikasgasuitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met 20% te verminderen. Met deze ondertekening
zetten de 7 gemeenten hun schouders onder een regionaal energie- en klimaatbeleid.
Daarom werd, naast de ondertekening van het Burgemeesterconvenant, ook een regionale samenwerking
opgestart. Dit gebeurt onder coördinatie van IGEMO (territoriaal coördinator voor het Burgemeesterconvenant)
en samen met de Provincie Antwerpen en de distributienetbeheerder Eandis.
De provincie Antwerpen onderschrijft het belang van de samenwerking. De samenwerking tussen IGEMO en
de provincie Antwerpen werd op 10 juni geformaliseerd door de ondertekening van een
engagementsverklaring tot samenwerking tussen beide partijen. De ondertekening gebeurde door dhr. Rik
Röttger (gedeputeerde Provincie Antwerpen) en dhr. Peter De Bruyne (directeur IGEMO) in aanwezigheid van
de schepenen Leefmilieu van de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-KatelijneWaver en Willebroek.
Deze ondertekening vond plaats tijdens de 2de regionale stuurgroep, waar de ontwerpversie van het regionale
energieactieplan besproken werd. Het regionale actieplan legt de visie en het maatregelenpakket voor een
energie-efficiënte regio vastgelegd en werd opgemaakt door samenwerking van de gemeenten, IGEMO, de
provincie Antwerpen en Eandis.
Om de uitdagingen uit dit actieplan ambitieus te kunnen aanpakken, is een bundeling van krachten en
middelen tussen verschillende betrokken actoren noodzakelijk. Met het ondertekenen van deze
engagementsverklaring onderschrijven de partners de noodzaak om op korte termijn acties te ondernemen en
CO2-reductie te realiseren.

Tevens engageren ze zich om:





ondersteuning te bieden aan lokale besturen voor uitvoering van de engagementen opgenomen in het
kader van het Burgemeestersconvenant;
om ervaringen en know-how te delen en te participeren aan lokale en regionale overlegmomenten;
om op periodieke basis structureel overleg te houden;
om de boodschap van het Burgemeestersconvenant mee uit te dragen en het maatschappelijk
draagvlak te vergroten inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.
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