Klimaatactieplan
Burgemeestersconvenant
De Europese Commissie besefte dat het noodzakelijk was om de lokale besturen te betrekken om
de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. Het instrument dat Europa daarvoor ontwikkeld
heeft, is het burgemeestersconvenant.
Op 25 juni ondertekenden 57 Vlaams-Brabantse burgemeesters het burgemeestersconvenant. Ze
engageren zich hiermee om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op hun
grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Ook Hoegaarden ondertekende het
burgemeestersconvenant.
Met dit engagement:







erkent de gemeente dat het als lokale overheid een belangrijke rol kan spelen in het
terugdringen van de klimaatverandering en het inspelen op de reeds optredende
veranderingen.
erkent de gemeente dat klimaat een thema is waar verschillende beleidsdomeinen bij
betrokken moeten worden.
engageert de gemeente zich om zowel in haar eigen werking als naar de verschillende
doelgroepen acties op te zetten om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan
te milderen.
engageert de gemeente zich om hiervoor samenwerking te zoeken met betrokken actoren.

Klimaatverandering in Vlaams-Brabant
Om deze doelstelling te bereiken werd een stappenplan opgesteld:
1. Nulmeting
Tijdens het voorjaar 2014 werd door VITO voor iedere gemeente een baseline emission inventory
(nulmeting) met als referentiejaar 2011 opgemaakt. Deze BEI werd door de gemeente aangevuld
met cijfers van verbruik eigen voertuigen, percentage groene stroom en energieverbruik van de
gemeente.
De totale CO2 uitstoot in 2011 voor Hoegaarden bedraagt 28.667 ton CO2. De belangrijkste
sectoren voor Hoegaarden zijn de gebouwen, de industrie en het particulier en commercieel
vervoer:
 41% is afkomstig van de huishoudens
 25% van de industrie
 21% van het transport (particulier en commercieel en openbaar vervoer)
 7% van de tertiaire gebouwen
 4% van de landbouw (enkel energie gerelateerde uitstoot!)
 de gemeentelijke diensten (gebouwen, voertuigen,…) zelf zorgen voor 2% van de
uitstoot.
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Overzicht van de CO2 uitstoot in 2011 voor Hoegaarden

2. Opmaak klimaatactieplan
Tegen eind november 2015 moest de gemeente een plan opstellen met acties om tot een globale
CO2-reductie van ten minste 20% te komen. Dit klimaatactieplan is een belangrijk document dat
toont hoe de gemeente Hoegaarden haar engagement tegen 2020 wil bereiken. Het maakt gebruik
van de resultaten van de nulmeting om de meest geschikte acties te vinden voor de CO2-reductie.
Dit plan stelt concrete maatregelen voor die de CO2-uitstoot en het energieverbruik door
eindgebruikers moeten verminderen. De engagementen hebben betrekking op het geografische
grondgebied van de gemeente. Daarom bevat het plan acties voor zowel de publieke als de private
sector (bedrijven, burgers, middenveld, scholen …). De rol van de gemeente is dat zij het voorbeeld
geeft, duidelijke maatregelen neemt en haar inwoners stimuleert om zelf actie te ondernemen.
Onder het motto ‘vele handen voor minder CO2’ willen we de Hoegaardse burgers, verenigingen,
bedrijven, scholen,... warm maken en aansporen om zelf CO2-besparende acties op touw te zetten.
Het klimaatactieplan Hoegaarden werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16.11.2015.
In november 2016 ontving de gemeente Hoegaarden een officiële goedkeuring van de Europese
Commissie.
U kan het klimaatactieplan en de nulmeting raadplegen bij de milieudienst.

3. Uitvoeren klimaatactieplan
Na het opstellen van het klimaatactieplan volgt vanaf 2016 een plichtsgetrouwe uitvoering van de
erin opgenomen acties en maatregelen. Participatie van alle actoren en doelgroepen is hierbij
belangrijk. In het klimaatplan zijn immers heel wat acties opgenomen die het engagement van
verschillende doelgroepen vragen. Hun insteek blijft daarom onontbeerlijk.
4. Rapportering en monitoring
De gemeente moet tweejaarlijks rapporteren over de stand van zaken van uitvoering van het
klimaatactieplan bij de Europese commissie. De eerste rapportage wordt in 2018 verwacht.

Om de 4 jaar moeten ook de emissiecijfers gemonitord worden (de eerste keer tegen 2020).
Daaruit zal blijken in welke mate de CO2-reductie de goede richting uitgaat. Op basis van de
rapportering en de evaluatie van de monitoring kan het klimaatactieplan indien nodig bijgesteld
worden.
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