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Het Burgemeestersconvenant

Achtergrond: de Europese
klimaatdoelstellingen

meer dan een engagement

In 2008 tekenden de regeringsleiders de
Europese klimaatdoelstellingen uit, ook wel de
20-20-20-doelstellingen genoemd. De lidstaten
legden zichzelf daarmee een duidelijke opdracht op:
samen zullen ze de uitstoot van broeikasgassen met
minstens 20% terugdringen tegen het jaar 2020.
Datzelfde jaar zullen ze 20% van hun energieverbruik duurzaam opwekken en 20% energie besparen in vergelijking met het jaar 1990.

Het Burgemeestersconvenant
helpt lokale besturen die
verder willen gaan
Lokale overheden spelen een cruciale rol bij het
afremmen van de klimaatverandering. Liefst 80%
van het energieverbruik en de CO2-uitstoot

”

houdt verband met stedelijke activiteiten,
en CO2 is met voorsprong het belangrijkste broeikasgas. Daarom nam de Europese Commissie
het besluit om lokale en regionale besturen rechtstreeks te betrekken bij het halen van de Europese
klimaatdoelstellingen. Dat gebeurde nog nooit
eerder in de geschiedenis van Europa.
Het instrument hiervoor is het Covenant of Mayors
of Burgemeestersconvenant. Gemeenten
en steden die dit convenant ondertekenen, engageren zich om concrete maatregelen te nemen om
de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020
met minstens 20% terug te dringen. Europa werkte daarvoor een stappenplan uit als rode draad,
maar elke gemeente bepaalt zelf welke maatregelen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Gemeenten staan
er niet alleen voor: regionale coördinatoren zorgen
voor hulp en begeleiding. U kunt rekenen op de
provincie Vlaams-Brabant en Interleuven.

Duurzaam leven, werken en ook... bouwen. Londerzeel geeft het voorbeeld met een energiezuinig politiehuis en Administratief Centrum.
Iedereen komt er wel eens langs en kan zo ervaren wat goede isolatie en alternatieve energietechnieken te bieden hebben. Ook scholen kunnen pioniers van duurzaamheid zijn. Het Gemeentelijk
Technisch Instituut zal weldra huizen in een van de eerste passieve schoolgebouwen van Vlaanderen. De leerlingen groeien er op in een duurzame
schoolomgeving. Dit zijn grote investeringen voor onze gemeente, en op
wereldschaal telkens een kleine stap in de goede richting. De uitdaging is
een klimaatneutrale gemeente. Samen willen we daarvoor gaan.
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Jozef De Borger
burgemeester van Londerzeel

7 redenen om in te tekenen

U bent niet alleen

Omdat elke beslissing een afweging is, geven we u
graag 7 redenen om in te tekenen.

In alle landen van de Europese Unie scharen
burgemeesters en gemeenteraden zich achter
het initiatief en tekenen ze het Burgemeestersconvenant. Het zijn er al meer dan 5000,
zij vertegenwoordigen meer dan 171 miljoen
Europeanen. De provincie Vlaams-Brabant
ondersteunt u bovendien met advies en subsidies.













 nanciële besparing
Fi
Energiebesparing betekent altijd een financiële
besparing.
 ealisatie eigen milieudoelstellingen
R
Het Burgemeestersconvenant is een middel om
uw eigen milieudoelstellingen te halen die u in het
gemeentelijke beleidsplan (BBC) hebt opgenomen.

Doet ook uw gemeente mee?

Subsidies en ondersteuning
De provincie Vlaams-Brabant staat u bij met
advies, subsidies en initiatieven die de kosten
drukken. Bovendien houdt de provincie de Europese projecten in het oog en de mogelijkheden
die zich daarbij aanbieden, ook financieel.
 ekomstige verplichtingen Europa
To
U anticipeert op Europese verplichtingen die de
komende jaren op uw lokaal bestuur afkomen:
minder CO2-uitstoot, meer hernieuwbare energie,
meer energie-efficiëntie en verplicht bijna-energieneutrale gebouwen (BEN) voor de overheid
vanaf 2019.
L erend netwerk
U kunt uw ervaring en expertise delen met
andere gemeenten, en omgekeerd.
 itymarketing
C
Verschillende steden en gemeenten plaatsen
hun klimaatinspanningen in de vitrine om op die
manier hun duurzaam en vaak ook innovatief
imago te versterken.
Voorbeeldfunctie
Uw inspanningen helpen om de klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Het zal
inwoners, bedrijven en verenigingen aanzetten
ook zelf actie te nemen.

”

We moeten niet wachten op de
groten der aarde. Op lokaal niveau
kunnen we de mensen sensibiliseren en meteen actie ondernemen.
Het bewustzijn is er al, maar we
moeten nog drempels wegwerken
om daadwerkelijk de stap te zetten
naar een meer duurzame manier
van leven. Wij, als gemeenten,
kunnen maatregelen nemen om
het verschil te maken zonder te veel
aan comfort in te boeten. Beersel
heeft al stappen gezet. Act now!

Veerle Leroy
milieuschepen Beersel

Fietssnelwegen in
Vlaams-Brabant
De provincie Vlaams-Brabant voorziet
15 miljoen euro voor de aanleg van
190 km fietssnelwegen: goede, veilige
en snelle verbindingen tussen woon- en
werklocaties. De fietssnelwegen moeten
werknemers stimuleren om de fiets naar
het werk te nemen.
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Stap voor stap

De CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen doet u niet door zomaar even het licht
uit te schakelen. Het vergt een doordachte
aanpak, metingen en concrete acties. De
aanpak werd vastgelegd in een duidelijk
stappenplan.

Plan, strategie, actie!

De ondertekenaars beloven om een jaar na de ondertekening een Klimaatactieplan of Sustainable Energy Action Plan (SEAP) in te dienen bij de
Europese Commissie. In dat plan staan de concrete
maatregelen om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen. Om te weten hoeveel
CO2 uw gemeente kan besparen, moet u weten
hoeveel uitstoot er vandaag is op het grondgebied.
Daarom dient u ook een nulmeting op te stellen
die u samen met het klimaatactieplan indient. Als
dit is gebeurd, kan de uitvoering starten. Elke
twee jaar rapporteert u de stand van zaken en
tussentijdse resultaten. Zo weet u of u op goede
weg bent, of dat u eventueel moet bijsturen. En u
kan er uw inwoners mee informeren.
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nulmeting is ter
beschikking
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concreet doel, want de vermindering
van CO2-uitstoot moet minstens 20%
bedragen? Dat mag dus ook meer zijn.
Welke partners betrekt u, zoals energieagentschappen, bedrijven, verenigingen …? En hoe zult u de burgers
mobiliseren? Heeft u daarover nagedacht, dan kunt u er helemaal voor
gaan. U staat hier echter niet alleen
voor. Wij helpen u bij elke stap.

Gezamenlijke
ondertekening
klimaatengagement
Begin

2014
Start
subsidiereglement
duurzame milieuen klimaatprojecten
Officiële
ondertekening
Burgemeestersconvenant.
Modelactieplan is
ter beschikking.

half

half

Voor u begint
Voor u aan het stappenplan begint, moet u een duidelijke visie
voor ogen hebben. De provincie
Vlaams-Brabant en haar partners
zullen u hierbij helpen! Is uw interne administratieve structuur - en
niet alleen de milieudienst - klaar
om uw engagement uit te voeren?
Waar liggen de grootste uitdagingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? Wat is uw

Tijdslijn

Opstellen
Klimaatactieplan
tegen juni 2015
Start uitvoering
acties

2017
Tweejaarlijkse
rapportering en
monitoring

2019
2020

Minstens een
vermindering
van de CO2-uitstoot met 20%

stap 1
Voer een nulmeting uit
Elektriciteit, verwarming, afkoeling, fossiele brandstoffen,... Elke vorm van
conventioneel energieverbruik gaat gepaard met CO2-uitstoot. Vooral gebouwen (gemeentelijk, tertiair en woningen), transport (openbaar, particulier en commercieel) en industrie zijn hiervoor verantwoordelijk.
Een nulmeting brengt deze CO2-uitstoot in kaart en bepaalt de voornaamste bronnen ervan op het grondgebied van de gemeente. Met andere
woorden: het geeft een beeld van waar u nu staat en waar u winst kan
halen.
Hoe begint u aan dergelijke nulmeting? Heel eenvoudig: de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) werkte in opdracht van de
Vlaamse overheid een handige Excel-tool uit die u kunt invullen. De tool
koppelt het energieverbruik aan emissiefactoren en bepaalt zo de totale
uitstoot. De provincie Vlaams-Brabant en haar partners helpen u waar nodig met het gebruik ervan. Sinds begin 2014 staat deze tool ter beschikking
van de gemeenten op www.lokalestatistieken.be (rubriek Burgemeestersconvenant - Ondersteunende instrumenten).

Houtsnipperkachel in
gemeentehuis Bierbeek
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Voor de invulling van het grootste deel van de
warmtevraag voor het nieuwe administratieve
centrum voorziet de gemeente Bierbeek een
biomassaketel op basis van snoei- en afvalhout uit de gemeente zelf. Er wordt ook een
koppeling voorzien met het aangrenzende
cultureel centrum De Borre.

stap 2

stap 3

Ontwikkel een Klimaatactieplan
Het Klimaatactieplan is absoluut het belangrijkste document, het is uw houvast om de vooropgestelde doelstelling te bereiken.
Het geeft een antwoord op drie vragen:

1 Waar staat u nu?

2 Waar wilt u naartoe?
Uw lange termijnvisie beschrijft hoeveel
procent van de CO2-uitstoot u wilt verminderen en waar uw voornaamste uitdagingen
liggen op lange termijn.

3 Hoe komt u daar?
U geeft een overzicht van de maatregelen die u op korte en middellange
termijn onderneemt om uw doel te
bereiken. Die maatregelen zijn voor elke
gemeente anders. Ze gaan van het stimuleren van duurzame mobiliteit over afspraken
rond afval- en energiebeheersing bij bedrijven, tot energiebesparende maatregelen binnen het gemeentelijke patrimonium,
sensibilisatieacties naar particulieren, enz.
Uit de nulmeting kunnen gemeenten hun
prioriteiten afleiden.

Voor elke maatregel bepaalt u een afgebakend tijdskader, raamt u de kostprijs en stelt u
verantwoordelijken aan om de actie op te volgen. Maatregelen die de gemeente sowieso al
neemt, los van het Burgemeestersconvenant,
kunnen ook ingeplant worden.
Na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant krijgt u een jaar de tijd om het
klimaatactieplan op te maken. Betrek
daarbij alle mogelijke partners - inwoners,
verenigingen, scholen, bedrijven,... - want
zij zullen het plan mee dragen en uitvoeren.
Nadat de gemeenteraad het klimaatactieplan
heeft goedgekeurd, dient u het in bij de Europese Commissie en kunt u aan de uitvoering
ervan beginnen.

U brengt de acties in de praktijk. Hou rekening met
de afgesproken timing en het budget. De provincie
Vlaams-Brabant helpt u en organiseert infosessies en
vormingen. Voor heel wat milieuvriendelijke investeringen kunt u rekenen op subsidies. Voor een overzicht hiervoor, surf naar www.vlaamsbrabant.
be/subsidies. De provincie houdt ook de Europese
subsidiemogelijkheden in het oog en zal initiatieven
nemen om samen met de gemeenten de uitvoering
van de plannen mogelijk te maken. En u kunt altijd
steunen op de dienstverlening van het Steunpunt
Duurzaam Bouwen en de Provinciale Helpdesk Energiezorg.
Provinciale helpdesk
energiezorg

Subsidiereglement
duurzame milieu- en
klimaatprojecten
Vanaf maart 2014 kunnen gemeenten, middenveldorganisaties
en feitelijke verenigingen subsidies
aanvragen voor duurzame klimaat- en milieuprojecten. Met het
nieuwe reglement wil de provincie
aan hen de kans geven om mee te
werken aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de provincie. De
subsidies moeten een hefboom
zijn voor grotere klimaatprojecten,
zonder de kleinere initiatieven uit
het oog te verliezen.

DUBO

V L A A M S BRABANT.BE

4 ondersteuning provincie
De provincie Vlaams-Brabant begeleidt u bij
het opstellen en biedt een modelklimaatactieplan en draaiboek aan als basis. Met
vragen kunt u terecht bij de provinciale regiowerking. De gemeenten uit de regio Leuven
kunnen voor het schrijven van het actieplan
bovendien een beroep doen op Interleuven.
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De resultaten van de nulmeting dienen
als uitgangspunt van het klimaatactieplan. Ze geven het huidige niveau van energieverbruik in de gemeente weer, en de belangrijkste bronnen van de CO2-uitstoot.

Voer de
klimaatacties
uit met hulp
van de provincie

stap 4
Rapporteer over de
resultaten
Leveren de maatregelen resultaten op? Meten is weten! Met het
ondertekenen van het Burgemeestersconvenant verbindt u zich ertoe
om elke twee jaar een implementatierapport op te stellen. Dit rapport
toont de behaalde resultaten in een oogopslag, zowel de uitgevoerde
maatregelen als de vermindering in CO2-uitstoot. Door de vooruitgang
in het oog te houden, kunt u de efficiëntie van uw klimaatplan meten
en eventueel bijsturen. De rapporten gaan naar de Europese Commissie ter controle.

Zonnepanelen op de provinciale
instellingen
De provincie installeerde zonnepanelen in vijf
provinciale instellingen. In het Provinciaal Instituut
voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse, het provinciedomein Huizingen in Beersel, het Provinciaal
Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’ in Roosdaal,
de provinciale school De Wijnpers in Leuven en in
het provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw liggen
zonnepanelen. Samen goed voor 85000 kWh
hernieuwbare energie per jaar.

Thermografische luchtfoto’s
In maart 2013 nam Interleuven thermografische
luchtfoto’s van de bedrijventerreinen in Haasrode,
Aarschot, Diest, Hoegaarden, Holsbeek en Haacht.
Deze opnamen geven een beeld van de warmteverliezen via de daken van de bedrijfsgebouwen.
Via workshops wil Interleuven de ondernemingen
sensibiliseren en ondersteunen in de strijd tegen
energieverliezen.

U staat er niet alleen voor

Europa kent binnen het Burgemeestersconvenant een speciale status toe aan regionale
en provinciale overheden. Zij
fungeren als stimulator en
stellen hun middelen en kennis
ten dienste van de gemeenten.
Deze ‘Coördinatoren van het
Convenant’ zijn met andere
woorden de steun en toeverlaat
van de ondertekenaars.

> www.burgemeestersconvenant.eu

Raad en daad ...

... financiële steun

De provincie Vlaams-Brabant is, net als Interleuven, erkend als Coördinator van het Convenant. Bij elke stap kunt u op hen rekenen: bij
het meten, plannen, realiseren en monitoren van
de CO2-afbouw. Samen met Interleuven is de provincie niet alleen uw aanspreekpunt bij elke vraag
die u onderweg tegenkomt, maar organiseert ze
bovendien workshops en stelt een modelklimaatactieplan en draaiboek op. In elke fase van het
Burgemeestersconvenant krijgt u ondersteuning.

U kunt ook op financiële steun rekenen in de vorm
van subsidies en initiatieven die de kosten
kunnen drukken. De provincie houdt bovendien
de Europese projecten in het oog en de mogelijkheden die zich daarbij aanbieden, ook financieel.
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De provincie Vlaams-Brabant en haar
partners helpen u

Meer info?
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst leefmilieu - Els Cornelis
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
Tel. 016-26 72 55
regiowerking@vlaamsbrabant.be
Beleidsverantwoordelijke:
Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid
www.burgemeestersconvenant.eu
www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal
@KlimaatProvVlBr
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V.U: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

