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EVALUEER

AANBOD
•  Nulmeting voor CO

2
-emissies

•  Scenario’s om de CO
2
-uitstoot te 

beperken

•  Risico- en kwetsbaarheidsanalyse

ANALYSEER

KIES DOELSTELLINGEN, MAATREGELEN EN 
ACTIES BINNEN DE GEMEENTE

AANBOD
• Intern participatief traject

• Met bestuur en diensten

• 3 tot 4 thematische workshops

• Bespr eking resultaten STAP 2 (analyse)

•  Vastleggen doelstellingen, maatrege-
len en acties voor nieuw klimaatplan

• Zowel mitigatie als adaptatie

LAAT JE BEGELEIDEN
BIJ DE OPMAAK VAN JE KLIMAATPLAN

LEID DE OPMAAK 
VAN JE 

KLIMAATPLAN 
IN GOEDE BANEN
Duid een persoon aan 
die het proces van de 

opmaak van het 
klimaatplan in jouw 
gemeente opvolgt. 

Deze persoon is:
• intern aanspreekpunt 
en coördinator van de 

interne stuurgroep

• aanspreekpunt voor 
externe partners
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Wij helpen jou ook met de 
uitvoering van je klimaatplan. 
Zie achterkant. >>  

Burgemeestersconvenant
2030 ondertekenen

Klimaatplan schrijven 
(SECAP - Sustainable 
Energy and Climate 
Action Plan)

SECAP indienen bij de 
Europese Commissie, 
ten laatste 2 jaar na 
de ondertekening

Rapportering SECAP bij 
de Europese Commissie, 
ten laatste 4 jaar na de 
ondertekening

Voor informatie: 
www.vlaamsbrabant.be/burgemeestersconvenant
www.haviland.be/projectfiche-klimaatactieplan
www.interleuven.be/klimaatondersteuning

MAAK EEN KEUZE

BEGELEIDING: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

STAP 4

AANBOD
•  Samenbrengen output intern en 

extern participatief traject

•  Met afspraken en processen voor 
verdere opvolging en uitvoering

•  Indienen klimaatplan bij Europa

WERK AF & DIEN IN

STAP 3/B

KIES DOELSTELLINGEN, MAATRE-
GELEN EN ACTIES MET EXTERNE 

DOELGROEPEN (EN TOETS AF)

AANBOD

• Extern participatief traject

•  Met verenigingen, ondernemers, 
burgerinitiatieven ...

•  Keuze uit verschillende  
workshopformules 

•  Voeding voor het klimaatplan

BEGELEIDING: HAVILAND/ 

INTERLEUVEN

MAAK EEN KEUZE



Tweejaarlijkse 
rapportering

- Verzameling cijfers

- Invullen tweejaarlijks rapport

Ondertekende jouw gemeente het Burgemeestersconvenant? Dan verwacht Europa elke 
twee jaar een rapport over de uitvoering van je klimaatactieplan. De input voor dat rapport:
• haal je uit de CO

2
-inventaris (Vlaanderen)

• vul je zelf aan met je eigen verbruiken en een stand van zaken over je eigen acties.
Haviland of Interleuven helpt je met het verzamelen van de nodige gegevens en het invullen 
van het rapport.

Helpdesk Heb je een vraag over de CO
2
-inventaris of zit je vast met je rapport? 

De provincie is jouw:
• helpdesk voor algemene en technische vragen over de CO

2
-inventaris

• helpdesk voor de rapportering
• contactpersoon voor Europa

Coördinatie 
en opvolging 
SECAP

- Begeleiding interne stuurgroep

-  Opvolging en monitoring van 
acties

-  Inschakelen duurzaamheids-
   ambtenaar

Heb je hulp nodig bij de begeleiding van de stuurgroep rond het klimaatplan? Haviland of 
Interleuven helpt jou om de stuurgroep samen te brengen (2 tot 3 keer), te begeleiden en 
coördineren. Je bespreekt er de lopende projecten, krijgt informatie over mogelijke opport
niteiten en volgt de voortgang van het klimaatplan van jouw gemeente op.
Of je gaat een stap verder en schakelt hun duurzaamheidsambtenaar in, die al het werk vo
jouw gemeente doet.

te 
u-

or 

Financiering 
klimaatacties

Provinciale subsidies De provincie heeft heel wat subsidies rond verschillende thema’s: klimaat, natuur, wonen, 
verkeer en mobiliteit, water … Kijk op de website www.vlaamsbrabant.be/subsidies voor een 
overzicht.

- Zoeken naar financiering 

- Opstellen  (inter)gemeentelijke
   subsidieaanvragen

Interleuven en Haviland zijn continu op zoek naar (Europese, gewestelijke en provinciale) 
subsidiekanalen. Komt een project in aanmerking voor zo’n subsidie, dan helpen ze je met de 
administratieve behandeling ervan (projectaanmelding, aanvraag …).

Advies, inhoud - Vormingen, infomomenten,
   evenementen

- Inhoudelijk advies van experten 
   en steunpunten

Doe een beroep op de inhoudelijke experten van de provincie, Haviland en Interleuven:
• Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen (www.vlaamsbrabant.be/dubo)
• Provinciaal Steunpunt Tuinen (www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-tuinen)
• Steunpunt Bos (www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-bos)

Of volg een vorming of een info-, uitwisselings- of klimaatevenement. 

Blijf op de hoogte met: 
• de Milieu65, de nieuwsbrief voor milieu-, groen- en duurzaamheidsambtenaren in    
   Vlaams-Brabant. (Nog geen abonnee? Mail naar burgemeestersconvenant@vlaamsbrabant.be) 
• de nieuwsbrief van Haviland: www.haviland.be/havinews-ontvang-het-nieuws-als-eerste
• de nieuwsbrief van Interleuven: www.interleuven.be/nieuwsbrief 

Projecten en 
acties

Concrete projecten op maat voor de 
uitvoering van je klimaatactieplan

Stap in een project van de provincie. Je vindt het aanbod op www.vlaamsbrabant.be/burge-
meestersconvenant.  
Of teken met je gemeente, of samen met een andere gemeente, in op een project en/of actie rond 
energie, water, groen, materialen … van Haviland en Interleuven. Bekijk hun jaarlijks aanbod:
• Haviland: vraag de projectfiches op. Mail je vraag naar milieu@haviland.be 
• Interleuven: www.interleuven.be/klimaatondersteuning

Intergemeentelijke projecten op 
jouw vraag

Zit je met een aantal gemeenten met een concrete nood rond een bepaald thema? Vraag 
Haviland of Interleuven om een concreet intergemeentelijk project op te zetten.

Hulp bij de voorstelling, begeleiding
en uitvoering van intergemeente-
lijke,  provinciale, Vlaamse en 

 

Europese projecten

Interleuven en Haviland zijn continu op zoek naar (Europese, gewestelijke en provinciale) 
subsidiekanalen. Komt een project in aanmerking voor zo’n subsidie, dan helpen ze je met 
de uitvoering van je project. Ook de provincie ondersteunt gemeenten via deelname aan 
Europese projecten.

TIJDENS HET PROCES

FINANCIERING

INHOUDELIJK

MEER INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

Provincie Vlaams-Brabant: Els Cornelis en Veerle Lievens, 016 26 72 55/79, www.vlaamsbrabant.be/burgemeestersconvenant, burgemeestersconvenant@vlaamsbrabant.be

Haviland: Elke Delbare, 02 467 11 39, milieu@haviland.be, www.haviland.be/projectfiche-klimaatactieplan

Interleuven: Geert Keldermans, 016 28 42 75, milieu@interleuven.be, www.interleuven.be/klimaatondersteuning

LAAT JE BEGELEIDEN
BIJ DE UITVOERING VAN JE KLIMAATPLAN


