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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 02 JULI 2018 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

9.  KLIMAATPLAN OPGEMAAKT IN HET KADER VAN HET 

BURGEMEESTERSCONVENANT EN HET "PROJECT KLIMAATGEZOND ZUID-

OOST-VLAANDEREN".  

GOEDKEURING. 

 

DE GEMEENTERAAD; 

Gelet op het Gemeentedecreet;  

Overwegende dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft 

bevestigd dat de klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in 

aanzienlijke mate verantwoordelijk voor is;  

Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese Raad van oktober 2009, 

waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 

met 80 tot 95% te reduceren ten opzichte van 1990;  

Overwegende dat de Europese Commissie het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en 

energie’ gelanceerd heeft om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam 

energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale 

rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, vooral wanneer we bedenken dat 

80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en gemeentelijke 

activiteiten;  

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen 

kan realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 

leveren;  

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is 

toegedaan dat lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel 

governance een effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te 

vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te 

betrekken;  

Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de 

burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;  

Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit 

en klimaatbestendigheid tegen 2050 en in haar goedgekeurd klimaatplan van 02 september 2015 

vijf speerpunten naar voor schuift om deze klimaatdoelstellingen te halen (groene energie van eigen 

bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen, klimaatbestendige, blauw-groene 

landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie); 

Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als 

regionaal coördinator van het Burgemeestersconvenant;  

Gelet op de nota MOB-DZH 2016/086 en Collegebeslissing dd° 21 november 2016 akkoord 

te gaan om deel te nemen aan het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van SOLVA en 

hiervoor een bedrag van €4.000/jaar te voorzien in de begroting 2017-2018-2019; 

Gelet op de nota MOB-DZH 2017/036, Collegebeslissing dd° 20 juni 2017 en 

gemeenteraadsbeslissing dd° 03 juli 2017: de gemeenteraad bevestigt toe te treden tot het 

groepsproject ‘Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie - Klimaatgezond Zuid-Oost-

Vlaanderen’ in samenwerking met SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-

Oost-Vlaanderen en neemt kennis van de bijhorende engagementen en planning. Het groepsproject 

heeft een looptijd van drie jaar en heeft 3 doelstellingen : 



1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, 

Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, 

Zottegem, Zwalm zich tot het uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan met een 

plaatselijke focus en acties. 

2. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en 

strategie ontwikkeld met de 22 steden en gemeenten op het grondgebied. 

3. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen door de 22 steden en gemeenten 

uitgevoerd worden op eigen grondgebied en/of samen met naburige gemeenten via 

kostendelend principe; 

Overwegende dat het eerste jaar van het project achter de rug is en de eerste doelstelling, 

namelijk de opmaak van een gezamenlijk klimaatplan, onder begeleiding van studiebureau Zero 

Emission Solutions en het projectteam van de 3 partners, werd behaald; 

Overwegende dat de stad het Burgemeestersconvenant ondertekende te Herzele op 27 

januari 2017 voor de opmaak van een gezamenlijk klimaatplan voor de 13 deelnemende gemeenten 

in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit gezamenlijk klimaatplan heeft een dubbele doelstelling, 

namelijk de vermindering van de CO2 uitstoot op het gezamenlijke grondgebied met 40% tegen 

2030 ten opzicht van 2011 (mitigatiemaatregelen) en het nemen van maatregelen om de negatieve 

gevolgen van de klimaatverandering te temperen (adaptatiemaatregelen. Dit plan werd opgemaakt 

via een regionaal en individueel traject op maat van elke deelnemende gemeente. Het traject 

bestond uit 6 fases, met in totaal 58 bijeenkomsten: 

 
Naast dit participatietraject van 6 fases werden 2 stuurgroepen georganiseerd (07 september 2017 

& 22 maart 2018) en 1 netwerkevent (23februari 2018). In de stuurgroep zetelen zowel de 

burgemeester, de schepen voor milieu en de milieu- of duurzaamheidsambtenaar van de 13 steden 

en gemeenten uit het project. Daarnaast werden ook de burgemeester, schepen en ambtenaar van 

de 6 steden en gemeenten met een lopende klimaat- of energieplan uitgenodigd.  

Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een klimaatplan voor de 13 steden en gemeenten samen. 

Dit finale klimaatplan bestaat uit 2 documenten : een beleidstekst en een maatregelentabel. De 

maatregelentabel is een Excel document dat bestaat uit 12 lijsten met 64 maatregelen en 325 

acties; 

Overwegende dat de stuurgroep Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van 22 maart 2018 

voorstelde om - voor de uitvoering van maatregelen uit het voorliggende klimaatplan - een 

klimaatfonds per gemeente te voorzien. Dit klimaatfonds is een extra jaarlijks werkingsbudget 

(naast de bestaande middelen), te voorzien vanaf 2019 tot 2030. Voor de Stad Ronse bedraagt dit 

klimaatfonds 60.000 euro per jaar (Collegebeslissing van 09 april 2018). In totaal wordt zo voor 

de 13 steden en gemeenten samen een jaarlijks budget van € 500.000 extra werkingsmiddelen 

voorzien. Daarnaast worden door de steden en gemeenten ook bestaande middelen ingezet voor 

klimaatgerelateerde maatregelen of worden er in het bestaande beleid andere accenten gelegd 

zonder financiële gevolgen. De budgettaire vertaling van de acties gebeurt in elke stad of 

gemeente via de meerjarenbegroting en de jaarlijkse beleidsnota’s;  

Overwegende dat het klimaatplan door het projectteam wordt ingediend bij Europa, na de 

goedkeuring door de gemeenteraden van de 13 deelnemende steden en gemeenten. Ook de 2-

jaarlijkse rapportering aan Europa zal gecoördineerd worden via de partners van het project 

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen; 



 

Overwegende dat door de klimaatteams en de stuurgroep 23 prioritaire acties werden 

geselecteerd (18 mitigatie + 5 adaptatie) en dat per maatregel 2 trekkende steden/gemeenten 

worden voorzien. Aan de steden werd gevraagd 4 à 5 maatregelen aan te duiden waarvoor ze als 

trekker willen optreden. Voor gemeenten bedroeg dit 3 à 4 maatregelen. De Stad Ronse heeft zich 

kandidaat gesteld om volgende maatregelen te trekken : 

- betrekken van de middenstand in het klimaatverhaal (tertiair) 

- bedrijven aanzetten tot het nemen van maatregelen Met betrekking tot energie-efficiëntie, 

hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik (industrie) 

- produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen (hernieuwbare energie – 

elektriciteitsproductie) 

- produceren van stroom aan de hand van windturbines (hernieuwbare energie –

elektriciteitsproductie); 

BESLIST : met algemene stemmen : 

Artikel 1.  De gemeenteraad keurt het voorliggende klimaatplan “Klimaatgezond Zuid-Oost-

Vlaanderen” en de daarbij horende maatregelen- en actietabel goed. Het klimaatplan gaat in vanaf 

de goedkeuring en loopt tot eind 2030.  

Artikel 2.  De gemeenteraad gaat akkoord om, voor de uitvoering van het klimaatplan, een 

klimaatfonds te voorzien, meer bepaald bijkomende jaarlijkse werkingsmiddelen ten bedrage van 

€60.000. Dit budget wordt opgenomen in de meerjarenplanning van 2019 tot en met 2030. 

Artikel 3.  De Stad Ronse zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-

Vlaanderen’, in uitvoering van het voorliggende klimaatplan en in het kader van het 

Burgemeestersconvenant, volgende stappen ondernemen : 

- de oprichting van een vaste werkgroep, een klimaatteam, van medewerkers en 

beleidsverantwoordelijken 

- het uitvoeren van en deelnemen aan acties uit het klimaatplan om enerzijds de CO2-uitstoot op 

het grondgebied tussen nu (referentiejaar 2011) en 2030 gezamenlijk met de 13 steden en 

gemeenten met ten minste 40 % terug te dringen en anderzijds de negatieve gevolgen van de 

klimaatverandering op te vangen (adaptatie) 

- maatschappelijke betrokkenheid creëren op het grondgebied via het actief betrekken van 

stakeholders bij het uitvoeren van acties  

- voorzien in terugkoppeling naar de bevolking en belanghebbenden op regelmatige basis 

- het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen (uit het goedgekeurd klimaatplan) in 

de meerjarenplanning 

- de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om de 

vereiste acties te kunnen ondernemen  

- ervaringen en knowhow delen met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de 

Europese Overheid.  

Artikel 4.  Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA. SOLVA bezorgt dit 

op zijn beurt aan het EU-secretariaat van het Burgemeestersconvenant en de Provincie Oost-

Vlaanderen. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter,  

 


