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Zitting van 21.01.19
#Onderwerp : Motie - Bescherming van het leefmilieu (motie ingediend door de gemeenteraad)#
Openbare zitting

ORGANISATIE
Secretariaat
Motie betreffende de lokale verbintenissen inzake de strijd tegen klimaatverandering
De Gemeenteraad:
Overwegende dat er op 2 december 2018 70.000 mensen in de straten van Brussel voor het klimaat hebben
betoogd en dat er op 17 januari 2019 12.500 leerlingen en studenten tevens voor het klimaat hebben
betoogd, waarbij allen een ambitieus klimaatbeleid eisten. Deze marsen, die tal van burgers, verenigingen en
tevens politieke figuren bijeenbrachten, moeten ons doen nadenken over concrete acties die gesteld kunnen
worden, zowel op het niveau van onze Gemeente Vorst als op de andere beleidsniveaus, aangezien de
klimaatuitdaging in haar totaliteit moet worden opgevat;
Overwegende de doelstelling om de klimaatopwarming duidelijk onder de 2 °C te houden ten opzichte van
de pre-industriële niveaus en de daden die uitgevoerd worden om de temperatuurstijging tot 1,5 °C te
beperken, vastgelegd door het Akkoord van Parijs van 12 december 2015 (COP21);
Overwegende het bijzondere rapport van het IPCC van de maand oktober 2018, dat de internationale
gemeenschap waarschuwt voor het tekort aan huidige maatregelen om de in het Akkoord van Parijs
vastgelegde doelstellingen te bereiken en dat verklaart dat het van cruciaal belang is de opwarming tot 1.5 °C
te beperken en dat er daarom radicale en snelle veranderingen nodig zijn in alle domeinen van onze
maatschappij;
Overwegende dat alle landen die het Akkoord van Parijs hebben ondertekend tijdens de recente COP24 van
Katowice overeenstemming hebben bereikt over een “Rule Book”, d.w.z. over regels die o.m. de
transparantie, controle en goede boekhouding van de broeikasgasuitstootbeperkingen van de Staten en hun
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beleid ter aanpassing aan de klimaatverandering garanderen; Dat er een nieuwe oproep werd gelanceerd
opdat elk land tegen 2020 nieuwe verbintenissen voor de beperking van broeikasgasuitstoot voorlegt;
Overwegende de dringende noodzaak om actie te ondernemen inzake de strijd tegen de klimaatontregeling;
Overwegende dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de voornaamste bron van CO2 – verreweg het
voornaamste broeikasgas op het gewestelijke grondgebied – de verwarming van gebouwen, die voor meer
dan 2/3 van de rechtstreekste Co2-uitstoot zorgt (68%), en het vervoer, dat voor 19% van de Co2-uitstoot
zorgt, zijn;
Overwegende dat investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën alsook beslissingen gericht
op een duurzame mobiliteit die minder CO2 uitstoot kunnen bijdragen tot lagere energiekosten en minder
overconsumptie van natuurlijke rijkdommen en een daling van de energiearmoede alsook tot een
vermindering van de luchtvervuiling die de gezondheid van de burgers aantast, maar ook tot onze economie
door werkgelegenheid te creëren in duurzamere sectoren;
Overwegende dat iedereen, op zijn schaal, zijn gedrag moet aanpassen teneinde zijn hoeveelheid afval te
verminderen en zich bewust te worden van de klimaat- en milieu-uitdagingen;

Overwegende dat het Nationaal Energie-Klimaatplan 2030 (NEKP), dat op 18 december jl. werd
aangenomen, een traject en maatregelen uitstippelt die verenigbaar zijn met de broeikasgasbeperking tegen
2030 van 55% in verhouding tot de uitstoot van 1990;
Overwegende dat er absoluut behoefte is aan een dynamiek in overleg tussen alle bestuursniveau maar ook
een sterke ondersteuning van de lokale initiatieven en dat de Gemeente Vorst op haar niveau concrete
initiatieven kan nemen;

Vraagt de Federale Gemeente de volgende doelstellingen op het niveau van het Belgisch Interfederaal
Overleg naar voren te brengen:
Toetreden tot de Paris Proof Coalition, bestaande uit de 8 meest ambitieuze landen, die pleiten voor een
onmiddellijke stijging van de Europese doelstellingen inzake klimaatgasbeperking tegen 2030;
1. Er op Europees niveau voor pleiten te streven naar de doelstellingen inzake
broeikasgasuitstootvermindering tegen 2030 van 55% ten opzichte van de uitstoot van 1990, zoals
op 18 december jl. in de Kamer bij meerderheid aangenomen in de Commissie Volksgezondheid en
Leefmilieu, en zodoende toetreden tot de ‘High Ambition Coalitie’ die in Katowice werd gevormd en
waarin de 30 landen die ambitieuzere klimaatplannen wensen in verenigd zitten;
2. Samen met de Gewesten de actie van de lokale overheden voor de strijd tegen klimaatverandering
ondersteunen opdat ze rechtstreekser en sterker genieten van de financieringen en zich nauwer
kunnen inschrijven in de stadsnetwerken (ICLEI, Energy Cities, Compact of Mayors), met bijzondere
aandacht voor projecten met als doelstelling de beperking van de energiefactuur van de gezinnen;
Vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Vorst zich ertoe te verbinden zijn
bijdrage te leven in de strijd tegen de klimaatontregeling door een ‘Klimaatplan’ op punt te zetten dat ertoe
strekt tussen te komen in verschillende sectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van
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broeikasgassen en onder andere:

• Het bestuur nog sterker in te schrijven in de gewestelijke ‘Ecodynamische Onderneming’-benadering

die streeft naar ecobeheer, onder meer op het vlak van afvalbeheer en afvalpreventie, rationeel
energie- en papierverbruik, het beheer van de verplaatsingen van de werkenden, ...;

•

Een duurzaam mobiliteits- en parkeerbeleid uit te denken met als doelstelling de vermindering van
de autodruk, de vermindering van de verplaatsingen met de auto binnen de Gemeente en de
bevordering van de actieve verplaatsingswijzen;

•

Het werk ter vermindering van het energieverbruik en voor een betere energieprestatie van de
sociale woningen, maar ook van alle collectieve en administratieve ruimten voort te zetten;

•

Het reeds aangevatte beleid inzake duurzame voeding in onze scholen, rusthuizen en collectieve
voorzieningen te versterken.
35 stemmers : 35 positieve stemmen.
Vanwege het College :
De Secretaris,

De Burgemeester,

Betty Moens

Stéphane Roberti
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