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dossier

Voorgeschiedenis en verwijzingsdocumenten

De gemeente Oudsbergen trad toe tot het burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030. 
Hiermee is de gemeente het engagement aangegaan om de C02 uitstoot op haar grondgebied met 400Zo 
te doen verminderen tegen 2030 (mitigatie) en de gemeente weerbaar te maken tegen de gevolgen van 
de klimaatverandering (adaptatie). Bij de toetreding tot het burgemeestersconvenant 2030 werd bepaald 
dat er een actieplan voor duurzame energie en klimaat (SECAP) opgesteld dient te worden. Dit bestaat uit 
een nulmeting, risico-en kwetsbaarheidsanalyse en het gemeentelijke'klimaatactieplan. De gemeente 
Oudsbergen kreeg uitstel tot 15/09/2020 om dit actieplan in te dienen.

Het SECAP en een toelichting hiervan zijn als bijlage toegevoegd.

Argumentatie

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de 
klimaatverandering een feit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op aarde blijven beïnvloeden.

Volgens de bevindingen van het IPCC dienen er zowel maatregelen getroffen worden die de 
klimaatverandering.beperken (mitigatie) als maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering 
tegengaan (adaptatie) om zo de risico's van de klimaatverandering te verminderen.

Ook lokale overheden dragen samen met regionale en nationale overheden de verantwoordelijkheid voor 
het bestrijden van de klimaatverandering en dienen zich dan ook actief in te zetten hiervoor. Steden en 
gemeenten zijn direct en indirect verantwoordelijk voor een groot deel de broeikasgasemissies als gevolg 
van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten.

De gemeente ondertekende dan ook het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 om 
samen met de Provincie Limburg aan een klimaatneutraal Limburg te werken. De doelstellingen van het 
Burgemeestersconvenant 2030 zijn de C02-uitstoot op ons grondgebied met ten mínste 4007o terug te 
dringen tegen 2030 en maatregelen nemen om de samenleving veerkrachtig te maken voor de gevolgen 
van de klimaatverandering.
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luridische context

Bevoegdheid:

Artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepalen dat de gemeenteraad 
bevoegd is voor deze materie.

Grond:

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen, waaronder België, de overeenkomst van Parijs. Dit 
akkoord wil de temperatuurstijging ruim onder 2“C (t.o.v. de pre-industriële periode) houden en zelfs 
nastreven om deze te beperken tot 1,5DC; wil de capaciteit van landen verhogen om zich aan te passen 
aan klimaatopwarming en klimaatweerbaarheid te verhogen (adaptatie); wil de transitie maken naar een 
koolstofarme maatschappij en wil financiële stromen compatibel maken

Adviezen en inspraak

Het gemeentelijk klimaatactieplan werd vooraf voorgelegd aan diverse verenigingen en organisaties: de 
landbouwraad, milieu- en natuurverenigingen (Natuurpunt, Limburgs Landschap, Tandem), OCO, Unizo 
Oudsbergen, TRIOC.

Plaats in het meerjarenplan en financiële gevolgen

De uitvoering van dit besluit kadert binnen het meerjarenplan:

beleidsdoelstelling : 20BD02 Een veilige en duurzame omgeving
beleidsdoelstelling omschrijving : een veilige en duurzame leef- en werkomgeving creëren door 
het beheer van het patrimonium te beheren, 
beleidsdoelstelling : 20SD03 Duurzame mobiliteit
beleidsdoelstelling omschrijving : stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag

Er zijn echter geen financiële consequenties verbonden aan de uitvoering van dit besluit.

De uitvoering van dit besluit valt niet onder de visumplicht van de financieel directeur.

Stemming, na beraadslaging

De uitslag van de openbare stemming is als volgt:

stemmen voor: 25 raadsleden, met name Benny Spreeuwers, Lode Ceyssens, Ilse Wevers, Kurt 
Plessers, Lydie Jacobs, Lieve Dierickxjo Seutens, Raf Vliegen, Marco Goossens, Hanne Schrooten, 
Rob Haex, Kristel Schrooten, An Knoops, Sara Nies, Michel Creemers, Ivan Roosen, Lotte Janssen, 
Katy Craeghs, Renaud Hamal, Patrick Creemers, Frieda Gijbels, Katrien Raemaekers, Stijn Willems, 
Bart Beelen en Jan Schonkeren;

stemt tegen: 1 raadslid, met name Vanita Mertens;

Raadslid René Leyssen nam niet deel aan de stemming.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad stelt het gemeentelijk klimaatactieplan vast. 

Artikel 2

De Milieudienst zal het klimaatactieplan (tekst in het Nederlands) en de SECAP (online tool in het Engels) 
online invullen op de website van het Burgemeestersconvenant voor 15 september 2020.
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Artikel 3

Tegen dit besluit kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Deze klacht moet 
ingediend worden binnen een periode van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking van dit 
besluit op de website van de gemeente Oudsbergen.

De klacht kan via een aangetekend schrijven gericht worden aan:

Agentschap Binnenlands Bestuur 
VAC Herman Teirlinck Brussel 
Havenlaan 88, bus 70 
1000 Brussel

De klacht kan ook via een aangetekend e-mail verstuurd worden naar: binnenland(ô)vlaanderen.be 

Artikel 4

Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen uit artikels 285 tot en met 287 van het decreet lokaal 
bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente Oudsbergen.

Namens de gemeenteraad 

(get.) Guy Bodeux
algemeendirecteur

pensluidend afschrift

Guy Bļpdeux 
algemeen directeur

(get.) Lode Ceyssens 
voorzitter
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