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STARTNOTA BURGEMEESTERCONVENANT 2030  

 

ONDERWERP BURGEMEESTERCONVENANT 2030 

MEERJARENPLAN MJP000692 - AC000019 

LINK MET ANDERE 
PROJECTEN/ACTIES 

- MJP000694 - AC000019 – investeren in energiezuinig wonen 
- MJP000690 - AC000018 - elektrische oplaadplaatsen 
- MJP000715 - AC000035 - deelmobiliteit 
- AC000016 - Straatverlichting ombouwen naar LED 
- MJP000608 - AC000231 - zonnepanelen op Werf 44 
- MJP000695 - AC000021 - het vergroenen van het wagenpark 
- MJP000658 - AC000008 - het uitwerken van een natuurplan 

SPONSOR 
(POLITIEK) 

OLIVIER VERHULST 

PROJECTLEIDER 
(AMBTELIJK) 

TINE VAN DOOREN 

 

AFGELEGD 
TRAJECT 

15 juni 2015: ondertekening Burgemeesterconvenant 2020  

3 december 2020: ondertekening Burgemeesterconvenant 2030 

26 januari 2021: startoverleg met Igean  

18 februari 2021: startnota op het Managementteam  

 

INHOUD – verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

BESCHRIJVING AS IS 

De gemeente ging bij de ondertekening van het Burgemeesterconvenant 2020 het engagement aan 
om de uitstoot op het grondgebied tegen 2020 terug te dringen met 20% t.o.v. referentiejaar 2012. 
Het energie- en klimaatactieplan werd goedgekeurd op 25 april 2016.  
In 2018, het meest recente beschikbare inventarisjaar, werd er 7,8% minder CO2 uitgestoten als in 
2012. De totale uitstoot van de gemeente is dus gedaald. Conclusies maken over het al dan niet 
behalen van de -20% doelstelling tegen 2020 is nog niet mogelijk. De gemiddelde IGEAN-gemeente 
kent een lichte daling van 2,9% over de periode 2012 – 2018. 
 
Een sterk klimaatbeleid start bij de eigen werking van het bestuur. Handelen op de gebieden 
waarop de gemeente directe impact heeft zal CO2-besparing opleveren, en geeft een signaal van 
betrokkenheid naar de burgers. Het is belangrijk om inspanningen leveren op vlak van de eigen 
gebouwen, wagenpark en openbare verlichting.  
Hiernaast is het voor gemeente Schilde belangrijk om te focussen op de huishoudens. De 
renovatiegraad van de woningen moet stijgen bv. het onderdeel isolatie.  
De productie van hernieuwbare energie vormt de basis van het klimaatbeleid. Er wordt nog maar 
slechts 4,0% van de daken benut voor zonnepanelen. Dit gaat over zowel zonnepanelen op 
huishoudens als op gemeentelijke gebouwen. 
 
De CO2-uitstoot voor 2018, het meest recente beschikbare inventarisjaar, van gemeente Schilde is 
84 783 ton. Hiervan maakt aardgas het grootse gedeelte: 37 262 ton, gevolgd met dieselverbruik 19 
136 ton.  
 
De gemeente heeft in december 2020 het Burgemeesterconvenant 2030 ondertekend.  
Igean zal de verbintenis die de gemeente is aangegaan, omzetten in praktische maatregelen en de 
volgende stappen nemen: 

- een “inventarisatie uitgangswaarden emissies” en een beoordeling van de risico’s van de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering uitvoeren in samenwerking met provincie 
Antwerpen; - een klimaatactieplan (SECAP) voor duurzame energie en klimaat opmaken in 
samenwerking met de gemeente; 



 
2 

- minstens elke twee jaar na de indiening van het actieplan voor duurzame energie en 
klimaat rapporteren over de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en 
verificatie. 

VISIE 

Om de klimaatverandering en de aantasting van het milieu van Europa en de wereld tegen te gaan, 
is er een nieuwe groeistrategie nodig. Dit wordt vertaald in de Europese Green Deal.  
Deze heeft als doel: 

- de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul te reduceren; 
- economische groei opleveren zonder grondstoffen uit te putten; 
- geen mens of regio aan zijn lot overlaten. 

 
Europa heeft in het kader van deze Europese Green Deal een Europees klimaatpact gelanceerd. Als 
onderdeel van de Europese Green Deal biedt het klimaatpact een forum om informatie uit te 
wisselen, te discussiëren over en actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis, en deel uit te maken 
van een steeds grotere Europese klimaatbeweging. Regio's, lokale gemeenschappen, de industrie, 
scholen, … worden zo gestimuleerd om informatie uit te wisselen over klimaatverandering en 
aantasting van het milieu. 
Deze platforms kunnen worden gekoppeld aan bestaande initiatieven, zoals het 
Burgemeestersconvenant 2030. 
 
Igean en de Provincie Antwerpen zal op lokaal niveau samen met de gemeenten werken zodat ze 
zich engageren om de internationale doelstellingen op vlak van energie en klimaat te behalen. 
Concreet werd er zo het Burgemeesterconvenant 2030 opgesteld.  
 
Het doel van de ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 is om: 

- de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied tegen 
2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name 
door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;  

- de veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.  
De komende jaren zal het weer en het uitzicht van onze gemeente veranderen. Enerzijds 
moet onze gemeente zich voorbereiden op de impact van stijgende risico’s zoals hittestress, 
droogte en wateroverlast. Anderzijds moeten we om deze risico’s te verminderen uiterlijk 
tegen de tweede helft van de eeuw klimaatneutraal worden, wat wil zeggen dat de 
broeikasgasemissies weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname van deze 
broeikasgassen. 

 
Deze actie is gekoppeld aan de volgende SDG’s:  

- betaalbare en duurzame energie; 
- industrie, innovatie en infrastructuur; 
- duurzame steden en gemeenschappen; 
- verantwoorde consumptie en productie; 
- klimaatactie; 
- leven op land; 
- partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

TE BEREIKEN RESULTAAT 

IGEAN zal als deskundige partner in samenwerking met provincie Antwerpen klimaatplannen 

uitwerken en vormgeven. 

Gemeente Schilde zal uitvoering geven aan de acties die voortvloeien uit dit klimaatactieplan om zo 

de doelstellingen te behalen van het Burgemeesterconvenant 2030. Deze klimaatacties zullen 

bekeken worden in functie van de reeds bestaande acties uit het meerjarenplan van Schilde. 

Hiervoor zullen de verschillende diensten van de gemeente worden betrokken.   
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De gemeentelijke CO2-uitstoot voor 2018 is 84 783 ton. Tegen 2030 willen we 40% minder CO2-

uitstoten. Dit betekent dat we tegen 2030 minstens zouden moeten streven naar 50 869,8 ton CO2-

uitstoot. 

INDICATOREN OM TE METEN OF HET RESULTAAT BEREIKT IS 

• De CO2-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium en gemeente Schilde zal dalen. Dit 
wordt weergegeven in de CO2-inventarissen. Concreet zouden we streven naar 50 869,8 ton 
CO2-uitstoot in Schilde tegen 2030. 

• Igean maakt een rapport op, op basis van de emissie-inventarissen die jaarlijks worden 
opgemaakt voor elke Vlaamse gemeente door VITO. In dit rapport worden de belangrijkste 
cijfers omtrent mitigatie (het verminderen van de broeikasgasuitstoot) besproken.  
Uit het rapport voor het refentiejaar 2018 kunnen we afleiden dat de huishouders, 
gemeentelijke infrastructuur en de hernieuwbare energie de focus moeten vormen voor de 
mitigatie van Schilde.  

TE VERVULLEN RANDVOORWAARDEN 

/ 
 

PROCES – enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

STAKEHOLDERS/DOELGROEP 

De gemeente kan het onderdeel burgerparticipatie van Igean mee opnemen in de opmaak en 
uitvoering van de klimaatactieplannen. Hier is een kost aan verbonden. Dit is een groepstraject met 
inwoners van gemeente Schilde, Igean start dit op samen met de betrokkene partijen.  
 
De Provincie Antwerpen zal het klimaatactieplan opstellen, Igean zal met de gemeente hiervoor 
samenwerken voor de toelichting en uitwerking.  
 
Igean zal het Burgemeesterconvenant 2030 toelichten aan de adviesraden. Volgende raden kunnen 
hieruit deel maken: seniorenraad, jeugdraad, sportraad, milieuraad, duurzaamheidsraad, 
cultuurraad, … De burgers mogen ook deelnemen aan deze toelichting.  
 
Hiernaast worden de burgers betrokken bij en maken deel van de uitvoering van de acties die 
voortvloeien uit de klimaatactieplannen.  
Enkele voorbeelden hiervan: 

- Renovatiepremies 
- Openbare laadpunten 
- Deelmobiliteit 
- Straatverlichting ombouwen naar LED 
- Het natuurplan  

AANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICIPATIE 

IGEAN organiseert verschillende acties voor de burgers: groepsaankopen isolatie, infomomenten, 
EnergieKe krant, zonnedelen, Kamp C, EnergieKhuis, … die uitvoering geven aan de doelstellingen van 
de klimaatplannen.  
 
De inwoners zullen via de verschillende kanalen zoals info2970, website, sociale media, Schilde 
Schittert, … op de hoogte gebracht worden van de acties van het klimaatactieplan van Schilde en de 
acties van Igean naar aanleiding van de klimaatactieplannen. 
 
Via de platforms: Hoplr en Schilde Schittert kunnen burgers worden bevraagd, deelnemen en 
beslissen over de uitvoering van acties, projecten, ... 
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Met de dienst communicatie zal een communicatiestrategie, planning en tijdslijn opgesteld worden 
voor de komende jaren voor de burgerparticipatie. Hiervoor krijgen we ondersteuning van Igean, 
indien we kiezen om het onderdeel burgerparticipatie mee op te nemen in de opmaak van de 
actieplannen.  
We starten met een eerste algemene toelichting, aanzet van het gehele project met een 
beschrijving van de rode draad die de basis vormt van het project en het uiteindelijke doel.  
In volgende fases wordt dit project telkens uitgediept met duidelijke acties, deelprojecten, 
evenementen, … met een terugkoppeling naar het “basis” project, de vooruitgang van het te 
behalen doel, de “fase” binnen de tijdslijn en de betrokken diensten.  
 
 

FINANCIËLE NEERSLAG 

RAMING - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

De kostprijs voor de opmaak van de klimaatplannen voor de volledige ondersteuning wordt geraamd 
op 5.000 – 7.500 EUR. 
 
De deelname aan de burgerparticipatie georganiseerd door Igean wordt geraamd op 2.900 – 3.900 
euro. 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

Voor het onderdeel burgerparticipatie kan de gemeente 1.000 euro subsidie ontvangen van Provincie 
Antwerpen.  

PERSONEELSINZET 

Er wordt een kernteam klimaat opgericht. Zij vormen de eerste lijn bij de opmaak van het 
klimaatplan, leggen de timing vast, zorgen voor de praktische organisatie van overlegmomenten, 
lezen en sturen bij van het klimaatplan, geven advies bij voorgestelde acties, rapporteren aan college 
en gemeenteraad. 
Dit kernteam bestaat uit de duurzaam patrimoniumbeheerder met een andere ambtenaar die als 
back-up dient en die nauw betrokken is bij het klimaatbeleid. Voor sommige beslissingen zullen ook 
de schepen van milieu, diensthoofd ruimtelijke ordening/ omgeving en diensthoofd technische dienst 
en de burgemeester betrokken worden.   
 
De verschillende diensten van de gemeente zullen moeten samenwerken voor de uitvoering van de 
klimaatactieplannen.   
 
Voor de workshop mitigatie (het verminderen van de broeikasgasuitstoot) worden de volgende 
personen betrokken: duurzaam patrimoniumbeheerder, ruimtelijke ordening, omgeving, technische 
dienst, mobiliteit, duurzame aankopen, welzijn, lokale economie, communicatie, ICT, GIS, cultuur, 
vrije tijd, … 
Voor de workshop adaptatie worden de volgende personen betrokken: duurzaam 
patrimoniumbeheerder, diensthoofd ruimtelijke ordening/ omgeving en diensthoofd technische 
dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

TIMING/PLANNING - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

- 26/01/2021  Startoverleg met Igean  

- Mei 2021  Oplevering basisplan klimaatplan door Provincie Antwerpen 

- Juni 2021   Kick-off kernteam klimaat (Igean en Provincie) 

- Juni 2021  Workshop mitigatie (Igean) 

- September 2021 Workshop adaptatie (Provincie Antwerpen) 

- Oktober 2021  Toelichting adviesraden (Igean) 

- Okt.-nov. 2021  Terugkoppeling kernteam klimaat (Igean) 

- November 2021  Collegebeslissing 

- Februari 2022  Toelichting gemeenteraad (Igean) 

- 2022 – 2030  Uitvoering klimaatplan 

 

SOCIALE TOETS - enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

In verschillende acties die voortvloeien uit het klimaatactieplan kan Schilde extra ondersteuning 
voorzien voor beschermde klanten. Bv. voor renovatiepremies wordt er een grotere premie voorzien 
voor beschermde afnemers.  
 

PRIVACYTOETS - enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

/ 

INPUT POP-UP - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

/ 
 

INPUT RAADSCOMMISSIE – niet van toepassing voor projecten opgestart in 2020 

Elke startnota wordt toegelicht tijdens een raadscommissie.  De feedback van de raadsleden wordt 
opgenomen in het verslag van de raadscommissie en tevens hier opgenomen.  Pas indien noodzakelijk 
en mogelijk onderdelen van de startnota aan op basis van de input van de raadsleden. 


