GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad
Ambitie tonen om de klimaatwijziging te bestrijden
Motie ingediend door Marc Cools, Diane Culer, Emmanuel De Bock, Pierrot Desmet, Céline Fremault en Bernard
Hayette, gemeenteraadsleden
(motie éénparig aangenomen)
Gelet op de dringende noodzaak om de klimaatwijziging te bestrijden, zowel individueel als collectief;
Gelet op de sociale, economische en milieugevolgen van een verhoogde frequentie van extreme
weersomstandigheden;
Overwegende dat er internationale solidariteit nodig is en er een ethisch beleid in dit domein gevoerd moet
worden;
Gelet op de boodschap naar de politiek toe van meer dan 75.000 deelnemers van de klimaatmars van 2 december
2018 in Brussel en de duizenden jongeren tijdens betogingen in België;
Gelet op de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie die een verbetering met 32,5% tegen 2030 beoogt en inzake
hernieuwbare energie die streeft naar 32% hernieuwbare energie in de energieproductie van de EU tegen 2030;
Overwegende dat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur sinds het industriële tijdperk verbonden is
aan menselijke activiteiten;
Gelet op de doelstelling om de klimaatopwarming ruimschoots onder de 2°C te houden t.o.v. het pre-industriële
tijdperk en te blijven handelen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C zoals vastgelegd in de akkoorden
van Parijs van 12 december 2015 (COP 21);
Overwegende dat we de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen zoals voorzien in dit akkoord;
Gelet op de verslagen, meer bepaald die van het IPCC, met waarschuwingen naar de internationale gemeenschap
toe inzake de ontoereikendheid van de huidige maatregelen om de doelstellingen in de akkoorden van Parijs te
bereiken;
Gelet op de vertraging in o.a. België, aangegeven door de Europese Commissie, inzake de naleving van zijn
doelstellingen met betrekking de productie van hernieuwbare energie;
Gelet op de 'bijzondere klimaatwet', voorgesteld door universiteiten;
Gelet op de essentiële rol van lokale overheden die de klimaatwijziging kunnen en moeten bestrijden en het feit
dat bepaalde territoriale entiteiten zoals Kopenhagen en Californië beslist hebben om meer ambitie te tonen dan
hun nationale of federale entiteit;
Gelet op de creatie van de schepenbevoegdheden Klimaat en Energie;
Gelet op de doelstellingen van de Lokale Agenda 21, unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van 22
oktober2009, het actieplan Bilan Carbone en de vermindering met 30% van de CO2-uitstoot tegen 2020 en de
reeds uitgevoerde acties van het bestuur, de verenigingen en de burgers;
Om de overgang te concretiseren vraagt de gemeenteraad aan het college het volgende:
1° voortzetting van de realisatie van de Lokale Agenda 21 en zijn transversale doelstellingen: het Naturaplan
(goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 februari 2016) en het actieplan Bilan Carbone;
2° voortzetting van de samenwerking met Sibelga om energiebesparende middelen te ontwikkelen zoals NRClick
en Solarclick;
3° oprichting van een transversale energiecoördinatie naar het voorbeeld van de Watercoördinatie;
4° waken over de voorbeeldfunctie van gemeentelijke infrastructuur inzake isolatie en particulieren aanmoedigen
om isolatiewerken uit te voeren;
5° aanmoedigen van op ecologisch en sociaal vlak performante sociale woningen, meer bepaald door budgetten
voor renovatie en isolatie te voorzien;
6° sensibilisering van de leerlingen van de Ukkelse gemeentescholen rond ecologie en de toekomst van de
planeet, meer bepaald door de inrichtingen verantwoordelijke, lokale en duurzame voeding voor te stellen;
7° onderzoek naar de opportuniteit van Ukkel om toe te treden tot de Global Covenant of Mayors1 en Energy
Cities2;
8° overhandiging van deze motie aan de eerste minister en de minister van Leefmilieu van de federale regering en
aan de minister-president en de minister van Leefmilieu van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
1

Global Covenant of Mayors is een internationale alliantie van steden en lokale regeringen die een gemeenschappelijke
langetermijnvisie delen inzake de promotie en ondersteuning van vrijwillige acties rond de bestrijding van de klimaatwijziging
en rond de evolutie naar een maatschappij met een lage uitstoot.
2
Energy Cities is de Europese vereniging van lokale overheden inzake energietransitie.

Vraagt aan de federale en Brusselse regeringen:
1° dat België toetreedt tot de Paris Proof Coalition van de 8 meest ambitieuze EU-landen die pleiten voor een
onmiddellijke verhoging van de Europese doelstellingen inzake beperking van broeikasgassen tegen 2030.

