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Burgerinterpellatie: Klimaatnoodtoestand. 
 

Mevr. Buelens (woordvoerster van het collectief "Rise for Climate") vindt dat de klimaatwijziging een 
existentiële crisis veroorzaakt voor mens en planeet, zoals ook bevestigd wordt door recente studies en extreme 
weersomstandigheden. Regeringen moeten de belangen van de bevolking respecteren en de Akkoorden van 
Parijs strikt naleven. Hoewel deze akkoorden op nationaal niveau ondertekend werden, moeten ook lokale 
overheden hun bijdrage leveren. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft aan dat lokale 
overheden steeds meer een essentiële rol moeten spelen in de praktische uitvoering van deze akkoorden. Ze 
staan dichter bij de bevolking en kunnen ook sneller klimaatbeslissingen doorvoeren. 

 
In de hele wereld komen massaal veel mensen op straat voor het klimaat en vele jongeren laten zich horen 

om de besluitvorming aan te sporen deze problematiek ernstig te nemen. Mevr. Buelens wenst dat Ukkel zich 
engageert om een waardige levenskwaliteit in de toekomst te garanderen. De ernst van de toestand moet erkend 
worden en de nodige ecologische maatregelen voorzien om rampzalige gevolgen te voorkomen. 

 
Op heden hebben zo'n 1.000 gemeenschappen een verklaring rond de klimaatnoodtoestand goedgekeurd. 

Koekelberg was de eerste Belgische gemeente die deze noodtoestand heeft erkend. De initiatiefnemers van deze 
interpellatie vragen de gemeente om het voorbeeld van Koekelberg te volgen en ook deze noodtoestand uit te 
roepen en de nodige maatregelen te treffen om betere leefomstandigheden voor iedereen te kunnen verzekeren. 

 
Ze stelt aanbevelingen voor, afkomstig uit een transitiepact opgesteld in Frankrijk. De drie principes van het 

pact: sensibilisering en vorming, uitbouw van een lokaal beleid in overleg met alle actoren en integratie van 
sociale en milieucriteria in gemeentelijke beleidsbeslissingen. Er moet een duidelijk transitieplan komen met de 
medewerking van experts en burgers en in beleidsbeslissingen moet rekening gehouden worden met het klimaat. 

 
Het collectief "Rise for Climate" wil in elke Brusselse gemeente (behalve Koekelberg) een dergelijke 

burgerinterpellatie indienen om de Brusselse gemeentes aan te sporen samen te werken in dit domein. 
 
De h. Cools geeft aan dat het laatste wetenschappelijke IPCC-rapport duidelijk aantoont dat niet gewacht 

mag worden om de opwarming te bestrijden. Hij is ervan overtuigd dat er binnen de gemeenteraad een 
consensus over deze noodtoestand gevonden kan worden. Ecologie moet op een positieve manier gepromoot 
worden zonder mensen te culpabiliseren. 

Volgens Agenda 21 bedraagt de gemeentelijke impact 6% is, waardoor het grootste gedeelte bij de burger 
ligt. De gemeente moet zich toespitsen op sensibiliseren, waaronder de stemming van een motie. 

 
De h. Hayette is enigszins sceptisch over de capaciteit van de meerderheid om de klimaatopwarming te 

bestrijden. Hij vindt dat het college weinig ambitie toont op dit vlak omdat er een bedrag van 40 miljoen euro 
wordt uitgegeven aan een administratief centrum in plaats van eerder aan de strijd tegen de klimaatopwarming. 

 
Hij bedankt mevr. Buelens om te hebben aangegeven dat sociale en milieucriteria opgenomen moeten 

worden want de klimaatverstoring raakt vooral de armere bevolking. De PS steunt het collectief Rise for Climate. 
 
Mevr. Culer antwoordt dat het milieu erg belangrijk is voor de MR en verwijst naar de motie Zero Plastic 

(initiatief van een MR-raadslid). De meerderheid wenst graag samen met de oppositie een motie op te stellen die 
tijdens de volgende gemeenteraad voorgesteld kan worden.  

 
De h. Desmet vindt dat de noodtoestand vereist dat men traditionele politieke tegenstellingen naast zich 

neer moet leggen. Ecolo zal meewerken aan deze motie. Hij vermeldt dat Etterbeek heeft voorgesteld om een 
motie geldig voor het hele Brusselse Gewest op te stellen om een opbod tussen gemeentes te vermijden. 

 
Mevr. Fremault vindt dat men collectief en resoluut de klimaatopwarming moet aanpakken. 
 
Mevr. Haumont geeft aan dat Défi eveneens zal meewerken aan deze motie.  
 



Schepen De Brouwer verwijst naar een reeds gestemde motie (rond transversale plannen zoals Agenda 21 
en het Naturaplan) over dit thema. 

 
Sinds 2008 engageert de gemeente zich ook in het PLAGE-plan (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van 

Energie). Het bestuur beschikt reeds over een energieadviseur. Binnen een gemeente is de coördinatie van het 
energiebeleid geen evidentie. De isolatie van gemeentegebouwen kon wel al verbeterd worden en de tweede 
fase van de werken aan de school Merlo werd aangevat (creatie van een passief gebouw met 90% minder 
energieverbruik en opvang van 20.000 liter regenwater).  

 
Volgens de algemene beleidsverklaring zal het college het klimaatplan (uit 2008-2009) bijwerken om het 

ambitieuzer te maken (zoals de toevoeging van het principe zero plastic). 
De dienst Burgerinspraak zal een grote aandacht besteden aan de klimaatnoodtoestand in het kader van de 

staten-generaal van 2020, de komende wijkontmoetingen en de herinrichting van de openbare ruimte.  
 
In februari heeft ze nog gewezen op de gevolgen van westerse voeding, meer bepaald de te hoge 

vleesconsumptie, op het klimaat. 
 
Vegetatie binnen de stad is essentieel om het milieu te beschermen en de gemeente denkt na over de 

vegetatie aan kruispunten. In de zomer werden er vier dossiers (3 inzake water en 1 inzake wilde bijen) ingediend 
bij het gewest om subsidies te bekomen in het kader van Agenda 21. De schepen zal ook meer bomen in de 
openbare ruimte laten aanplanten. Het ontwerp van de "groene vergunningen" is bijna voltooid.  

 
De gemeente Ukkel zal de klimaatnoodtoestand afkondigen via deze motie met concrete bepalingen voor 

de toekomst. Teksten van andere gemeentes zullen bestudeerd worden om te bekijken of elementen 
overgenomen kunnen worden. Het college zal rekening houden met de drie principes van het transitiepact. 

 
Mevr. Buelens bedankt het college en de raad en geeft nog mee dat haar collectief een sterk signaal wil 

geven om het debat te openen dat uiteindelijk moet leiden tot concrete acties op lange termijn. 


