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Het Burgemeestersconvenant voor

Klimaat & Energie

Een unieke bottomupbeweging

Deze unieke bottom-upbeweging die
in 2008 begon met de steun van de Europese Commissie, telt vandaag al meer
dan 6.500 ondertekenaars*.
In 2015 stelde het initiatief zich bovendien nieuwe streefdoelen voorop: zo
verbond het Burgemeestersconvenant
voor Klimaat en Energie er zich toe om
de CO2-uitstoot nog sterker verminderen
dan initieel voorzien en nam het ook de
aanpassing aan de klimaatverandering
op in haar programma. De plaatselijke
besturen die hun handtekening onder
het convenant plaatsten, delen dan ook
een visie om steden te veranderen in
koolstofvrije en veerkrachtige plaatsen waar burgers toegang hebben tot
veilige, duurzame en betaalbare energie.
Daartoe engageren ze zich om Actieplannen voor Duurzame Energie en Klimaat tegen 2030 op te stellen en lokaal
stappen te ondernemen ter mitigatie
van en aanpassing aan de verandering van ons klimaat.
Het Burgemeestersconvenant
is het “grootste stedelijke
klimaat- en
energie-initiatief
ter wereld”.

Miguel Arias Cañete
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Het Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie brengt lokale en
regionale autoriteiten samen, die zich er
vrijwillig toe verbinden om de klimaaten energiedoelstellingen van de EU op
hun grondgebied te implementeren.
Leiders en burgemeesters van de EU die
symbolisch het Burgemeestersconvenant
voor Klimaat en Energie goedkeuren in
het Europees Parlement in 2015.

Sluit u aan bij het
Convenant!
Het Burgemeestersconvenant staat
open voor alle lokale overheden die bestaan uit democratisch gekozen vertegenwoordigers, ongeacht hun omvang
en ongeacht de fase van implementatie van hun energie- en klimaatbeleid.
De ondertekenaars die zich voordien
verbonden tot het verwezenlijken
van de 2020-doelstellingen en/of tot
Mayors Adapt, worden dan ook uitgenodigd om ook de streefdoelen
voor 2030 te onderschrijven.
Naburige kleine en middelgrote gemeenten kunnen, onder bepaalde
voorwaarden, trouwens beslissen om
deel te nemen als groep van ondertekenaars, terwijl
Subnationale en nationale instanties
evenals andere non-profitorganisaties ondertekenende partijen kunnen
ondersteunen door hen middelen en
knowhow ter beschikking te stellen en
zo erkend te worden als Coördinatoren of Medestanders van het Burgemeestersconvenant.

Europees Commissaris voor Klimaatactie en Energie

* Ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant in maart 2016

Waarom deelnemen?
Sterke internationale erkenning en zichtbaarheid voor
de klimaat- en energieactie
van uw lokale overheid
Kans om het klimaat- en
energiebeleid van de EU
mee vorm te geven
Geloofwaardige
verbintenissen door
opvolging van de geboekte
vooruitgang en monitoring

«Voor Fonte Nuova betekent het betrokken zijn bij het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie
een kans om actieplannen op te stellen, die ons zullen
helpen om ons aan te passen aan de klimaatverandering
met het oog op het duurzame beheer en de toekomstige
veiligheid van ons grondgebied.»

Donatella Ibba, Locoburgemeester voor Milieu
van Fonte Nuova, Italië

Betere financiële opportuniteiten voor uw lokale
klimaat- en energieprojecten
Innovatieve manieren om te
netwerken, ervaringen uit
te wisselen en capaciteit op
te bouwen via regelmatige
evenementen, jumelages,
webinars of online discussies
Praktische ondersteuning
(helpdesk), begeleidend
materiaal en tools
Snelle toegang tot ‘uitmuntendheidsknowhow’ en
inspirerende casestudies

«Het Burgemeestersconvenant helpt Gent om een slimme en duurzame stad te worden. Het reikt ons hefbomen
aan voor een sectoroverschrijdende benadering in de
richting van een klimaatneutrale stad met verantwoordelijke burgers en een milieuvriendelijke economie.»

Daniël Termont, Burgemeester van Gent,
België

Vereenvoudigde zelfevaluatie
en uitwisseling onder
gelijken via een gezamenlijke
monitoring- en rapporteringssjabloon
Flexibel referentiekader voor
actie, aanpasbaar aan lokale
behoeften
Versterkte samenwerking en
ondersteuning van nationale
en subnationale instanties

«Dankzij het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie kunnen we onze slimme-netwerkprojecten naar
een volgend niveau tillen, waardoor we op stroomverbruik zullen kunnen besparen en gemakkelijker de
dialoog zullen kunnen aangaan met plaatselijke
gemeenschappen.»

Bojan Sever, Burgemeester van Idrija, Slovenië

Het Burgemeestersconvenant stap voor stap
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STAP 2 :

STAP 3 :
Indiening van uw
monitoringrapport

Burgers een hoge levenskwaliteit
bieden in duurzame,
klimaatbestendige en
bloeiende steden
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Indiening van uw
Actieplan voor Duurzame Energie en
Klimaat (SECAP)
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Implementatie,
monitoring &
rapportering
Ondertekenaars dienen binnen twee jaar na de formele ondertekening
een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) in, dat zowel
het mitigatie- als het aanpassingsaspect bestrijkt. Het SECAP is daarbij
gebaseerd op een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies en
een Klimaatrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse. Vervolgens brengen
de ondertekenaars elke twee jaar verslag uit over de vooruitgang
die ze geboekt hebben.

Visie en engagementen van de ondertekenaars
MITIGATIE
Versneld koolstofvrij
maken van onze
grondgebieden

AANPASSING
Versterking van ons
vermogen om ons aan te
passen aan de onvermijdelijke gevolgen van de
klimaatverandering

VEILIGE,
DUURZAME &
BETAALBARE ENERGIE
Verhoging van de energieefficiëntie en het gebruik
van hernieuwbare
energiebronnen

Streven naar een gedeelde visie voor 2050

Implementeren of zelfs overtreffen van de klimaaten energiedoelstellingen van de EU voor 2030
Minstens 40% minder uitstoot van CO2 (en eventueel andere broeikasgassen) tegen 2030 door verbeterde energie-efficiëntiemaatregelen en
een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen
Verhoging van de veerkracht ten opzichte van de gevolgen van
klimaatverandering
Intensievere samenwerking met andere lokale en regionale autoriteiten, zowel binnen als buiten de EU, om de toegang tot veilige,
duurzame en betaalbare energie te verbeteren

Burgers een hoge levenskwaliteit bieden in duurzame,
klimaatbestendige en bloeiende steden

Hoe toetreden?
Om tot het Burgemeestersconvenant toe te treden, is een formele
politieke verbintenis nodig.
Het toetredingsformulier moet ondertekend worden door de Burgemeester of een gelijkwaardige vertegenwoordiger van de gemeenteraad.
Meer informatie:
www.eumayors.eu > Deelname

Het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant staat in voor de algemene coördinatie van het initiatief.
Het is samengesteld uit netwerken
van lokale en regionale autoriteiten - Energy Cities, Climate Alliance, CEMR, EUROCITIES en FEDARENE - die nauw samenwerken met
ECOFYS, Fresh Thoughts en IFOK.

Meer informatie
Secretariaat van het
Burgemeestersconvenant
Arlenstraat 63-67
1040 Brussel
België
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu

Medegefinancierd door de EU-programma’s
Intelligente Energie voor Europa en LIFE+
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