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Anderlecht wil uitstoot
tegen 2030 met 55%
verminderen
Op initiatief van schepen van Ecologische Transitie Allan Neuzy, en met de steun van burgemeester
van Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, heeft de gemeenteraad tijdens de zitting
van 24 maart de doelstellingen van het toekomstige Klimaatplan van Anderlecht goedgekeurd.
Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de doelstellingen van de Europese Unie om de uitstoot van
gemeentes tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Anderlecht neemt met dit
klimaatplan dus zijn deel van de verantwoordelijkheid op om op gemeentelijk niveau te werken aan
klimaatverandering.

"Eind december 2019 hebben we in de gemeenteraad een motie aangenomen die de klimaatnoodtoestand
afkondigt. In 2021 hebben we een analyse gemaakt van onze sterke en zwakke punten op vlak van
broeikasgasemissies. Vandaag hebben we duidelijke doelstellingen voor 2030 vastgesteld. We willen niet
alleen bijdragen tot de doelstellingen die op regionaal, federaal en Europees niveau werden bepaald, maar
vooral op lokaal niveau optreden, zodat iedereen beter kan ademen en minder aan energie uitgeeft. De
strijd tegen de opwarming van de aarde gaat ook over het verbeteren van de levenskwaliteit voor iedereen,
elke dag opnieuw”, verklaart Allan Neuzy, schepen voor Ecologische Transitie.

Hieruit volgen vijf strategische doelstellingen:

1.

Bijdragen tot de Europese inspanningen door te streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050, en

dit door de directe broeikasgasemissies van het grondgebied (met inbegrip van het gemeentebestuur)
tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en door de capaciteit van het grondgebied om
CO² te absorberen, te versterken.
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2.

Zorgen voor een rechtvaardige overgang. Dit houdt in dat preventie en bestrijding van sociale

ongelijkheden en kwetsbare situaties integraal deel uitmaken van de ontwikkeling en de uitvoering van het
klimaatbeleid.

3.

Ervoor zorgen dat overheidsinstanties het goede voorbeeld geven door als gemeentebestuur

uiterlijk in 2040 koolstofneutraliteit te bereiken.

4.

Deze doelstellingen moeten worden bereikt op een wijze die verenigbaar is met andere

milieuvraagstukken (biodiversiteit, indirecte emissies, hulpbronnen, enz.)

5.

Zich voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering en hier tegen 2050

bestand tegen zijn (bv. koeling van de openbare ruimte en overstromingen voorkomen).
“Het actieplan, waarmee we een antwoord bieden aan onze doelstellingen, zal worden uitgewerkt in het
kader van een participatieve aanpak. Het is voor ons van groot belang om samen met de burgers en het
gemeentebestuur vooruit te gaan. De ecologische transitie moet globaal worden bekeken en sociaal
rechtvaardig zijn", aldus Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht.

Het actieplan wordt in november 2022 gevalideerd. Tot slot vormen deze klimaatdoelstellingen een
concrete tussenstap naar koolstofneutraliteit in 2050.
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