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GOEDKEUREN VAN HET LOKAAL ENERGIE. EN KLIMAATPACT 2.0
De gemeenteraad,
Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio

de Janeiro in 1992 en het internationaal verdrag van Kyoto van L997 met betrekking
tot het nemen van maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen.
Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de
federale overheid in New York in 2015 aangaande het engagement om aan de
Duu rzame Ontwikkelingsdoelstellingen te werken,
Gelet op zijn beslissing van 17 september 202O waarbij de ondertekening van het
burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie werd goedgekeurd,
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2O2L-2030'
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2O19-2024.
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Regering van 12 juli 2022 betreffende de
ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact 2.0.
Overwegende dat ook de Vlaamse en lokale overheden hun verantwoordelijkheid
nemen en het goede voorbeeld geven;- dat net zoals de Vlaamse Overheid
gemeenten, steden, intercommunales, OCMW's, provincies en autonome
gemeentebedrÍjven zullen worden gevraagd om hun broeikasgassen met 40olo

reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2O2O per jaar een
energiebesparing van 2,O9o/o realiseren op het energieverbruik van hun
gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief on roerend erfgoed).
Gelet op het lokaal energie- en klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse
steden en gemeenten van 4 juni 202I aangaande het verbintenissen engagement
inzake de algemene engagementen en de vier werven behoudend 16 specifieke
doelstellingen,
Gelet op zijn beslissing van 16 september 2O2I waarbij de ondertekening van het
lokaal energie- en klimaatpact werd goedgekeurd,
Gelet op het'FIT for 55'-pakket van de Europese Commissie waardoor Europese
regelgeving in overeenstemming wordt gebracht met de doelstelling van de Europese



Unie om in 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55o/o te
verminderen ten opzichte van 1990;- dat als gevolg daarvan de visienota van de
Vlaamse Regering van 5 november 2021 'Bijkomende maatregelen Klimaat'met een
extra pakket aan maatregelen voor een reductie van 4oo/o broeikasgasuitstoot (ten
opzichte van 2005) voor de sectoren transport, bouw, landbouw, afval en industrie
tot stand kwam.
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het lokaal energie- en
klimaatpact 2.0 ondertekent en de gewenste en mogelijke acties uitvoert;- dat
bijgevolg de gemeente recht heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse
overheid d.m.v. trekkingsrecht,
Overwegende dat, gelet op voorgaande, er niets in de weg staat om het lokaal
energie- en klimaatpact goed te keuren.

Publieke stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeente Zandhoven beslist om het lokaal energie- en klimaatpact 2.0 goed te
keuren.
Artikel 2.
Afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Milieu bezorgd worden.
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