
 
 
 
Motie tot uitroeping van de klimaat- en milieunoodtoestand 
 
Ingediend door de fracties Ecolo-Groen en LB 
 
 
 
 
De gemeenteraad, 
 

1. Overwegende dat de VN op 23 september van dit jaar de klimaatnoodtoestand heeft 
uitgeroepen op de Klimaatactietop 2019; 

 
2. Gelet op de verschillende nationale en internationale uitdagingen[1] die België is aangegaan 

om de biodiversiteit te beschermen en te strijden tegen klimaatverandering, meer bepaald: 
 

 de verschillende door België ondertekende internationale verdragen en inzonderheid de 
verbintenissen die ons land is aangegaan in het kader van het Akkoord van Parijs, op 12 
december 2015 ondertekend ter gelegenheid van de 21ste Conferentie van de Partijen (COP) 
bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; 

 
 de interparlementaire resolutie in verband met klimaat die het parlement van het Brussels 

gewest heeft aangenomen op 9 november 2018 en waarin het de federale regering evenals de 
gewest- en gemeenschapsregeringen oproept om de bakens uit te zetten van een transversale 
actie op het vlak van klimaat en inzonderheid om de klemtoon te leggen op de Europese 
doelstellingen voor 2030 in verband met de beperking van broeikasgassen en blijk te geven van 
nog meer ambitie dan de vermindering met 55% in 2030 (vergeleken met 1990) zoals beoogd 
in de akkoorden van Parijs; 

 
 de doelstellingen van het Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan dat op 19 december 2018 werd 

aangenomen door het overlegcomité dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
federale Staat en de gefedereerde entiteiten, alsook van het Lucht-Klimaat-Energieplan dat de 
Brusselse gewestregering op 2 juni 2016 heeft aangenomen; 

 
3. Gelet op de herhaalde waarschuwingen in wetenschappelijke en academische rapporten over 

de onomkeerbare risico’s die onze beschaving loopt indien er niet snel en kordaat actie wordt 
ondernomen, onder andere de recente rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep 
inzake klimaatverandering (IPCC) en het recente rapport van het intergouvernementeel 
platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES); 

 
4. Gelet op de versnelling van de zesde massale-uitstervingsgolf van de soorten en de rampzalige 

gevolgen daarvan voor de ecosystemen en de grote ecologische, economische en 
maatschappelijke impact, evenals de vermenigvuldiging van extreme weerfenomenen die 
verwoestingen aanrichten aan de menselijke gemeenschappen en de natuurlijke ruimten; 

 
5. Gelet op de nationale en internationale mobilisatie voor het klimaat tijdens de afgelopen 

maanden (“Claim for the climate”, “Youth for Climate” en “Rise for the climate”), waarbij wordt 
geëist dat de bescherming van klimaat en biodiversiteit zou worden erkend als een prioritaire 
politieke uitdaging en dat er concrete, snelle en ambitieuze maatregelen zouden worden 
genomen; 

 
6. Overwegende dat de bevolkingen die het sterkst worden getroffen door klimaatontregeling, 

luchtverontreiniging, kwetsbaarheid op het vlak van energie en water en slechte voeding de 
armste en meest kwetsbare personen zijn; 

 
7. Overwegende dat de ecologische en de sociale crisis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden 

en bijgevolg door middel van een gezamenlijke inspanning moeten worden overwonnen; 



 
8. Overwegende dat de maatregelen die tot doel hebben het klimaat, het milieu en de biodiversiteit 

te beschermen vele gezamenlijke voordelen in zich dragen op het vlak van gezondheid en 
levenskwaliteit; 

 
9. Gelet op de impact van de klimaatverstoring op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis, 

zoals blijkt uit de sterke toename van het aantal hittegolven en de voorzienbare toename van 
de intensiteit van de regenval en dus van de overstromingen evenals de impact van 
vervuilingspieken voor de volksgezondheid; 

 
10. Gelet op de belangrijke rol die plaatselijke entiteiten te vervullen hebben in de strijd tegen de 

klimaatverstoring, rekening gehouden met de concrete en onmiddellijke impact van hun beleid 
op hun grondgebied; 

 
11. Gelet op de inspanningen die de gemeente de voorbije jaren heeft geleverd op het vlak van 

duurzame ontwikkeling, meer bepaald via de actieplannen “Agenda 21” die aan de oorsprong 
liggen van vele initiatieven met onder meer de beperking van het energieverbruik in de 
gebouwen van de gemeente of ook de toename van het aantal bomen in de openbare ruimte 
en het programma voor vergroening van gevels; 

 
12. Gelet op de initiatieven van de gemeenten en het OCMW, meer bepaald via Eco&CO, met als 

doel de meest kwetsbare bewoners te helpen om deel te nemen aan de collectieve inspanning 
ten voordele van het milieu, meer bepaald via sociale energiebegeleiding, bewustmaking voor 
gezonde voeding …; 

 
13. Gelet op de ambities op het vlak van klimaat en samenleving van het meerderheidsakkoord van 

de gemeente Sint-Gillis, dat verklaart garanties te willen bieden voor een beter milieu in al zijn 
dimensies (groene ruimten, luchtkwaliteit, mobiliteit, voeding, afval, lawaai …) alsook voor een 
sterkere sociale cohesie; 

 
14. Overwegende dat de huidige motie de acties en inspanningen voortzet die de gemeente Sint-

Gillis al heeft ondernomen en geleverd ten voordele van de bescherming van het milieu, 
inzonderheid via de eenparige aanname van een “zero waste”-motie op 9 mei 2019; 

 
 

BESLIST 
 

1. Te verklaren dat de gemeente in een noodtoestand verkeert op het vlak van klimaat en milieu 
en zowel de versterking van de gevolgen van de klimaatverandering als de instorting van de 
natuurlijke ecosystemen te erkennen, alsook hun ernstige gevolgen voor mens, samenleving 
en gezondheid; 
 

2. Te verklaren dat de milieu- en klimaatnoodtoestand onvermijdelijk gepaard moet gaan met de 
bestrijding van sociale ongelijkheden en met de noodzaak om alle bewoners, meer bepaald de 
meest kwetsbare en achtergestelde personen, te betrekken bij de doelstellingen van de huidige 
motie; 
 

3. Aan het college van burgemeester en schepenen te vragen: 
 

a. Een transversale benadering te verduurzamen in het kader van alle gemeentelijke en 
para-gemeentelijke bevoegdheden, met als doel meer samenwerkingsverbanden tot 
stand te brengen met het oog op een doeltreffende ecologische en solidaire transitie; 
 

b. Een ambitieus gemeentelijk Klimaatplan op te stellen dat bijdraagt tot een vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen met 40% in 2030 ten opzichte van 2005 en, 
rekening gehouden met de uitdagingen en kansen die dergelijke inspanningen 
vertegenwoordigen in een zo dicht bevolkt en verstedelijkt gebied, de verbintenis aan 
te gaan om de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 te verwezenlijken; 
dit Plan moet globale maatregelen omvatten inzake aanpassing aan de gevolgen van 



de klimaatveranderingen rond vier pijlers, i.e. mobiliteit, energieprestaties, vergroening 
en afvalverwerking; 
 

c. De uitvoering van het “luchtplan” voort te zetten met als doel de luchtkwaliteit voor de 
bewoners van de gemeente te verbeteren, zowel algemeen als – inzonderheid – in de 
omgeving van scholen en kinderdagverblijven, “schoolstraten” in te voeren, de 
bewoners ertoe te bewegen zich te verplaatsen met zachte verplaatsingsmiddelen om 
naar school te komen en om de speelplaatsen en de omgevingen van scholen en 
kinderdagverblijven groener te maken, maar ook de mogelijkheid te bestuderen om 
verwarmingssystemen te beperken die een ernstige impact hebben op de luchtkwaliteit, 
inzonderheid de verwarming met hout en houtpellets; 
 

d. Concrete uitwerking te geven aan de aanname, zoals beslist door het college, van het 
online platform “Futureproofed” dat toelaat, enerzijds, de inwoners van Sint-Gillis (m/v) 
te informeren over en bewust te maken van het belang van de klimaat- en milieucrisis 
en, anderzijds, de gevolgen vast te stellen van de acties die worden ondernomen om 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen; 
 

e. De door het college genomen initiatieven voort te zetten en uit te breiden om de 
klimaatopwarming te bestrijden, inzonderheid via maatregelen die het mogelijk maken: 

 
I. De plaats van de natuur in de stad en van koelte-eilanden te versterken (door bomen en groene 

ruimten te beschouwen als essentiële infrastructuur in alle inrichtingsprojecten) en 
drinkwaterpunten in de gemeente te creëren met als doel water toegankelijker te maken voor 
de bevolking, de biodiversiteit te beschermen, de verontreiniging te bestrijden en te strijden 
tegen te hoge temperaturen tijdens perioden van hittegolf; 

 
II. Ter aanvulling op de investering van de overheid, vernieuwende projecten uit te voeren op het 

vlak van hernieuwbare energie voor de burgers, zoals de oprichting van burgercoöperatieven 
bij de installatie van fotovoltaïsche panelen op de gemeentelijke gebouwen; 

 
III. Pilootprojecten te begeleiden op het vlak van hernieuwbare energie om het voor groepen 

mogelijk te maken energie te delen en de factuur van de armste bewoners te verlagen; 
 

IV. De verplaatsingswijzen te doen evolueren in een perspectief van meervoudige mobiliteit, door 
personen en ondernemingen ertoe te bewegen voorrang te geven aan carpooling, het gebruik 
van het openbaar vervoer, het beveiligd gebruik van zachte verplaatsingswijzen en telewerk 
wanneer dat mogelijk is; 

 
V. De benadering “koolstofneutraal” te verduurzamen op het vlak van financiële investeringen en 

criteria van klimaatimpact op te nemen in de offerteaanvragen van de gemeente; er blijvend op 
toezien dat er milieu- en sociale bepalingen worden opgenomen in overheidsopdrachten (ook 
in de textielsector); 

 
VI. De rol van de dienst “duurzame ontwikkeling” te versterken als eco-team binnen de 

gemeentelijke administratie, met als doel deel te nemen aan het denkproces en de organisatie 
van acties om het gemeentelijk personeel te sensibiliseren en ertoe te bewegen zich op een 
meer ecologisch verantwoorde wijze te gaan gedragen; 

 
VII. De vermindering en de geleidelijke vernieuwing van het wagenpark van de gemeente voort te 

zetten, door voorrang te geven aan elektrische voertuigen, cargofietsen en – voor de 
dienstvoertuigen – voertuigen die rijden op aardgas en door de mogelijkheid te bestuderen om 
voertuigen in gebruik te nemen die rijden op waterstof; 

 
VIII. Projecten van circulaire economie en van afvalvermindering te ondersteunen in het kader van 

een globale benadering op het grondgebied van de gemeente; plaatselijke economische 
spelers te ondersteunen bij de ecologische transitie; 

 
f. Het permanent burgerpanel, i.e. het toekomstige participatie- en overlegorgaan, 

bestaande uit bewoners en bewoonsters die worden uitgeloot, uit te nodigen om de in 



punt e) genoemde maatregelen voor te stellen door die welke ze noodzakelijk achten 
om de doelstellingen van een ecologische en solidaire transitie concreet te maken; 

 
4. Aan de federale overheid en de gefedereerde entiteiten te vragen: 

 
a. Op federaal niveau het voorstel van bijzondere wet aan te nemen –zoals uitgewerkt door 

universitairen uit het hele land – om doelstellingen van het Belgische klimaatbeleid vast te 
stellen op het niveau van het Akkoord van Parijs; 

 
b. Toe te treden tot de “Paris Proof Coalition” van de 8 meest ambitieuze Europese landen die 

ervoor pleiten om de Europese doelstellingen van vermindering van de broeikasgassen tegen 
het jaar 2030 onmiddellijk te verhogen; 

 
c. Massaal te investeren in het aanbod aan en de toegang tot openbaar vervoer, met inbegrip van 

het net en het aanbod aan openbaar vervoer om de verkeerscongestie te bestrijden en een 
doeltreffende modal shift in de hand te werken, inzonderheid via maatregelen zoals de snelle 
voltooiing van de lus van het GEN, de herfinanciering van de NMBS, het geleidelijk gratis maken 
van de MIVB, De Lijn en de TEC evenals het principe van het unieke vervoerbewijs voor de 
verschillende openbaarvervoersoperatoren. 

 
d. De duurzame renovatie van openbare en private gebouwen te versnellen en in dit kader de 

huishoudens te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben om dergelijke investeringen 
naar behoren uit te voeren; 

 
e. De plaatselijke besturen financieel te ondersteunen zodat ze hun volledige medewerking 

kunnen verlenen aan de collectieve inspanningen voor een doeltreffende ecologische en 
solidaire transitie; 

 
f. Een beleid uit te werken van uitstap uit investeringen in fossiele energiebronnen (i.e. 

beleggingen bij ondernemingen die betrokken zijn bij de ontginning van fossiele brandstoffen, 
meer bepaald in het kader van pensioenfondsen van de ambtenaren en van de personen die 
worden aangeworven in de instellingen van openbaar nut); 

 
g. Een aanzienlijk deel van de openbare investeringen en subsidies te besteden aan de 

financiering van projecten van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in de sectoren energie-
efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen; 

 
h. Initiatieven te ondersteunen met het oog op de versterking van de toegang tot energie en water 

voor allen en op de bestrijding van energie- en waterarmoede, meer bepaald door de creatie 
van een statuut van beschermde klant door de waterdistributiemaatschappijen; 

 
i. Educatieve initiatieven te ondersteunen met betrekking tot de bestrijding van klimaatopwarming 

in de scholen alsook het onderwijs inzake duurzame ontwikkeling en milieubescherming in de 
scholen vanaf de laagste klassen te stimuleren. 

 
 

 
[1] Het Verdrag inzake biologische diversiteit (CDB), aangenomen op de Milieutop van Rio de Janeiro in 1992, het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, op 9 mei 1992 ondertekend te New York, het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, op 11 december 1997 
ondertekend te Kyoto, het Akkoord van Parijs, ondertekend op 12 december 2015 in Parijs ter gelegenheid van de 
21ste Conferentie van de Partijen (COP) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
en de richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. 
 


