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a. klimaatplan: advies milieuraad
b. lokaal energie- en klimaatpact: advies milieuraad
c. klimaatnieuws: kennisgeving
i.

ii.

aankoop elektrische scooter
stavaza zonnepanelen op openbare gebouwen

2. Afval:
a. Recyclagepark: wijzigingen inzameling asbest en matrassen
b. IVLA nieuws
3. Problematiek van vergunningen voor bosaanplant versus ‘stikstofarrest’
4. Varia:

a. Boomplantactie 2021
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1. Klimaat
1.a. Klimaatplan
Alle raadsleden ontvingen via e-mail een kopie van het ontwerp van het gemeentelijk klimaatplan.
Het klimaatplan wordt op 28 oktober 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor
de opstelling van het klimaatplan werd met verschillende instanties overlegd. Alle
gemeentediensten hebben hier ook inspraak in gehad.
Het doel is om tegen 2030 een CO²-reductie halen van 40% t.o.v. het referentiejaar 2011. Het
Mitigatieplan is het eerste grote luik van het klimaatplan. Dit omvat alle oorzaken van
klimaatverandering. Bijvoorbeeld vervuilende uitstoot valt hieronder.
Het Adaptatieplan is het tweede grote luik van het klimaatplan. Hierin worden acties opgenomen
waarmee we ons beter kunnen wapenen tegen de veranderingen vanwege de klimaatsverandering,
zoals droogte, wateroverlast, hittestress, verlies van biodiversiteit,…
De milieuambtenaar wijst erop dat acties die de gemeente uitvoert in het kader van klimaat niet
beperkt zijn tot diegene die in het klimaatplan werden opgenomen.
Betreffende de windmolens geeft de burgemeester aan dat er momenteel geen wettelijk kader is
om windmolens te kunnen plaatsen in de gemeente. Ook het idee om een zonnepanelenpark aan te
leggen op het RUP Wortegem bleek niet mogelijk.
De klimaattoets wordt ingevoerd. Dit betekent dat het gemeentebestuur haar interne en externe
richtlijnen en beslissingen zal aftoetsen aan de klimaatdoelstellingen, om beleid tegenstrijdig aan
de klimaatdoelstellingen te vermijden.
Er werd reeds gestart met de verLEDding van de straatverlichting (o.a. Moregemplein). De
gemeente wil ook inzetten op vormingen over klimaat (vb. cursus ecologisch rijden).
Het verwarmen van het gemeentehuis met stookolie zal vervangen worden door een nog nader te
bepalen verwarmingsbron.
Paul Cardon meldt dat het idee van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen om te verwarmen
met een stookinstallatie op biomassa (snoeiafval, bermmaaisel,...) niet van de grond is geraakt. Ook
Wortegem-Petegem had hier een overleg over met RLVA. Het blijkt echter niet zo eenvoudig om dit
te implementeren, ondermeer omdat er ook een voldoende ruime en droge opslagplaats voor nodig
is.
Paul wijst er ook nog op dat in Wortegem-Petegem nog opvallend veel met stookolie wordt
verwarmd. De oorzaak hiervan is dat er slechts een beperkt aantal zones zijn waar op gas kan
aangesloten worden. Er zal ook moeten nagedacht worden over een manier om gezinnen te
overtuigen om af te stappen van het verwarmen met stookolie.
Els Ronsse haalt aan dat in het klimaatplan de ambitie werd opgenomen om 20% van de bestaande
woningen bijkomend te isoleren, maar dat dit mogelijks te ambitieus is. Er moet bij veel mensen
nog een mentaliteitswijziging gebeuren vooraleer deze ambitie kan waargemaakt worden.
De burgemeester merkt op dat er toch reeds op regelmatige basis vergunningsaanvragen binnen
komen voor het plaatsen van buitenmuurisolatie.
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Alle scholen in de gemeente hebben een klimaatboom ontvangen die op de speelplaats werd
geplant.
De gemeente voorziet voor de inwoners een financiële tussenkomst voor het aanschaffen van een
Buzzy Pazz of Omnipas bij de Lijn.
Jimmy Santens stelt voor om eventueel een (kleine) gemeentelijke subsidie te voorzien voor het
plaatsen van een laadpaal voor elektrische wagens aan de eigen woning.
De milieudienst informeerde reeds bij Fluvius of daar een subsidie wordt voorzien. Zij wisten te
melden dat ze momenteel de opties aan het bekijken zijn om in de toekomst een premie te voorzien.
An Cardon vraagt of er vanuit de gemeente een plan/lijst kan worden gepubliceerd van alle Korte
Keten-automaten in de gemeente.
Over peilgestuurde drainage op landbouwpercelen (klimaatplan hoofdstuk 7.5.1) merkt Els Ronsse
op dat dit enkel bij vlakke percelen mogelijk is. In Wortegem-Petegem zal dit dus niet vaak
geïmplementeerd kunnen worden.
Ze merkt bovendien op dat Agro Forestry geen succes zal worden. Vooral niet bij percelen waar
gewassen op staan. In weides kan dit eventueel wel toegepast worden.
Er zijn plannen om een deel van het RUP Wortegem in te zetten als ‘Tijdelijke natuur’. De bedoeling
is om een deel van het perceel om te vormen naar een plaats die meer kansen biedt aan
biodiversiteit, maar ook een plek moet worden waar het fijn is om te vertoeven voor omwonenden
en kinderen vanuit de school, opvang,.. De gemeente kreeg hierbij de garantie dat dit stuk tijdelijke
natuur mag verwijderd worden wanneer het perceel terug als zijn originele bestemming ingenomen
wordt, zonder dat daar enige compensatie voor moet voorzien worden.
1.b. Lokaal Energie- en Klimaatpact
Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed. Het Pact wil
de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en
bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeesterconvenant 2030. De focus
ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.
Lokale besturen engageren zich om:
• Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
• Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun
eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);
• Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met
40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;
• Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
• Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie
installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen
tegen ten laatste 2025;
• Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
• Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete
en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.
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De Vlaamse overheid engageert zich om:
• Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s;
• Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het
publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden;
• Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact;
• Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te ondertekenen;
• In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende
sectororganisaties de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te
stroomlijnen;
• Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse,
Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om
mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng van de Vlaamse overheid in hoofdstuk 4 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd;
• Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van de vrij
beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid. Er wordt gewerkt
met een 50% co-financiering.
• Tevens krijgt de gemeente toegang tot de digitale ondersteuningstool (een module in het loket
voor lokale besturen) waarin de genomen acties kunnen worden bijgehouden. De doelstellingen
zijn bepaald voor Vlaanderen, als gemeente wordt u niet aangesproken op het niet behalen van
een doelstelling op gemeentelijk niveau.
Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente aan actie te ondernemen om de doelstellingen vermeld in de onderstaande werven waar te maken:
1.

Laten we een boom opzetten

- Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030);

- 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf
2021 t.e.m. 2030);

- Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021
t.e.m. 2030).
2.

Verrijk je wijk

- 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf
2021 t.e.m. 2030;
- 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000
projecten in 2030).
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3.

Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar

- Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600
toegangspunten);
- Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);

- 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030.
4.

Water het nieuwe goud

- 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding);

- Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie
voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen
voor hergebruik of infiltratie).
De Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning van SOLVA bij de
uitvoering van het pact. De toetreding tot het Pact moet worden goedgekeurd door de
gemeenteraad. De gemeente krijgt voor het uitvoeren van de gekozen acties een subsidie van €
21.000. Het subsidiebedrag kan eventueel nog verhogen, afhankelijk van het aantal gemeenten die
zich uiteindelijk engageren voor het energie- en klimaatpact.
1.c. Klimaatnieuws: kennisgeving
- Aankoop elektrische scooter: Om het gemeentelijk wagenpark verder te vergroenen werd een
elektrische scooter aangekocht. Hiermee kan het gemeentepersoneel korte verplaatsingen maken.
De elektrische scooter is sinds eind augustus 2021 in gebruik.
- Stavaza zonnepanelen op openbare gebouwen: uitgesteld naar de volgende vergadering.
2.a. Recyclagepark: wijzigingen inzameling asbest en matrassen
Asbest: sinds juli 2021 moet asbestmateriaal verplicht verpakt worden aangeboden op het
recyclagepark. Ook tijdens het transport moet het asbestmateriaal reeds verpakt zijn.
Het verpakken moet gebeuren met doorzichtige folie van voldoende sterkte, zodat deze niet kan
scheuren. Er wordt op het recyclagepark verpakkingsfolie beschikbaar gesteld voor de inwoners.
Matrassen: voor alle recyclageparken geldt sinds deze zomer een gratis inzamelplicht voor
matrassen. Er werden hiervoor door IVLA rolkarren aangekocht en verdeeld over de
recyclageparken. De rolkarren waarin de matrassen worden bewaard zijn terug te vinden op het
gratis gedeelte.
2.b. IVLA nieuws
Dit punt werd uitgesteld naar de volgende vergadering.
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3. Problematiek van vergunningen voor bosaanplant versus ‘stikstofarrest’
Dit agendapunt zou worden toegelicht door Erwin De Meulemeester. Gezien zijn afwezigheid gaat
de raad gaat akkoord met het verdagen van dit agendapunt naar de volgende vergadering.
4. Varia
- Boomplantactie: Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen organiseert zoals elk jaar een
groepsaankoop voor streekeigen bomen en struiken. Het bestelde plantgoed wordt door de
gemeente aan huis afgeleverd of kan worden opgehaald op het recyclagepark. Tot 22 oktober
kan iedereen nog een bestelling van plantgoed doorgeven aan RLVA. Alle info is te vinden via
www.rlva.be/boomplantactie.
- Mooimakers: Operatie Proper 2.0: uitgesteld naar de volgende vergadering.
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