
 

Oproep tot blijk van belangstelling 

Stuurcoalitie van de Lokale Klimaatraad 

 
Deze oproep tot blijk van belangstelling is de eerste stap in het oprichtingsproces van de Lokale 
Klimaatraad. Zij heeft tot doel de actoren te identificeren die betrokken zijn bij de verschillende 
thema's van het Klimaatplan en die willen toetreden tot de stuurgroep van de Lokale Klimaatraad, de 
zogenaamde "stuurcoalitie". 
 
 

1. KLIMAATPLAN  
 

Op 12 december 2022 heeft de Stad Brussel een nieuw Klimaatplan aangenomen dat streeft naar 
koolstofneutraliteit in 2050 en een vermindering van haar uitstoot met 55% tegen 2030 voor haar hele 
grondgebied. Dit plan is onderverdeeld in een honderdtal doelstellingen en bijna 400 acties die de 
Stad wil uitvoeren op gebied van water, energie, afval, biodiversiteit, mobiliteit, voeding, enz. Het 
Klimaatplan en het actieplan zijn beschikbaar op de website https://www.brussel.be/klimaatplan.  
 

2. LOKALE KLIMAATRAAD 
 
Een lokale klimaatraad zal verantwoordelijk zijn voor het sturen en opvolgen van de 

klimaatdoelstellingen van het grondgebied. Zij zal er ook voor zorgen dat de dynamiek wordt 

versterkt door de ontwikkeling van het actieplan en door een zo groot mogelijk aantal actoren rond 

de klimaatdoelstellingen te verenigen. Deze raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Stad, de 

academische sector en lokale belanghebbenden (bedrijven, plaatselijke comités, scholen, 

verenigingen, burgers, enz.  

https://www.brussel.be/klimaatplan


 

3. STUURCOALITIE 
 
Deze eerste kerngroep van actoren, die financieel zal worden ondersteund, heeft de volgende taken : 

- Opstarten van de Lokale Klimaatraad, met inbegrip van 
a. invullen van de lijst van klimaatdoelstellingen en -acties voor het gebied,  
b. bepalen van de methodologie voor het monitoren en evalueren van de 

doelstellingen van het gebied 
c. mobiliseren van haar netwerken  
d. een methodologie voor het bestuur voorstellen 

- De lokale klimaatraad leiden 
 
Er worden drie soorten actoren geïdentificeerd om deel uit te maken van de stuurcoalitie: 
 

1. Thematische en sectorale "netwerk"-actoren (water, energie, biodiversiteit, cultuur, 
enz.): 
o een organisatie die haar hoofdkantoor of regelmatige activiteiten op het grondgebied 

van de Stad heeft (bv. federatie; bestaand netwerk; transversale organisatie...) 
o een netwerk van actoren op het grondgebied van de Stad kunnen vertegenwoordigen 

of mobiliseren rond één of meer thema's van het Klimaatplan. 
2. Een of meer academische actoren : 

o met hun hoofdkantoor of een fysieke locatie op het grondgebied van de stad 
o wiens onderzoeksprojecten overeenstemmen met de doelstellingen van het 

Klimaatplan 
3. Een actor die belast is met het leiden van een "Raad voor Toekomstige Generaties". 

 
 
 

4. OPROEP VOOR BLIJK VAN BELANGSTELLING 
 

 
De oproep heeft tot doel na te gaan welke actoren belangstelling hebben voor toetreding tot de 
stuurcoalitie. Op basis van de resultaten van deze oproep zal de stad het kader voor samenwerking en 
financiering met de stuurcoalitie vaststellen. 
 

➔ De blijk van belangstelling moeten vóór 16 april 2023 worden ingediend via het 
onlineformulier https://forms.office.com/e/Scs5ukjBuK. Als u vragen heeft over deze oproep, 
neem dan contact op met klimaat@brussel.be.  

 
De oproep tot blijk van belangstelling is geen oproep tot het indienen van projecten en derhalve: 

- Worden aan het eind van het proces geen projecten geselecteerd 
- is het niet bindend voor organisaties die belangstelling tonen  
- is het geen voorwaarde om te reageren op andere mogelijke toekomstige oproepen om de 

lokale klimaatvergadering te vormen. 
 
5. TIMING 

 
 
 

 
 
 

https://forms.office.com/e/Scs5ukjBuK
mailto:klimaat@brussel.be


 

16 maart 2023 - Presentatie van het Klimaatplan aan de belanghebbenden 
- Lancering van de oproep tot het indienen van de blijk van belangstelling voor de stuurgroep 
van de toekomstige Lokale Klimaatraad 

16 april 2023 Afsluiting van de oproep tot het indienen van de blijk van belangstelling 

April - mei Opmaak van het samenwerkingskader van de stuurcoalitie  
Koppeling van actoren om de coalitie/samenwerking op te starten 

Juli - augustus Validatie van de stuurcoalitie door de Stad (College - Raad) 

September Installatie van de stuurcoalitie 

Eerste helft van 
2024 

Lancering van de Lokale Klimaatvergadering, gecoördineerd door de stuurcoalitie 

 
 
 
6. STEUN VAN DE STAD VOOR DE PLAATSELIJKE KLIMAATRAAD 

 
- Jaarlijkse financiering van de stuurgroep 

- Terbeschikkingstelling van een webplatform voor het klimaatplan 

- Communicatie  

- Monitoring (verstrekken van de gegevens die nodig zijn om het klimaatplan te monitoren en 

te evalueren) 

- Logistieke steun en terbeschikkingstelling van lokalen 

- Lancering van studies in verband met het klimaatplan 

- Mobilisatie van de van de Stad afhankelijke structuren in de netwerken van actoren  

- Financiering van acties door lokale actoren (projectoproep + subsidies) 

- Terbeschikkingstelling van "levende laboratoria" om de aanpassings- en mitigatieoplossingen 

van het grondgebied te testen 

 

7. BIJLAGEN 
- Klimaatplan 

- Benchmark van gezamenlijk bestuur van klimaatplannen (Leuven, Paris, Upssala, Amsterdam, 

La Rochelle) 

- Verslag over participatie in het klimaatplan (2021 - 2022) 

 


