
 

 

Stad Brussel roept klimaatnoodtoestand uit 

  

De gemeenteraad van Stad Brussel heeft vanavond de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. De 
gemeenteraadsleden hebben zich door middel van een motie ook het ambitieuze doel gesteld 
van CO2-neutraliteit tegen 2050 Met deze verklaring wil de gemeenteraad snel en concreet 
reageren op de bezorgdheden van de bevolking en de waarschuwingen van de 
wetenschappelijke gemeenschap en van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change).  

 

Op de ochtend van de start van de VN-klimaattop in New York riepen de Brusselse 
gemeenteraadsladen vanochtend de klimaatnoodtoestand uit via een motie. Dat gebeurde op 
voorstel van de fractieleiders van de meerderheid, en met constructieve medewerking van de 
fractieleiders van de oppositiepartijen, buiten N-VA. In de motie staat de doelstelling om Stad 
Brussel tegen 2050 CO2-neutraal te maken, zoals ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als 
doelstelling heeft.  

 

De gemeenteraadsleden onderschrijven hiermee de herhaaldelijke waarschuwingen en de 
vaststellingen van de wetenschappelijke wereld. Die bezorgdheden, die ook tot uiting komen via 
de vele klimaatmarsen, hebben in grote mate de inhoud van het meerderheidsakkoord van Stad 
Brussel bepaald. De gemeenteraad wil met de motie nog eens wijzen op het voor haar essentiële 
beleid om te strijden tegen de klimaatverandering.  

 

De Brusselse gemeenteraad wil hiermee het goede voorbeeld tonen en andere gemeenten, 
bestuursniveaus of internationale instellingen inspireren in dezelfde richting te handelen.  

 



Hieronder de motie gestemd door de gemeenteraad op 23 september 2019 :  

  

 
Voorstel van motie die ertoe strekt in de Stad Brussel de klimaatnoodtoestand uit te 

roepen. 
 
Overwegende dat op 23 september 2019 in New York een cruciale VN-klimaattop van start gaat; 
 
Gezien de herhaalde en aanhoudende waarschuwingen van de IPCC (onder andere in haar recente 
rapporten van oktober 2018 en augustus 2019) alsook van de hele wetenschappelijke 
gemeenschap, die de toestand meer dan alarmerend vinden gezien de wereldwijde 
klimaatverandering; 
 
Gezien de Akkoorden van Parijs en de verbintenissen van de VN-lidstaten, waaronder België, om 
de nodige maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken; 
 
Overwegende dat de lokale overheden een cruciale rol moeten spelen in de strijd tegen 
klimaatverandering, aangezien hun beleidsmaatregelen een concrete en onmiddellijke invloed 
hebben op het grondgebied onder hun beheer; 
 
Overwegende dat de Stad Brussel het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie heeft 
ondertekend en zich er als dusdanig toe heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 
met 40% terug te dringen; 
 
Overwegende dat de Stad Brussel al keuzes heeft gemaakt door vanaf mei 2018 een Klimaatplan 
in te voeren; 
 
Overwegende dat de klimaatverandering een grote impact heeft op het grondgebied van de Stad 
Brussel, onder andere in de vorm van frequentere hittegolven, verontreinigingspieken en een 
voorzienbare toename van de neerslagintensiteit en bijgevolg overstromingen; 
 
Overwegende dat in Brussel en ook elders in de wereld de bevolkingsgroepen die zich al in een 
precaire situatie bevinden, het zwaarst door de klimaatverandering worden getroffen; 
 
Overwegende dat sinds december 2018 een twintigtal klimaatmarsen hebben plaatsgevonden op 
het grondgebied van de Stad Brussel en burgers de overheid massaal oproepen tot krachtdadige 
acties voor een ecologische en solidaire overgang op korte termijn; 
 
Gezien de voorbeeldfunctie van de Stad Brussel als hoofdstad van België, de Europese Unie, de 
Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel, en als gaststad van diverse 
internationale instellingen; 
 
besluit de Gemeenteraad om: 
 

1. in de Stad Brussel de klimaatnoodtoestand uit te roepen; 



 
2. zich, net als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot doel te stellen tegen 2050 

koolstofneutraal te zijn en haar verbintenis te bevestigen om de uitstoot van broeikasgassen 
van de Stad Brussel tegen 2030 met 55% terug te dringen (t.o.v. 1990), de doelstelling te 
stellen het energieverbruik van de gebouwen in de stad Brussel voor 100% door groene 
energie te laten leveren, inclusief 27% lokale hernieuwbare energie, en de volgende 
Europese doelstellingen op het grondgebied van de stad Brussel aan te moedigen:  

o Een bindend streefcijfer voor de Europese Unie van 32% van de hernieuwbare 
energiebronnen  

o Een doelstelling van ten minste 32,5% om de energie-efficiëntie te verbeteren en 
een verplichting om tegen 2030 een jaarlijkse energiebesparing van 0,8% te 
realiseren; 

 
3. de ambities van het Klimaatplan te versterken wat betreft de verwezenlijking van een 

drastische verlaging van de verontreinigende emissies van de Stad Brussel, door een aantal 
krachtdadige maatregelen te nemen, waaronder: 
 

o samensmelting van het Klimaatplan met Agenda 21 om een transversale aanpak in 
alle lokale overheidsafdelingen te waarborgen. 

o raadpleging van een panel van burgers en wetenschappers bij de periodieke 
evaluaties; 

o het promoten ervan bij de structuren die van de Stad Brussel afhangen, alsook bij 
de private sector, bij het verenigingsleven en de inwoners van Brussel; 

 
4. in overeenstemming met het meerderheidsakkoord 2018-2024, opnieuw te wijzen op het 

belang van een transversale visie in de strijd tegen klimaatverandering en 
beleidsmaatregelen ter verwezenlijking ervan prioritair te stellen, zoals: 

 
o uitvoering van het investeringsplan klimaat in de sector van de sociale en 

middelgrote woningen; 
o invoering van het circulatie- en mobiliteitsplan uitgaande van het STOP-principe 

(Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens) met als doel meer rust te 
brengen in de stad en het ondersteunen van de overgang naar een zachtere, 
intermodale, gedeelde mobiliteit (carpooling, enz.), met hernieuwbare energie en 
het bevorderen van een omgeving die gunstig is voor dagelijkse verplaatsingen te 
voet, en door het wandelen centraal te stellen in de aanpassingen aan de weg en de 
openbare ruimte, met name door middel van een budget dat in verhouding staat tot 
de noodzakelijke renovatie; 

o uitvoering van een "Canopy Plan" om meer groen in de stad te brengen om 
verontreiniging en het ontstaan van warmte-eilanden tegen te gaan en de 
temperatuur tijdens hittegolven te verlagen; 

o het aannemen van een gemeentelijk plan voor waterbeheer dat ertoe strekt om van 
Brussel een Stad te maken die opgewassen is tegen het ontstaan van hitte-eilanden 
en de aangekondigde toename van regen en onweer, oorzaak van overstromingen; 

o invoering van een zero-afvalplan en een verbod op het gebruik van plastic 
producten voor eenmalig gebruik bij openbare evenementen; 



o systematische opname van sociale en ecologische clausules in openbare 
aanbestedingen en bij de keuze van dienstverrichters; 

o het progressief produceren van maaltijden bereid met lokale, evenwichtige en 
duurzame seizoensproducten door de Brusselse Keukens, mits erover te waken de 
kostprijs ervan niet te verhogen; 

o geleidelijke omvorming van de crèches van de Stad Brussel tot ecocrèches; 
o stopzetting van het gebruik van dieselvoertuigen in het gemeentelijk wagenpark en 

veralgemening van het gebruik van elektrische en hybride voertuigen en 
bedrijfsvoertuigen op aardgas; 

o integratie van principes ter ontwikkeling van duurzame steden en circulaire 
economie bij grootschalige stadsvernieuwingsprojecten; 

o het introduceren van hergebruik van materialen in gebouwen van de Stad bij 
nieuwbouw en renovatie, mits erover te waken de kostprijs niet te verhogen; 

o bouw van het nieuw administratief centrum, Brucity, dat voldoet aan de meest 
recente energieprestatienormen voor gebouwen, volgens het zero afval-principe, 
met een dak dat gedeeltelijk wordt uitgerust met zonnepanelen, met koeling via 
riothermie en ledverlichting, met een bedrijfsmoestuin op het dak en mechanismen 
om regenwater op te vangen en te gebruiken in het gebouw; 

o de ontwikkeling van “Positive Energy Districts” en “Energy Communities” in het 
gemeentelijk gebied o het verderzetten van de optimalisatie van de daken van 
openbare gebouwen om de opwarming van de aarde tegen te gaan; 

o onderwijs te voorzien voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming in de 
scholen van Stad Brussel en de integratie van dit thema in de technische 
opleidingen. 
 

 
(get.) Mohamed Ouriaghli, gemeenteraadslid, voor de fractie PS - (get.) Soetkin Hoessen, 
gemeenteraadslid, voor de fractie ECOLO-GROEN - (get.) Marie Nagy, gemeenteraadslid, voor 
de fractie DéFI) - (get.) Ans Persoons, voor de fractie Change.Brussels 
 


