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1. Welkom en inleiding - Voorzitter Schepen Mieke Hoste
2. Voorstellingsronde
In bijlage ledenlijst klimaatforum.
3. Voostelling klimaatplan en nulmeting stad Brugge - Caroline Van der Steen
In bijlage klimaatplan 2014-2018 en nulmeting stad Brugge.
Klimaatplan 2014-2018 is een eerste aanzet waarin doelstelling en de hieraan
gekoppelde actiepunten geformuleerd worden. Een aantal acties zijn zeer concreet
ingevuld, anderen vormen een eerste aanzet en moeten nog verder worden uitgediept.
In de eerste helft van 2015 wordt door een extern studiebureau een SEAP (= sustainable
energy action plan) opgemaakt. Hierin zullen speerpunten worden vastgelegd om de
doelstellingen van het Burgemeestersconvenant, namelijk in 2020 20% CO2 reductie
t.o.v. 2011, te behalen. In kader van deze speerpunten zullen acties verder uitgediept
worden en nieuwe acties toegevoegd worden aan het klimaatplan. Verder zal bij de
opmaak van de SEAP voor elke actie concreet de te verwachten CO2 reductie en kost
berekend worden.

Opmerkingen van het forum:
Zo kan eraan gedacht worden om bij de opmaak van het ruimtelijke structuurplan en
voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen een klimaattoets (klimaat
adaptatie en klimaatmitigatie) in te voeren (Noordzuidraad)
Momenteel zitten er te weinig initiatieven vervat in het klimaatplan voor tertiaire sector
en industrie op vlak van transport, inzet van warmtenet en biomassa,… (POM).
De Vlaamse Minister van Energie werkt momenteel een energierenovatiepact uit met 25
belanghebbende organisaties. Deze zal een tool van maatregelen omvatten om de
renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand sterk uit te breiden – te verwachten
landingsdatum juni 2015 (EANDIS)
Ook het budget die de stad ter beschikking heeft voor het uitvoeren van de acties uit de
SEAP/klimaatplan is een belangrijk gegeven. Momenteel is er nog geen opgave van
budgetten in het klimaatplan 2015-2018. Budget = maatstaf van de ernst waarmee men
de vastgelegde doelstellingen wil bereiken (Europacollege, Karel Ameije)
Opmaak van een communicatieplan dringt zich op. Dit is een zeer belangrijke hefboom
die niet mag verwaarloosd worden, ook sociale media dient hierin een plaats te vinden
naast het stedelijk infoblad en de website (Groen vzw, Vormingplus). Boodschap brengen
vanuit positief verhaal (innovatie, winwin situatie, kwaliteitsverbetering enz…). Dit
creëert automatisch de wil en de motivatie bij de diverse doelgroepen om aan de slag te
gaan (Karel Ameije, Noordzuidraad).
Belangrijk om bepaalde acties te kunnen verwezenlijken is het vastleggen van richtlijnen
van wat er binnen een historische context mogelijk is. vb thermofoto openbaar maken en
aanvragen van een renovatievergunning: wat is mogelijk binnen de Unesco krijtlijnen?
(Natuurpunt)
Belangrijk in kader van het bereiken van de doelstellingen 2020 en 2050 is het besef dat
hiervoor een verschillende aanpak dient uitgewerkt te worden vertrekkende vanuit
andere ingangspunten: inzetten van andere methodes, definiëren van andere
doelgroepen enz.
Voorbeeld: in kader van de 2020 doelstelling ligt de klemtoon op “renovatiegedachte
opwekken bij burger” t.o.v. de 2050 doelstelling waar de klemtoon moet liggen op
aangepaste opleiding voorzien, innovatief onderzoek binnen de bouwsector stimuleren,…
(ABVV, HOWEST, Noordzuidraad)
4. Toelichting takenpakket, werking en timing klimaatforum – Bernard Mazijn
In bijlage presentatie.
Voorstel om naast algemene vergaderingen de werking op te splitsen in diverse
subgroepen per ambitie of doelgroep (POM).
Voorstel om te starten met een werkgroep rond de tertiaire sector. Dienst Leefmilieu zal
initiatief nemen.
Timing: om de 3 maand organiseren we een algemene vergadering

Belangrijke stap : in kaart brengen van wat elke deelnemer van het klimaatforum binnen
zijn organisatie reeds heeft gerealiseerd of waarmee men van start is/wil gegaan op vlak
van klimaatmitigatie en/of klimaatadaptatie. Afspraak om hiervan een overzicht op te
maken tegen de volgende werkvergadering. Dienst Leefmilieu reikt een template aan.
In kader van kennisopbouw voorstel voor te behandelende onderwerpen:
- klimaatadaptatie en CO2compensatie
- bestaande normeringen en toekomstige normen (EANDIS wil organiseren)
Howest stelt haar infrastructuur ter beschikken voor de organisatie van infoavonden

5. Agendapunten volgende vergadering in mei 2015:
- SEAP: stand van zaken en rondetafel met klimaatforum
- Terugkoppeling van eerste KlimaatKaffee
- Inventaris wat reeds opgestart binnen de achterban van leden klimaatforum in
kader van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie
- Communicatieplan
- Werkgroep tertiaire sector
- Gastspreker?
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