
CD&V-N-VA bestuur ligt niet wakker van de klimaatsverandering 

In de gemeenteraadszitting van 25 februari 2015 stelde Groen Oosterzele, bij monde van onze 
fractieleider Michiel Van Der Heyden, voor dat burgemeester Johan Van Durme, als 
vertegenwoordiger van de CD&V-N-VA meerderheid, het burgemeestersconvenant zou 
ondertekenen. 

Het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie maakt deel uit van een Europese 
beweging met deelname van lokale en regionale overheden die vrijwillig toezeggen de energie-
efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.  
De belangrijkste verplichting die aan de ondertekening van dit convenant verbonden is, is dat de 
gemeente de uitstoot van CO2 binnen de gemeente dient te verlagen met 20% tegen 2020.  
Lees meer over het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie op volgende website: 
http://www.burgemeestersconvenant.eu/   
Een verlaging van de CO2-uitstoot is broodnodig om de klimaatsverandering tegen te gaan. 
 
Waarom is dit zo belangrijk? Michiel legt uit: “De voortschrijdende klimaatsverandering zal ook in 
onze gemeente lelijk huis houden. De voorspellingen spreken over warmere zomers met langere 
periodes van droogte en warmere winters met aanzienlijk meer en intensievere neerslag.  Daardoor 
neemt het risico op overstromingen tijdens de winter en het risico op droogte tijdens de zomer toe. 
Een serieuze uitdaging voor de vele landbouwbedrijven die onze gemeente rijk is maar bijvoorbeeld 
ook voor ons rioleringsnet. We zullen ook steeds vaker geconfronteerd worden met hittegolven met 
een mogelijke dodelijke impact op onze kwetsbare of oudere inwoners.  
Stijgende gemiddelde temperaturen zullen ook in onze streken een toename veroorzaken van 
ziekteverwekkende organismen. Zo blijkt bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek dat de 
verspreiding van teken, vaak verspreider van de ziekte van Lyme, geholpen wordt door een stijging 
van de gemiddelde temperatuur. Er zijn dus redenen te over om als lokaal bestuur in te zetten op het 
beperken van de uitstoot van broeikasgassen.” 
 
Het CD&V-N-VA bestuur vroeg in februari bedenktijd. In de gemeenteraadszitting van 17 juni 2015, 
na 4 maanden bedenktijd, besliste het bestuur om het convenant niet te ondertekenen. 
Michiel reageert: “de niet-ondertekening getuigt van een totaal gebrek aan visie en betekent 
opnieuw een gemiste kans om van Oosterzele een vooruitstrevende en toekomstgerichte gemeente 
te maken. Maar liefst 189 Belgische steden en gemeenten ondertekenden dit convenant wel en doen 
hun deel in de strijd tegen de klimaatsverandering. Dat het bestuur bovendien aanhaalt reeds in te 
zetten op energiebesparende maatregelen als argument om niet te ondertekenen, terwijl ze alle 
gemeentelijke subsidies voor dit soort maatregelen afschaften in 2013, is erg cynisch.” 
 
Het bestuur argumenteerde ook dat Oosterzele niet over een gespecialiseerd ambtenarenapparaat 
beschikt en reeds een lage (en daarom zogezegd moeilijk te verlagen) CO2-uitstoot per inwoner 
heeft en daarom dit convenant niet kan ondertekenen.  
Michiel stelde dat de 189 Belgische steden en gemeenten die het convenant wel ondertekenden 
heus niet allemaal centrumsteden met gespecialiseerde ambtenarenapparaten zijn of een 
gemakkelijk te verlagen uitstoot van broeikasgassen hebben. 
Michiel haalde de gemeente Lierde als voorbeeld aan, een gemeente die half zo groot is als 
Oosterzele en dus zeker ook geen gespecialiseerde administratie heeft en die per inwoner nog bijna 
1 ton minder CO2 uitstoot dan Oosterzele. Toch ondertekende de gemeente Lierde het 
burgemeestersconvenant wel en gaat het dus voluit voor de reductie van haar CO2 uitstoot. 
Er is met andere woorden geen enkele reden waarom ook Oosterzele dit niet zou kunnen. 

http://www.burgemeestersconvenant.eu/


Groen Oosterzele betreurt dat het bestuur ervoor kiest om geen prioriteit te maken van deze 
belangrijke uitdaging. 


