Verslag
Titel
Datum en uur vergadering
Plaats vergadering
Volgnummer
Genodigden
Datum volgende vergadering

Klimaatraad Antwerpen – Bijeenkomst 1 Q4 2022
30 november 2021 16:00
Felix Pakhuis, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen
20213011-verslag
25
9 maart 2022

Verslag vorige vergadering

☒
☐

Commentaar

Installatiebijeenkomst Klimaatraad Antwerpen

goedgekeurd n.v.t.
niet goedgekeurd

Gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

Aanwezigen
Naam
Aanwezig
Akkermans, Freek
Claeys, Manu
Cosaert, Franky
Garré, Peter
Goossens, Jan
Jaeken, Jan
Janssen, Manon
Lenaerts, Sylvia
Lenders, Filip
Markey, Kathleen
Meysman, Filip

Rol

Naam

Rol

Secretaris
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatregisseur
Klimaatraad
SW-K&L
Klimaatraad
Klimaatraad

Peters, Kristof
Peulinckx, Evy
Van Ryssegem, Vincent
Schoubs, Ann
Van Campenhout, Tom
Van Evercooren, Dirk
Van Keer, Koen
Vanbrabant, Frank
Vande Walle, Iris
Vermeulen, Peter

SW-PR
Klimaatraad
SW-K&L
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad
Klimaatraad

Verontschuldigd
Vandermeiren, Jacques

Klimaatraad

Gastsprekers
Meeuws, Tom
Verbelen, Sam

Schepen
SW-K&L

Verhesen, Britt

SW-K&L

0. Welkom
Schepen Tom Meeuws, bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding,
samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten, opende de eerste

bijeenkomst van de Klimaatraad met een aanmoediging namens het college. Hij benadrukte
de waarde van het orgaan met de boodschap dat de stad de klimaatambities niet alleen aan
kan en de hulp van alle betrokkenen nodig heeft. Na zijn welkomstboodschap heeft de
Schepen de bijeenkomst verlaten.

1. Opening
Onderdelen 1.1 (Agenda van deze vergadering), 1.2 (Kennismakingsronde) en 1.3 (Charter
en verwachtingen) zijn doorlopen door de voorzitter en bevestigd door de Klimaatraad. De
standaard agenda en de frequentie van vergaderen zijn goedgekeurd. Data voor vier
bijeenkomsten in 2022 zijn gepland en vergaderverzoeken worden uitgestuurd.
1.4 Huishoudelijk reglement
De Klimaatraad heeft verzocht enkele wijzigingen aan te brengen aan het voorgestelde
huishoudelijk reglement. Het betreffen wijzigingen die de onafhankelijkheid van de raad en
van de leden zelf benadrukken. De Stad verwerkt deze wijzigingen in een aangepaste versie
en deelt deze met de leden ter bevestiging.
Tot slot zijn communicatieregels duidelijk gemaakt en goedgekeurd door de Klimaatraad.
Verbeterde toegang tot de digitale omgeving waarin agenda’s en bijlagen van bijeenkomsten
worden verzameld wordt geregeld.

2. Voortgang proces
De voorzitters van de Klimaatkamers en de Klimaatregisseur hebben de Klimaatraad
geïnformeerd over de huidige stand van zaken per kamer aan de hand van een uitgebreide
presentatie die beschikbaar is op de gedeelde digitale omgeving.
De Klimaatraad heeft hierop gereageerd met een aantal vragen:
Organisatiestructuur
De Klimaatraad vraagt hoe input gegeven kan worden op het klimaatplan en wat de
relatie is met de Klimaatkamers. Er is besproken dat.
-

-

Input gegeven kan worden ofwel tijdens de vergadering, ofwel per mail voorafgaand
of volgend aan de vergadering. Om dit te faciliteren wordt een mailgroep
aangemaakt.
De Klimaatraad niet als doel heeft om de rol van de politiek-ambtelijke stuurgroep
(strategische opvolging en bijsturing) over te nemen. De verbinding tussen de twee
organen is echter wel gewaarborgd door de voorzitters van de Klimaatkamers op te
nemen in de Klimaatraad; zij hebben een informerende functie maar leggen geen
verantwoording af aan de Klimaatraad.

Klimaattafels
De Klimaatraad vraagt hoe de onderwerpen van de Klimaattafels bepaald zijn. De
voorzitters van de Klimaatkamers lichten toe dat:
-

Voor mitigatie de onderwerpen het resultaat zijn van een inventarisatie vanuit drie
perspectieven: een Klimaattafel is doeltreffend wanneer het zich richt op een
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-

-

onderwerp waarvoor geldt dat (a) het op basis van de ambities van het Klimaatplan
een omvangrijk of strategisch thema is, (b) het op basis van de actiefiches van het
Klimaatplan een aandachtspunt of knelpunt betreft, en/of (c) er nog geen
samenwerkingsverband voor bestaat.
Voor adaptatie de voorlopige onderwerpen het resultaat zijn van de interne
inventarisatie van de voor het Klimaatplan relevante horizontale vraagstukken die
verschillende grote programma’s, zoals het waterplan en het ruimtelijk structuurplan,
raken.
Voor milieu de voorlopige onderwerpen het resultaat zijn van een focus op horizontale
thema’s die zich onderscheiden ten opzichte van mitigatie en adaptatie. Voorbeelden
zijn circulariteit en voedselstrategie.

Er is vanuit de Klimaatraad verzocht om ter informatie inzicht te verkrijgen in de werking
van de Klimaatkamers en -tafels. De voorzitters van de Klimaatkamers hebben ermee
ingestemd om de Klimaatraad hiervan op de hoogte te stellen. Een passende vorm van
rapportage naar de raad toe wordt op korte termijn afgestemd.
Relatie met het college
De Klimaatraad vraagt hoe het college met de adviezen van de Klimaatraad zal omgaan.
Er wordt toegelicht dat de adviezen van de Klimaatraad niet bindend zijn. Dat betekent
dat ze (deels) wel of (deels) niet gevolgd zullen worden. De Klimaatraad vraagt om een
motivatie van het genomen besluit te ontvangen.
Warmte
Warmte is een belangrijk onderdeel in het Klimaatplan 2030 en betreft een groot aantal
uitvoerige plannen. Er wordt echter onvoldoende aandacht besteed aan de schadelijke
effecten van koelgassen die voorkomen in airco’s, maar ook warmtepompen. Het
potentiële effect van het vrijkomen van deze koelgassen is schadelijker dan CO 2 emissies.
De Klimaatraad adviseert om hierop in te spelen door vroegtijdig de link hiermee te
leggen met het onderwijs: monteurs dienen bewust te zijn van de schadelijke effecten en
er is meer kennis nodig over de mitigatie ervan.
Mobiliteit
De Klimaatraad vraagt zich af of de CO2 emissie reductie ambities gerelateerd aan het
hoofdstuk Modal Shift voldoende hoog liggen. Ook al verwacht men sterke groei in de
mobiliteit, de ambitie om CO2 emissies te doen dalen blijft belangrijk
-

-

Ook is benadrukt dat, vanwege de afhankelijkheid van bovenlokale ontwikkelingen,
de doelstellingen in het uitvoeren van acties en maatregelen zelf hoger moeten liggen
dan de ambities om eventuele negatieve externe effecten te compenseren.
Ook adviseert de Klimaatraad om de stappen die op onderliggende wegennetten
gezet kunnen worden niet uit het oog te verliezen. Er zijn vele lessen te halen uit
andere steden in Europa op vlak van binnenstedelijke mobiliteitsaanpak.

Vanwege de veelvoud aan opmerkingen met betrekking tot dit thema stelt de voorzitter
voor het dossier mobiliteit voor een bijeenkomst in 2022 op de agenda te zetten.
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3. Dossier: Warmte Roadmap 2030
In het kader van de consultatieronde van de Warmte Roadmap 2030 is de Klimaatraad
geïnformeerd over het plan en ter consultatie geraadpleegd. Projectleiders Sam Verbelen en
Britt Verhesen van Stad Antwerpen waren aanwezig tijdens dit onderdeel en hebben het plan
toegelicht.
De Klimaatraad is gezamenlijk tot advies en aanbevelingen gekomen. Annex 5_1 bevat het
advies van de Klimaatraad dat als onderdeel van de consultatieronde wordt aangeleverd bij
de stad.

Opvolging actiepunten
Actie
Bijeenkomsten 2022 inplannen
en vergaderverzoeken uitsturen
Digitale omgeving voor
informatie-uitwisseling
Klimaatraad (her)inrichten en
toegankelijk maken
Huishoudelijk reglement
aangepast en delen ter controle
Conceptadvies Roadmap
opstellen en delen ter nazicht
Huishoudelijk reglement
bevestigd of inclusief
commentaar retour
Conceptadvies Roadmap
bevestigd of inclusief
commentaar retour
Finaal advies Roadmap indienen
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