
BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD 
 

Marcel De Vos, voorzitter van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de gemeenteraad om volgend punt 
toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van dinsdag 17 mei 2022: 
 
 
Openbare zitting 
 
BP1 Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van broeikasgasrapport 2020 en de het niet 

realiseren van de engagementsverklaring uit 2011 waarbij het gemeentebestuur zich voornam om in 
2020 een klimaatneutrale organisatie te hebben.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kristof Janssens Marcel De Vos 
algemeen directeur voorzitter 



Toelichting 

 

Met een mooie foto van een toenmalig Groen-schepen en het bijhorend persbericht verklaarde Zoersel 

in 2011 het engagement aan te gaan om tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie te worden. Uit het 

broeikasgasrapport 2020, dat heden beschikbaar is blijkt dat deze doelstelling niet gerealiseerd werd. 

Als we het resultaat bekijken moeten we zelfs spreken van een dikke buis. 

Daarom onze vragen: 

- Wat is er misgelopen? Welke acties konden niet worden gerealiseerd en welk concreet effect 

heeft dit gehad op de cijfers?  

- Welke tussentijdse evaluaties werden er gemaakt en waarom werd er niet eerder 

ingegrepen/bijgestuurd? 

- Wat hebben we er uit geleerd zodat de nieuwe ‘deadline’ van 2030 niet opnieuw tot een totale 

mislukking zal leiden? 

 

 

 

 

ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD 
 ZITTING VAN DINSDAG 17 MEI 2022 

 

 

Punt BP1: Op verzoek van de Vlaams Belang-fractie: Bespreking van 

broeikasgasrapport 2020 en de het niet realiseren van de engagementsverklaring uit 

2011 waarbij het gemeentebestuur zich voornam om in 2020 een klimaatneutrale 

organisatie te hebben. 

De gemeenteraad; 

Overwegende het persbericht van de provincie Antwerpen  in 2011 waarbij Zoersel zich engageert om 

tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie te hebben 

Overwegende de berekeningen uit het rapport broeikasgassen 2020 

Overwegende dat het huidige klimaatplan opnieuw ambitieus klinkt maar dat het hebben van een plan 

toch nog iets anders is dan het realiseren ervan  

Op voorstel van de Vlaams Belang fractie: 

Bespreking van broeikasgasrapport 2020 en het niet realiseren van de engagementsverklaring uit 2011 

waarbij het gemeentebestuur zich voornam om in 2020 een klimaatneutrale organisatie te hebben. 

 


