
OPENBAAR  ONDERZOEK 
LUCHT - KLIMAAT -
ENERGIEPLAN

Uw mening interesseert ons. 
Geef uw mening!

DE 9 HOOFDLIJNEN 

VAN HET LUCHT- 

KLIMAAT-ENERGIEPLAN

Beste Brusselaars, 

In 2015 wordt het klimaat opnieuw een brandend 

actueel onderwerp, aangezien in december de 

belangrijke Conferentie van Parijs (COP 21) zal 

plaatsvinden. 

De Brusselse regering heeft al laten blijken dat ze 

van het Gewest een voorbeeld op het vlak van duur-

zaam beheer wil maken. Daarom heeft ze zich ertoe 

geëngageerd de uitstoot van broeikasgassen, tegen 

2025, te beperken met 30%. Daarmee gaat ze verder 

dan het Europese streefdoel. 

Een eerste stap in de goede richting was de 

goedkeuring, in mei 2013, van het Brussels Wetboek 

van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 

Dat wetboek voorziet in de goedkeuring van een 

instrument dat van essentieel belang is voor het 

bereiken van de doelstellingen: het Lucht-Klimaat-

Energieplan. Dat plan beoogt de bescherming van 

ons leefmilieu en dus onze gezondheid, maar ook 

van de kwaliteit van onze leefomgeving. 

In juni en juli 2015 zal over het Plan een openbaar 

onderzoek worden gehouden: uw mening inte-

resseert ons! 

Daarom nodig ik u uit om de volledige documenten 

te raadplegen die u vindt op www.leefmilieu.brus-

sels/onderzoek-luchtklimaat, in uw gemeentehuis 

of in het informatiecentrum van Leefmilieu Brussel. 

Ik moedig u dan ook aan om uw mening te geven 

via brief of e-mail: airclimat-luchtklimaat@leefmi-

lieu.brussels 

CELINE FREMAULT

Brussels Minister van Leefmilieu, Energie en 

Levenskwaliteit

Het Plan behandelt de thema’s lucht, klimaat en energie 

via 9 hoofdlijnen die telkens moeten bijdragen tot de ver-

wezenlijking van de gewestelijke doelstellingen. 

1. BOUWEN EN RENOVEREN

De Brusselse markt voor duurzaam bouwen stimuleren en de 
renovatie van bestaande gebouwen aanmoedigen. 

2. VERVOER

De mobiliteitsvraag beheersen en rationaliseren, het openbaar 
vervoer ontwikkelen en zachte mobiliteit bevorderen. 

3. ECONOMIE, LEEFMILIEU EN WERKGELEGENHEID

Het leefmilieu: een bron van kansen voor bedrijven en voor 
de werkgelegenheid. Van Brussel de Belgische en Europese 
hoofdstad van ondernemingszin en innovatie maken, bijvoorbeeld 
via de kringloopeconomie. 

4. STADSPLANNING 

De stadsinfrastructuur aanpassen om de bevolkingsgroei op te 
vangen. 

5. NIEUWE CONSUMPTIEPATRONEN

Een duurzaam aankoopbeleid en het verbruik van milieuvriende- 
lijkere producten promoten. 

6. AANPASSING AAN DE KLIMAATVERANDERING

Ervoor zorgen dat het Gewest minder kwetsbaar is voor de 
gevolgen van de klimaatverandering, zoals het toegenomen 
overstromingsrisico en het fenomeen van stedelijke hitte-eilanden. 

7. LUCHTKWALITEIT

De modelleringstools verbeteren, evenals de follow-up van 
bepaalde probleemplekken zoals tunnels.

8. DEELNAME AAN INTERNATIONALE ENGAGEMENTEN 

Thermische en fotovoltaïsche zonne-energie, warmtekrachtkoppe-
ling met biobrandstoffen en geothermische energie ontwikkelen, 
en biomassa in grote stedelijke installaties valoriseren. 

9. STRIJD TEGEN ENERGIEARMOEDE

De impact van het energie- en klimaatbeleid op de meest kwetsbare 
personen meten, om hen gerichte sociale hulp te bieden. 

DEELNEMEN AAN HET 

OPENBAAR ONDERZOEK

Om te ontdekken hoe de 9 hoofdlijnen 
van het Plan worden omgezet in 
acties en maatregelen, surft u naar 
www.leefmilieu.brussels/onderzoek-
luchtklimaat of gaat u naar uw 
gemeentehuis. 


