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Klimaatplan gemeente Haacht: opmaak SECAP 
 
De provincie Vlaams-Brabant wil de transitie richting klimaatneutrale provincie 
tegen 2040 onverminderd verderzetten. Hiervoor wil ze de lokale besturen blijven 
aanzetten en stimuleren tot het samen behalen van die doelstellingen. Een 
belangrijke doelstelling daarbij is de opmaak en uitvoering van een SECAP 
(Sustainable Energy and Climate Action Plan). 
 
1) Doelstelling: 
De gemeente Haacht heeft op 18 oktober 2019 samen met 64 andere Vlaams-
Brabantse gemeenten een klimaatengagement ondertekend. Dit engagement 
willen we concretiseren door de ondertekening van de Burgemeestersconvenant 
2030 in deze legislatuur waarvan de doelstellingen zijn: 

• Vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030 (mitigatie)  
• Acties die ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie)  

Om dit te realiseren dient er binnen de twee jaar na de ondertekening van het 
nieuw Burgemeestersconvenant een nieuw klimaatplan of SECAP te worden 
opgemaakt. Dit is een actieplan voor duurzame energie en klimaat. 
 
2) Realisatie: 
Er waren drie opties om de doelstelling te realiseren: 

a) Volledig in eigen beheer met eigen personeel 
b) I.s.m. met Interleuven 
c) I.s.m. met de provincie Vlaams-Brabant en eventueel Interleuven 

Daarenboven is er nog de mogelijkheid om dit individueel als gemeente te 
realiseren of i.s.m. andere (buur)gemeenten. 
 
Evaluatie van de drie opties: 
- Optie 1: 

Deze optie is niet realiseerbaar gezien de beperkte personeelscapaciteit en het 
specifieke karakter van de opdracht. 

- Optie 2: 
Er werden gesprekken gevoerd met Interleuven i.v.m. de opdracht, samen met 
de gemeenten Boortmeerbeek en Keerbergen. Bij een eerste overleg stond 
Interleuven vrij positief tegenover het idee. Er werd hen gevraagd om de 
opdracht wat concreter te bekijken en een eerste plan van aanpak op te stellen; 
en betreffende het kostenplaatje een indicatie te geven. Op die manier zouden 
alle partijen een betere kijk krijgen op de te realiseren opdracht. 
In de volgende samenkomst kregen de drie gemeenten samengevat volgende 
feedback van Interleuven: 
- Inhoudelijk zou het wel lukken, maar de workload, inclusief participatie en 
onderzoek, had men in eerste instantie onderschat. Tijdens de toelichting werd 
duidelijk dat het enthousiasme zeer sterk was bekoeld. 
- Wat de kostprijs betreft kwam men gemiddeld aan een raming van 
15.000€/gemeente, wat beduidend hoger is dan de provincie (zie verder). 
Los van de kostprijs was het gevoel bij de drie gemeenten negatief gezien 
Interleuven duidelijk liever niet de opdracht aannam, wat een slechte 
vertrekbasis is. 
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- Optie 3: 
Er was aanvankelijk voorbehoud bij een samenwerking met de provincie 
Vlaams-Brabant gezien de hieraan verbonden voorwaarden. Om duidelijkheid te 
krijgen, maakten Claire Segers (bevoegd schepen van Keerbergen) en Jos 
Verdeyen (bevoegd schepen van Haacht) een afspraak met de begeleidende 
ambtenaren van de provincie (Els Cornelis en Veerle Lievens). Er werd duidelijk 
gemaakt dat de voorwaarden een algemeen kader zijn waarin de samenwerking 
plaats heeft en er moet voor zorgen dat er een wederzijds commitment is om 
tot een werkbaar en gedragen resultaat te komen. 
In het proces van de provincie kan Interleuven mee ingeschakeld worden in de 
begeleiding en participatie ter ondersteuning van de begeleidende ambtenaren. 
De kostprijs bij de provincie: 
 

Kostprijs opmaak SECAP Keerbergen-Haacht     
  aantal 

inwoners 
(2018)* 

kostprijs 
zonder korting 
(individueel) 

korting 
(intergem.) 

kostprijs 
(excl.btw) 

kostprijs 
(incl.btw) 

Haacht 14.470 € 6.000,00 20% € 4.800,00 € 5.808,00 
Keerbergen 12.743 € 5.000,00 25% € 3.750,00 € 4.537,50 
Totaal       € 8.550,00 € 10.345,50 

      
* Bron Provincies.incijfers     

 
Voor de kosten voor de ondersteuning van Interleuven kan er gebruik worden 
gemaakt van de exclusiviteitsovereenkomst “3.2 Klimaatondersteuning” waar 
jaarlijks 150 uren zijn voorzien. 
 

Intergemeentelijke samenwerking: 
Het overleg i.v.m. de drie opties werd gestart met drie gemeenten: Boortmeerbeek, 
Keerbergen en Haacht. Eind januari heeft Boortmeerbeek beslist om in zee te gaan 
met Kampenhout en Steenokkerzeel. Keerbergen en Haacht zijn blijven verder 
samenwerken en tussen de milieuambtenaren en bevoegde schepenen is er een 
consensus om samen verder te gaan. Je kan als gemeenten van mekaar leren en 
de input naar ideeën en acties wordt op die manier breder. 
 
3) Conclusie: 
Uitgaande van bovenstaande bevindingen is het voorstel om in te gaan op het 
aanbod van de provincie Vlaams-Brabant en dit intergemeentelijk met Keerbergen 
te doen. 
Voor bijkomende ondersteuning kan elke gemeente gebruik maken van de 
ondersteuning van Interleuven. 
In de huidige timing van de provincie is de opmaak van het SECAP voorzien in het 
najaar van 2022. 
Als bijlage een basisschema met het stappenplan van de provincie en waar 
Interleuven in beeld kan komen. 
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4) Randvoorwaarden: 
a) Gezien de aanwerving van een halftijdse duurzaamheidsambtenaar in de 

loop van 2020 is het zinvol en noodzakelijk om deze persoon deels in te 
zetten in het betreffende proces samen met de milieuambtenaar. 

b) Gezien klimaat en vooral duurzaamheid thema’s zijn die op alle diensten 
van toepassing zijn, is het belangrijk dat iedereen aan het proces meewerkt. 

 
 
20 april 2020 
Jos Verdeyen 
Schepen van omgeving 
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