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Ondertekenaars van het conve-
nant streven ernaar per 2020 hun 
CO2-uitstoot met minstens 20% te 
verminderen door middel van imple-
mentatie van een Actieplan voor 
Duurzame Energie (Sustainable 
Energy Action Plan - SEAP), waarin 
aandacht geschonken wordt aan 
energie-effi ciëntie en het gebruik van 
lokale hernieuwbare energiebronnen.

Om dit te bereiken zeggen lokale 
overheden toe de volgende stappen 
te nemen:

De eerste stap is het opstellen van een Inventarisatie Uitgangs-
waarden Emissies (IUE) en het vertalen van politieke toezeg-
gingen naar concrete activiteiten. De ondertekenaars dienen hun 
SEAP samen met de belangrijkste resultaten van hun IUE in 
binnen één jaar na offi ciële toetreding. Het SEAP, opgesteld 
in nauw overleg met lokale belanghebbenden en burgers, en 
goedgekeurd door de gemeenteraad, geeft een overzicht van 
de geplande activiteiten. De ondertekenaars verplichten zich 
bovendien tot het elke twee jaar na indiening controleren en 
rapporteren van de implementatie van het SEAP.

In de publicatie die voor u ligt wordt een overzicht gegeven van 
het ontwikkelingsproces van een SEAP. Het biedt inzicht in de 
belangrijkste elementen van een SEAP en vat de procedures 
voor indiening en beoordeling samen. In de volgende pagina´s 
vindt u bovendien inspirerende voorbeelden en praktische tips 
om u op weg te helpen met de opstelling en implementatie van 
het actieplan.

HET STAPSGEWIJZE PROCES VAN HET CONVENANT

Ontwikkeling van uw actieplan – in nauw overleg 
met lokale belanghebbenden en burgers

Opstelling van uw Inventarisatie 
Uitgangswaarden Emissies

Samenstelling van uw Convenant-
team

De� nitie van uw langetermijnvisie

Implementatie van het beleid en 
maatregelen voor CO2-reductie

Voortgangscontrole en -rapportage
STAP  2  Indienen van uw 
Actieplan Duurzame Energie

STAP  3  Indienen van uw 
Implementatieverslag 

Aan de slag

Co
ntro

le en feedback

Planning

Implementatie

la

CO2 

doelstelling

per 2020

STAP  1  Ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant

-20%
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EEN FLEXIBEL METHODOLOGISCH KADER VOOR ACTIE

EENVOUDIG, FLEXIBEL EN VERGELIJKBAAR!

Het Burgemeestersconvenant levert een breed methodologisch 
kader voor het ontwikkelen en implementeren van het SEAP.

Het Convenant is ontwikkeld in samenwerking met het 
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese 
Commissie, is gebaseerd op praktische ervaring van een prak-
tijkgroep die bestaat uit lokale overheden en experts. De metho-
diek van het Convenant is gebaseerd op een solide technische 
en wetenschappelijke basis. De voorgestelde methodieken, 
concepten en principes volgen zo veel mogelijk internationale 
en Europese normen, bijv. de emissiefactoren van de Intergou-
vernementele werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) of de 
European Reference Life Cycle-database  (ELCD).

De methodiek van het Convenant is flexibel en aangepast 
aan de plaatselijke realiteit, en biedt een gemeenschappelijk 
rapportagekader in de vorm van het online SEAP-model. Hiermee 
kunnen lokale overheden hun resultaten vergelijken met anderen 
(bijv. binnen eenzelfde overheid door de tijd of andere overheden 
met vergelijkbare kenmerken). Elke ondertekenaar kan vrijelijk 

TECHNISCHE ONDERSTEUNENDE MATERI-
ALEN CONVENANT

• De Gids “Ontwikkeling van een Actieplan Duur-
zame Energie” biedt stapsgewijze ondersteuning 
en praktische aanbevelingen over het gehele ontwik-
kelingsproces van een IUE en SEAP. Hierin worden een 
reeks belangrijke principes voor de berekening van CO2 
(equivalent) en rapportage geleverd. Gemeentes krijgen 
bovendien technische voorbeelden van energie-effi ciëntie 
en activiteiten rond hernieuwbare energiebronnen die op 
lokaal niveau geïmplementeerd kunnen worden.

•	 Het SEAP-model is het kader dat door ondertekenaars 
gebruikt wordt om lokale CO2-emissiegegevens en 
belangrijke mitigatieactiviteiten te rapporteren. Dit inter-
actieve, online instrument wordt direct in het Engels door 
ondertekenaars van het Convenant gecodeerd, waarmee het 
raamwerk van de individuele SEAP´s wordt opgesteld. Het 
levert bovendien online opgetelde totaalcijfers. Het sjabloon 
bevat relevante instructies (in alle talen van de EU) waarmee 

MEER LEZEN 
Alle materialen zijn verkrijgbaar via de online-bibliotheek 
van het Burgemeestersconvenant: 
www.burgemeestersconvenant.eu/support/library_
nl.html

instrumenten kiezen die zij geschikt achten voor hun doel. De 
ondertekenaar moet echter wel zorgen dat de gerapporteerde 
inventarisatie voldoen aan de hieronder gedefi nieerde Conve-
nantseisen.

© Shutterstock

de ondertekenaars gegevens op een gestructureerde en 
systematische wijze kunnen verzamelen en analyseren.

•	 Het Implementatieverslagsjabloon, gebaseerd op het 
SEAP-model, vereenvoudigt het evalueren van de implemen-
tatie van het SEAP. Het sjabloon is vanaf 2012 beschikbaar, 
wordt geleverd met een document met richtlijnen en wordt 
het belangrijkste instrument voor voortgangscontrole 
en –rapportage van ondertekenaars.



8 9

Het SEAP is het belangrijkste document dat aangeeft hoe 
de ondertekenaar van het Convenant de verplichtingen voor 
2020 wil bereiken. Het wordt opgesteld met het concept van 
geïntegreerde planning en een holistische benadering van 
lokale energiesystemen, met een focus op het verminderen van 
de energiebehoefte in verschillende belangrijke sectoren en het 
gebruik van lokale hernieuwbare energiebronnen die aan de 
lokale vraag aan energie voldoen.

INHOUD: WAT STAAT ER IN HET PLAN?

•	 De belangrijkste resultaten van de Inventarisatie Uitgangs-
waarden Emissies, waarin het huidige niveau van ener-
gieverbruik wordt aangegeven, evenals de belangrijkste 
bronnen van CO2-emissies – Waar staat u nu?

•	 Een langetermijnvisie, specifiek gericht op de algemene 
CO2-emissiedoelstelling zoals voorzien voor 2020 en de 
belangrijkste activiteitengebieden – Waar wilt u naar toe?

•	 Een serie korte en middenlangetermijnactiviteiten voor de 
implementatieperiode, met een tijdskader en toegewezen 
verantwoordelijkheden, om het gestelde doel te bereiken – 
Hoe komt u daar?

   EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING KIEZEN

“In Friedrichhafen zetten we klimaat- en energieover-
wegingen bovenaan de stedelijke planningsagenda. Het 
gemeentelijke regio-ontwikkelingsplan in Duitsland geeft 
ons de mogelijkheid tot het specificeren van energiele-
vering aan nieuwe bouwlocaties en industriegebieden, 
evenals voor de toekomstige mobiliteit. [...] Wij zorgen dat 
we een stad bouwen met korte transportroutes en met een 
gloednieuw stadsbussensysteem. Tegenwoordig bepaalt 
landgebruiksplanning de koers van het energieverbruik van 
de komende decennia!” Andreas Brand, burgemeester 
van Friedrichshafen (Duitsland)

   AMBITIEUZE VISIES OPSTELLEN
 
“In Beckerich was het opstellen van onze SEAP een 
belangrijke stap in het bijstellen van onze ambities. Het heeft 
aangetoond dat we ons werk altijd kunnen verbeteren en dat 
energiebesparing onze hoogste prioriteit dient te zijn als we 
onze doelstelling willen bereiken: energetische autonomie.”
Camille Gira, burgemeester van Beckerich (Luxemburg)

DOELEN VAN HET PLAN

•	 Het veiligstellen van afspraken op de lange termijn. SEAP 
is een strategisch beleidsdocument dat wordt goedge-
keurd door de gemeenteraad (of gelijkwaardige instantie 
die beslissingen neemt).

•	 Het vertalen van de strategie naar concrete activiteiten en 
het toewijzen van menskracht en financiële middelen voor 
de implementatie van de activiteiten. SEAP is een operati-
oneel instrument.

•	 Het betrekken van lokale actoren bij het gehele proces, 
vanaf de opstelling tot implementatie. SEAP is een 
communicatie-instrument naar belanghebbenden en de 
burgers toe.

REIKWIJDTE

Het SEAP moet een coherente reeks activiteiten definiëren 
die alle belangrijke activiteitensectoren (publiek en particulier) 
dekken. In principe wordt er van uitgegaan dat de meeste SEAP´s 
betrekking hebben op sectoren waar binnen de inventarisatie 
rekening mee wordt gehouden:

Omdat lokale overheden slechts een beperkte invloed op de 
industriële sector hebben, is het aan hen om te bepalen of deze 
sector moet worden meegenomen in de SEAP (fabrieken die 

BELANGRIJKSTE DOELSECTOREN

ANDERE AANBEVOLEN SECTOREN

Transport 
(openbaar, 
particulier en 
commercieel)

Industrie
(met uitzondering van 
ETS1)

Kleinschalige 
lokale hernieuwbare 
energieproductie

Landgebruiksplanning

Werken met burgers 
en lokale belangheb-
benden

Andere
(afval- en waterbe-
heer)

Openbare aanbeste-
dingen

Gebouwen, installa-
ties en voorzieningen
(gemeentelijk, tertiair 
en woningen)

onder ETS1 vallen uitgezonderd).

Het SEAP dient gebaseerd te worden op activiteitengebieden 
waarin de lokale overheid een specifieke rol te vervullen heeft als 
planner, motivator, consument of soms producent, zoals:

1 ETS – Emissiehandelsysteem van de Europese Unie

© Shutterstock

HET ACTIEPLAN VOOR DUURZAME ENERGIE IN EEN NOTENDOP
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INVENTARISATIE UITGANGSWAARDEN EMISSIES:
DE BASIS ONDER SEAP 

De Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies (IUE) is een 
essentieel onderdeel van het SEAP en biedt een duidelijk beeld 
van “waar u staat”, oftewel een beschrijving van de huidige 
situatie van de lokale overheid ten aanzien van energieverbruik 
en CO2-emissies. Het legt de basis onder de opstelling van het 
SEAP. Met het IUE in de hand is de lokale overhead in staat 
de prioriteitsgebieden voor activiteiten te identifi ceren, om zo 
de doelstelling van CO2 –emissiereductie te bereiken. Het helpt 
bij het selecteren van activiteiten en het stellen van prioriteiten. 
Controle-inventarisaties van emissies moeten regelmatig 
uitgevoerd worden om de mogelijke emissiereducties van uitge-
voerde activiteiten in te kunnen schatten.

  VERTROUWEN OP EEN GRONDIGE INVENTA-
RISATIE 
“Ik denk dat een goede emissie-inventarisatie en weten-
schappelijke basis cruciaal zijn voor elke succesvolle onder-
neming. Het vanaf het begin snappen van de reikwijdte en 
implicaties van toezeggingen zorgt dat gemeentes beter in 
staat zijn om hun beloftes na te leven en om ambitieuze 
activiteiten te ondernemen”, Frank Smeets, Waarnemend 
Minister voor milieuzaken bij de Provincie Limburg 
(België), Territoriaal Coördinator Convenant

REIKWIJDTE

In het Convenant wordt vooral een territoriale benadering gebruikt, waarbij gekeken wordt naar emissies behorend bij energieverbruik 
en –productie (indien van toepassing) binnen het grondgebied van de lokale overheid.

IUE-CONCEPTEN

CO2N2O CH4

Directe emissies als gevolg van 
de verbranding van brandstoffen 
binnen het grondgebied

Andere directe 
emissies 
die optreden binnen 
het grondgebied,
afhankelijk van de 
keuze van de IUE-
sectoren

(Indirecte) emissies gerelateerd aan 
de productie van energie die binnen 
het grondgebied wordt verbruikt
ongeacht de plaats van de elektrici-
teitsproductie

Gebouwen, installaties 
en voorzieningen (gemeen-

telijk,
tertiair, woningen)

Transport (Openbaar, 
particulier, commer-

cieel)

Industrie
Exclusief ETS

(optioneel)

Verwerkinginstal-
latie 

voor vast afval en 
afvalwater
(optioneel)

Lokale 
energieopwekkingcen-

trales
(elektriciteit ≤ 20 MW, 

verwarming/koeling indien 
van toepassing) exclusief 

ETS

COGENE-
RATION

G E M E E N T E L I J K  G R O N D G E B I E D

POWER 
PLANT

Te rappor-
teren 
eenheden

“Standaard” (IPCC) heeft betrekking op CO2-emissies die optreden als gevolg van energieverbruik binnen het grondgebied van de 
lokale overheid, direct via de verbranding van brandstof binnen het grondgebied of indirect als gevolg van verbranding van brandstof 
in verband met elektriciteit/verwarming/koeling geproduceerd binnen het grondgebied, maar verbruikt binnen het grondgebied.
Levenscyclusanalyse heeft betrekking op de algemene levenscyclus van elke energiedrager, d.w.z. niet alleen emissies als gevolg van 
verbranding van brandstof maar ook de emissies van de gehele toeleveringsketen van energie (exploitatie, transport en verwerking).  

1990 is in de meeste internationale standaarden (Kyoto-protocol, de evaluatierapporten van het IPCC) het aanbevolen referentiejaar. 
De lokale overheid dient echter een jaar te kiezen waarvoor volledige en betrouwbare cijfers beschikbaar zijn.

Ton CO2 – als de lokale overheid ervoor kiest om alleen CO2-emissies te rapporteren.
Ton CO2 eq. – als de lokale overheid ervoor kiest om ook andere broeikasgassen te rapporteren, zoals CH4 en N2O. Reken de hoeveel-
heid CH4 en N2O om in CO2-equivalent door middel van vermenigvuldiging van het broeikasgas met het aardopwarmingspotentieel.

Emis-
siefac-
toren

Basis-
jaar
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INSPIRATIE VOOR OPSTELLEN SEAP

VERZAMELEN EN ANALYSEREN VAN GEGEVENS

  Worms, Duitsland: 83.000 inwoners

Het verzamelen van gegevens vormt vaak een aanzienlijke 
uitdaging bij het opstellen van de Inventarisatie Uitgangswaarden 
Emissies. Voor de opstelling van haar IUE zocht de stad Worms 
samenwerking met de plaatselijke energieleverancier en andere 
belanghebbenden, via de organisatie van verschillende “ontmoe-
tingsdagen”. Dit was een mooie kans voor bredere en effectieve 
samenwerking tussen deelnemers. Het samenwerkingsproces 
was bijzonder succesvol. De lokale overheid kreeg van de 
elektriciteit- en gasleveranciers nauwkeurige en gedetailleerde 
energieverbruikgegevens van de belangrijkste gebouwen, instal-
laties en industrieën. Daarnaast leverden de organisatie van 
schoorsteenvegers en de gemeentelijke woningbouwcorporatie 
betrouwbare gegevens over het energieverbruik van particuliere 
huishoudens en informatie over alle bestaande verwarmings-
systemen.

Emissies in de transportsector werden gebaseerd op prestaties 
en brandstofverbruik van voertuigen die binnen het grondgebied 
onderweg zijn. Voor de ontbrekende gegevens werden steek-
proeven met vragenlijsten uitgevoerd binnen het grondgebied, 

met name voor het meten van particulier verkeer (d.w.z. aantal 
auto´s, aantal afgelegde kilometers, enz.).
Het gebruik van een rekeninstrument (ECORegion) bleek erg 
nuttig en bood een solide methodiek en relevante conversiefac-
toren. De inventarisaties werden in zes jaar uitgevoerd, van 2004 
tot 2009, waarin de belangrijkste emissiebronnen van CO

2  en 
de desbetreffende reductiepotentiëlen geïdentifi ceerd werden.

AANNAME VAN EEN BENADERING OP BASIS 
VAN SCENARIO´S EN ONTWIKKELING VAN EEN 
STRATEGISCHE MILIEU-EVALUATIE 

  Dublin, Ierland: 506.000 inwoners

De benadering op basis van scenario’s kan aangetroffen worden 
in verschillende SEAP´s, zoals het actieplan van Dublin waarin 
drie verschillende scenario´s voor 2020 worden uitgewerkt.

Het scenario “op de oude voet verder” beschrijft een voorspelling 
waarin niets wordt gedaan, terwijl bij de andere twee de effecten 
van bepaalde specifieke activiteiten worden geanalyseerd. 
Het scenario 1 stelt een reeks activiteiten voor die eenvoudig 
uitgevoerd kunnen worden, zowel wat betreft de kosten als de 

complexiteit, terwijl scenario 2 meer kost en meer effecten op 
de lange termijn heeft.
Op basis van deze scenario´s maakt het actieplan van Dublin 
duidelijke keuzes ten aanzien van de haalbaarheid van de 
CO2-reductiedoelen voor 2020 en geeft de uitdagingen aan die 
overwonnen moeten worden om deze toezeggingen te halen.

Er werd bovendien een Strategische milieu-evaluatie2 uitge-
voerd om milieuoverwegingen (bijv. biodiversiteit, inwoneraantal, 
volksgezondheid, fauna, fl ora, bodem, water, lucht, klimaats-
factoren, eigendommen, cultureel erfgoed en landschap) in het 
actieplan te betrekken.

IDENTIFICATIE VAN DE EXTERNE VARIABELEN 
DIE ENERGIEVERBRUIK BEÏNVLOEDEN
 
  Barcelona, Spanje: 1.628.000 inwoners

Een gedetailleerde evaluatie van de huidige situatie van de 
lokale overheid op het vlak van energieverbruik, CO2-emissies 
en andere sociaal-economische factoren is essentieel voor de 
identifi catie van de belangrijkste activiteitengebieden. Het SEAP 
van Barcelona biedt een gedetailleerde analyse van externe vari-
abelen die het energieverbruik beïnvloeden, zoals inwoneraantal, 
bebouwd gebied en het Bruto Binnenlands Product (BBP). De 
analyse van het BBP heeft Barcelona eveneens in staat gesteld 
tijdens de evaluatieperiode een zekere loskoppeling tussen 
economische groei en energieverbruik vast te stellen.

2 Kijk voor meer informatie in de SEA-richtlijn 2001/42/EG.

elektriciteit benzine kerosine stadsverwarming geothermische warmte
brandstof diesel gas hout zon
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IDENTIFICATIE VAN MENSELIJKE EN FINAN-
CIËLE MIDDELEN VOOR ELKE ACTIVITEIT

  Riga, Letland: 750.000 inwoners

In het SEAP dient elke activiteit in zeer praktische bewoordingen 
opgeschreven worden. Het SEAP van Riga geeft tijdskaders 
voor implementatie aan en wijst duidelijke verantwoordelijk-
heden toe. Er worden ook financiële middelen en mogelijke 
financieringsbronnen aangewezen voor ontwikkeling en imple-
mentatie van activiteiten. Hieronder staan een paar voorbeelden:

LOKALE STAKEHOLDERS OM DE TAFEL 
KRIJGEN

  Mulhouse Alsace Agglomération, Frankrijk: 
252.000 inwoners

De SEAP van Mulhouse Alsace 
Agglomération is het resultaat 
van een uitgebreide dialoog met 
plaatselijke belanghebbenden. 
Al in 2007 zette de stadsge-
meenschap een “Adviesraad” op 

voor de ontwikkeling en uitvoering van het actieplan. De Raad 
bestaat momenteel uit ongeveer 100 leden (gekozen vertegen-
woordigers en afgevaardigden van verschillende afdelingen, 
experts, organisaties, universiteiten, bedrijven en burgers). In 
regelmatige vergaderingen wordt de uitwisseling van ervaring/
kennis gestimuleerd, het zorgt voor een sectoroverstijgende 
samenwerking en maakt gemeenschappelijke inspanning voor 
een beter begrip van lokale problemen mogelijk. De Adviesraad 
is deelnemer in de belangrijkste fases van de opstelling van het 
SEAP, implementatie, controle en het evaluatieproces. Dankzij 
dit inzichtelijke participatieve proces, hebben de plaatselijke 
belanghebbenden een nieuwe manier gevonden om ideeën en 
voorstellen naar voren te brengen.
Deelname van burgers wordt gegarandeerd door verschillende 
activiteiten die regelmatig plaatsvinden, waarin bewustwording 
wordt vergroot (informatiedagen, openbare vergaderingen, 
tentoonstellingen enz.). Er is ter mobilisatie divers promotie-
materiaal ontwikkeld op lokaal niveau, zoals de “Clima´ctor” 
folder of de “Klimaatbox” (met een waterbesparende kraan en 
douchekop, drie energiezuinige lampen, enz.).

DE ONTWIKKELING VAN PRESTATIECONTROLE-
INDICATOREN

  Maranello, Italië: 17.000 inwoners

Het identificeren van evaluatie-indicatoren helpt de gemeente 
bij de evaluatie of men al dan niet op de goede weg is om de 
doelstellingen te behalen. De SEAP van Maranello identificeert 
een reeks indicatoren om de uitvoering van elke activiteit te 
controleren. Hieronder staan een paar voorbeelden:

Actie
Tijd van 

implemen-
tatie

Verantwoordelijk voor 
de implementatie

Benodigde 
financiering (in 
miljoen euro)

Mogelijke financieringsbron

Energie-audits en 
renovatie van 6.000 
appartementencom-
plexen

2009-2020
Verenigingen van 
eigenaars, bevoegde 
personen

3,4 (audits) 
+ 872 (renovatie)

Gemeentelijke begroting, structuurfondsen, 
leningen, roterend fonds, nationale en gemeen-
telijke subsidies, het energiebedrijf (ESCO), het 
gemeentelijk energiebedrijf (MESCO)

Renovatie van de 
straatverlichting in 
straten en parken van 
de stad

2010-2020
Gemeente Riga, 
Agentschap “Rigas 
gaisma”

2,84 Gemeentelijke begroting, structuurfondsen

Het opzetten van 
een netwerk van 
oplaadstations voor 
elektrische- en hybride 
auto´s in de stad Riga

2011-2020

“Latvenergo” (stads-
verwarmingsdienst, 
eigenaar van 2 
stadsverwarmings-
centrales in Riga)

14.19
Structuurfondsen, financiering via 
“Latvenergo”, gemeentelijke begroting

MEER LEZEN 
Thematische folder Convenant “Creatieve financieringsmo-
gelijkheden: Stof tot nadenken voor ondertekenaars van 
het convenant” 
http://www.eumayors.eu/support/library_nl.html

Actie Voorgestelde indicatoren

Reorganisatie van openbaar 
vervoer voor toeristen

Aantal toeristen dat het 
openbaar vervoer gebruikt

Uitbreiding van fietspaden Lengte (km)

Installatie van zonnepanelen op 
openbare gebouwen Geïnstalleerd MWp

Haalbaarheidsstudie naar de 
ontwikkeling van een gebied 
met duurzame gebouwen

Energieverbruik van 
de nieuwe aangepaste 
gebouwen (kWh/m2)

MEER LEZEN  
Online catalogus met SEAP´s:
http://www.eumayors.eu/actions/
sustainable-energy-action-plans_nl.html
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‘WATT BUSTERS’: ENERGIE-AUDITS

 Cascais, Portugal

Actiegebied: Gemeentelijk, woningen en tertiaire gebouwen
Verantwoordelijke afdeling: Gemeentelijk energiebedrijf van 
Cascais Municipal
Implementatie (start/eind): vanaf 2008

Beschrijving van de activiteit:  Het 
“Caça Watts”-project is gericht op 
de ondersteuning van burgers bij de 
besparing van energie en geld. Met dit 
project worden door technici van het 
gemeentelijk energiebedrijf energie-
audits uitgevoerd in gebouwen. Het doel 
is om patronen in het energieverbruik te 
meten en met een infraroodcamera een 
warmteanalyse van de bouwschil uit te 
voeren. Daarna stelt de technicus aan 
de hand van gegevens die verzameld 
zijn tijdens de energie-audit en analyse 
van energierekeningen een technisch 
rapport op met aanbevelingen voor het 

besparen van energie. Deze 
dienst wordt tegen een lage 
prijs aangeboden en dekt de 
lopende kosten en promotie 
van het initiatief. Elk jaar 
worden er in de gemeente 
Casca i s  ongevee r  100 
energie-audits uitgevoerd.

BOUW VAN EEN FIETSPAD VOOR VERMIN-
DERING VAN GEMOTORISEERD WOON-
WERKVERKEER

  Città di Castello, Italië

Actiegebied: Transport
Verantwoordelijke afdeling: Afdelingen publieke werken, onder-
houd en milieu
Implementatie (start/eind): 1999-2011

Beschrijving van de activiteit: 
Met de activiteit wordt het fietsen 
tussen en stadscentrum en het noorden 
van de gemeente (industriegebied 
Cerbara) gestimuleerd. Het fietspad 
wordt 3,1 km lang. Er wordt verwacht 
dat 250-500 personen per dag van het 
fi etspad gebruik gaan maken, waardoor 
het aantal auto´s met 150-300 vermin-
derd wordt. Het fi etspad wordt voorna-
melijk gebruikt voor woon-werkverkeer 
en gaat langs een treinstation, waar in 
de nabije toekomst een fi etsuitleenpro-
gramma opgezet gaat worden.

GROENE KLEUTERSCHOLEN

  Bistrita, Roemenië

Actiegebied: Gemeentelijke gebouwen en instellingen, lokale 
hernieuwbare energieproductie
Verantwoordelijke afdeling: Gemeente
Implementatie (start/eind): 2011-2016

Beschrijving van de activiteit: 
Met de activiteit worden de verwar-
mingssystemen en aardgasboilers van 
klaslokalen in zeven kleuterscholen 
vervangen door twee hernieuwbare 
energietechnieken: geothermische 
warmtepompen en zonneboilers. 
Tegelijkertijd worden er verbeteringen 
aangebracht in de warmte-isolatie 
van de kleuterscholen. De directe 
doelgroep bestaat uit 300 kinderen 
en leerkrachten per kleuterschool. 
De behoefte aan deze activiteit wordt 
verklaard door de grote vraag naar 
verwarming (239 kWh/m2/jaar) waarmee 
de kleuterscholen momenteel te maken 
hebben.

BELANGRIJKSTE 

CIJFERS

  Verwachte 
CO2-emissiereductie: 
27,68 t CO2 eq./jaar
•	Verwachte 
energiebesparing:  
75.000 kWh/jaar 
•	Behaalde fi nanciële 
besparingen: 99,5 €/ 
jaar per huishouden 
• Investeringskosten:	
€55.000  Finan-
cieringsbronnen: 
Gemeente en 
gemeentelijk 
energiebedrijf

BELANGRIJKSTE 

CIJFERS

  Verwachte 
CO2-emissiereductie: 
50,5 t CO2 eq./jaar
• Verwachte 
energiebesparing: 
250 MWh/jaar per 
kleuterschool aan 
gekocht aardgas
• Verwachte fi nan-
ciële besparingen: 
€5.050/jaar
•	Financierings-
bronnen:
Gemeente en Natio-
naal milieufonds

BELANGRIJKSTE 

CIJFERS

  Verwachte 
CO2-emissiereductie: 
108 t CO2 eq./jaar
•	Verwachte 
energiebesparing: 
450,1 MWh/jaar 
• Investeringskosten:	
€200.000
•	Financierings-
bronnen:
Gemeente en 
Ministerie voor 
milieuzaken

Bron: Cascais Energia

ACTIVITEITEN IN DE SCHIJNWERPERS
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ENERGIEBEWUSTZIJN VERBETEREN DOOR 
MIDDEL VAN SLIMME METERS 

 Sabadell, Spanje

Actiegebied: Informatie en communi-
catietechnologie (ICT)
Verantwoordelijke afdeling: Gemeente
Implementatie (start/eind): 2010-2020

Beschrijving van de activiteit:
Een jaar na ondertekening van het 
Convenant begon deze stad met een 
proefcampagne rond energiebesparing 
in het huis, waarbij huishoudens de 
kans kregen gedurende zes maanden 
een slimme energiemeter te lenen. 
Eenenvijftig huishoudens schreven zich 
in als vrijwilliger, een aantal waarvan 

verwacht wordt dat dit toe zal nemen tot meer dan 100. De 
slimme meter werd gratis geïnstalleerd door de gemeente en 
de gebruikers kregen via de telefoon gratis hulp. Het apparaat 
levert rechtstreekse gegevens over het energieverbruik (in kWh), 
kosten (in Euro´s) en CO2-uitstoot (in ton CO2) zodat huishoudens 
een goed idee krijgen van het effect van dagelijkse activiteiten 
op het milieu en de energierekening. 

INSTALLATIE VAN EEN WARMTE-KRACHTKOP-
PELINGCENTRALE

  Moldava nad Bodvou, Slovakije

Actiegebied: Lokale en hernieuwbare energieproductie
Verantwoordelijke afdeling: Cofely (het stadsverwarmingsbe-
drijf)
Implementatie (start/eind): 2010-2020

Beschrijving van de activiteit: 
Een van de eerste initiatieven van 
Moldava nad Bodvou was de bedrijfs-
voering van een stadsverwarming-
systeem, om de afhankelijkheid van 
steenkool te verminderen. Ze gaven 
opdracht voor de bouw van een 
warmte-krachtkoppelingcentrale, die 
via een stadsverwarmingsnetwerk 
warmte levert aan de stad (voor een 
geschat aantal van 2.100 fl ats) en elek-
triciteit voor de straatverlichting.

GEBRUIK VAN LED-TECHNOLOGIE VOOR 
STRAATVERLICHTING

  L’Estany, Spanje

Actiegebied: Gemeentelijke straatverlichting
Verantwoordelijke afdeling: Het kabinet van de burgemeester 
en de afdeling Milieu
Implementatie (start/eind): 2010

Beschrijving van de activiteit: 
’L´Estany heeft recentelijk de straatver-
lichting aangepast naar LED-lampen. 
In het middeleeuwse centrum zijn 
alleen de lampen zelf vervangen, om 
zo de historische integriteit en het 
erfgoed te beschermen, terwijl op 
grotere wegen en straten het gehele 
systeem is vervangen. Als gevolg van 
de installatie van 219 LED-lampen is het 
energieverbruik uiteindelijk gedaald met 

BELANGRIJKSTE 

CIJFERS

  Verwachte 
CO2-emissiereductie: 
144,6 kg CO2/jaar/
huishouden
• Verwachte energie-
besparing: 134 kWh/
persoon/jaar
• Investeringskosten: 
€34.000
• Financierings-
bronnen:
Gemeente en Regi-
onale Catalaanse 
regering

BELANGRIJKSTE 

CIJFERS

  Verwachte 
CO2-emissiereductie: 
11.378,2 t CO2/jaar
•	Verwachte 
energiebesparing: 
10.953,9 MWh/jaar
• Verwachte 
hernieuwbare 
energie: 19.130 
MWh/jaar
• Investeringskosten: 
€10.000.000

Bron: Gemeente Sabadell

Bron: Carles Roman

BELANGRIJKSTE 

CIJFERS

  Verwachte 
CO2-emissiereductie: 
35,69 t CO2/jaar
•	Verwachte 
energiebesparing: 
80,56 MWh/jaar
• Investeringskosten: 
€51.000
• Financierings-
bronnen:
Gemeente en 
provincie Barcelona

MEER LEZEN
Online catalogus met maatstaven van uitmuntendheid:
http://www.eumayors.eu/actions/ 
benchmarks-of-excellence_nl.html

75%. Deze duurzame transitie is fi nancieel ondersteund door de 
provincie Barcelona, een territoriale convenantcoördinator.

SEAP-implementatie – welke voordelen?

 Nieuwe banen op plaatselijk niveau gecreëerd
 Lagere energierekeningen voor burgers
 Comfortabelere leefomstandigheden
 Overheidsgeld effi ciënter besteed...
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SEAP-BEOORDELING – NAAR BETROUWBARE 
EN VERGELIJKBARE RESULTATEN

Na het indienen worden het SEAP-model en het volledige SEAP-
document doorgestuurd naar het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek van de Europese Commissie, belast met de 
beoordelingsprocedure:

1. CONTROLE OP KANDIDAATSTELLING
garandeert de kwaliteit van actieplannen van onderte-
kenaars.

Als een SEAP in aanmerking wil komen, moet het voldoen aan                                      
de volgende criteria: 

Het SEAP moet zijn goedgekeurd door de gemeenteraad (of 
gelijkwaardige instantie);

Het SEAP moet de doelstelling voor 
CO2-emissiereductie aangeven 
(minstens 20% per 2020);

Het SEAP moet de belangrijkste 
resultaten van de IUE bevatten en 
betrekking hebben op minstens 3 van 
de 4 belangrijkste sectoren*;

Het SEAP moet een geloofwaardige 
reeks activiteiten bevatten, waarin 
minstens 2 van de 4 belangrijkste 
sectoren gedekt worden*;

Het SEAP-model moet correct ingevuld zijn (alle groene 
velden zijn verplicht) en moet consistent zijn met het volle-
dige actieplan.

INDIENING SEAP

• WANNEER? Binnen één jaar na ondertekening. De referen-
tiedatum is de verordening van de gemeenteraad.

• HOE EN WAAR? Via het online inschrijvingsysteem van het 
convenant (“Mijn convenant”)

• WAT? Zowel het SEAP-document als het SEAP-model.

IN DE PRAKTIJK?

1. Ga naar ‘Mijn convenant’ op http://www.burgemees-
tersconvenant.eu/sign-in_nl.html/ en schrijf u in.

2. Upload het volledige SEAP-document, goedgekeurd 
door de gemeenteraad (of gelijkwaardige instantie) in PDF-
formaat, in de nationale taal en/of het Engels.

3. Vul het online ‘SEAP-model’ in het Engels in. In het 
sjabloon worden de resultaten van de Inventarisatie 
Uitgangswaarden Emissies samengevat, evenals de 
belangrijkste elementen van het SEAP. Deze moet zorg-
vuldig ingevuld worden, met voldoende detail zodat de 
inhoud van het actieplan duidelijk wordt weergegeven. Een 
specifi eke instructie voor het invullen van het sjabloon en 
een kopie van het SEAP-model (in PDF en Excel) staan in 
de bibliotheek van het convenant op 
http://www.eumayors.eu/support/library_nl.html.

4. Ga naar het gedeelte ‘uw SEAP indienen’ en klik op ‘uw 
SEAP indienen’.

*BELAG-
RIJKSTE 

SECTOREN

1) Gemeentelijke 
gebouwen, installa-
ties/voorzieningen
2) Tertiaire 
gebouwen, installa-
ties/voorzieningen
3) Woongebouwen
4) Transport

Indienen van het 
SEAP-model

Aanpassing en 
opnieuw indienen

INDIENEN SEAP
(door de ondertekenaar)

SEAP BEOORDELING
(door Gemeenschappelijk Centrum 

voor Onderzoek)

Uploaden van 
het volledige 

actieplan (PDF)
Controle op 

kandidaatstel-
ling

Controle gege-
venscoherentie

Publicatie van de IUE/SEAP-
resultaten onder het pro� el 

van de ondertekenaar

Feedbackrapport verstuurd 
naar de ondertekenaar

Indien het SEAP niet in aanmerking kom
t 

OVERZICHT VAN HET PROCES VAN INDIENEN VAN EEN 
SEAP EN DE BEOORDELING 
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2.  CONTROLE OP SAMENHANG VAN DE 
GEGEVENS
zorgt dat de inventarisaties van de ondertekenaars 
consistent zijn

Voor het invullen van het IUE en het model zijn veel gegevens 
nodig, waardoor er gemakkelijk foutjes in kunnen sluipen. Daarom 
is controle op de samenhang van de ingevoerde gegevens in het 
SEAP-model een onmisbaar element in het beoordelingsproces. 
De gerapporteerde cijfers worden bijvoorbeeld vergeleken met 
andere relevante gegevensreeksen, vooral uit nationale statis-
tieken, om eventuele inconsistentie op te sporen (bijv. een nul 
teveel of te weinig, fouten in de emissiefactoren, enz.).

FEEDBACKRAPPORT 

Na de beoordelingsprocedure ontvangt de ondertekenaar een 
feedbackrapport. Het rapport bevat de belangrijkste resultaten 
van de analyse en, indien van toepassing, aanbevelingen tot 
verbetering van het SEAP.

ONLINE ONDERTEKENAARSPROFIEL – ZICHT-
BAARHEID VAN DE PRESATIES VAN ONDERTE-
KENAARS VERBETEREN

Als het SEAP beoordeeld is door het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek, worden de belangrijkste resultaten 
weergegeven op de website van het Burgemeestersconvenant. 
De hieruit volgende catalogus met SEAP´s, beschikbaar op 
de website, toont in één oogopslag in cijfers en grafieken de 
belangrijkste aspecten van het SEAP en maakt de resultaten 
zichtbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar, en zorgt dat de gegevens 

met anderen kunnen worden gedeeld. De essentiële kenmerken 
zijn de algemene doelstelling van CO2-emissiereductie, ener-
gieverbruik en CO2-emissiegegevens, evenals de keuze van 
hoofdmaatregelen die in het actieplan voorgesteld worden. Elke 
ondertekenaar heeft een eigen webpagina waar de belangrijkste 
kenmerken van het SEAP getoond worden, zodat anderen gemo-
tiveerd worden om te volgen.

Online ondertekenaarsprofiel
- Wat zijn de voordelen?

 Zichtbaar maken van de ondertekenaars en 
activiteiten aan de gemeenschap van het 
Convenant en daarbuiten;

 Iedereen op de hoogte brengen van de belang-
rijkste resultaten van de ondertekenaar en een 
bijdrage leveren aan de lokale transitie naar 
duurzame energiesystemen;

 Mogelijk maken dat de ondernomen activi-
teiten met anderen kunnen worden gedeeld;

 Bevorderen van evaluatie van eigen resultaten;

 Geïnspireerd raken door andere actieplannen 
of andere steden inspireren.

(…)
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NEWSFEED

Ondertekenaars van het convenant kunnen dit online forum 
(toegankelijk binnen het afgeschermde gebied van de Conve-
nantwebsite)  gebruiken om vragen te stellen die door andere 
ondertekenaars of de Convenant-helpdesk beantwoord kunnen 
worden. Het is een online platform waarin moeilijkheden en 
stappen besproken kunnen worden, successen en ervaringen 
gedeeld, succesfactoren geïdentifi ceerd en concrete ideeën voor 
het verbeteren van eigen processen opgedaan kunnen worden.

WEBINARS EN RECHTSTREEKSE THEMATI-
SCHE DISCUSSIEGROEPEN

Dit nieuwe concept “Thematische Gespreksgroup” is ontwik-
keld om de ondertekenaars van het Convenant, coördinatoren 
en ondersteuners te helpen bij het delen van succesvolle 
praktijkvoorbeelden en ervaringen via verschillende innovatieve 
en interactieve methoden waaronder webconferenties met het 
beoogde publiek. Webinars over specifi eke thema´s bevatten 
rechtstreekse presentaties van experts en vragensessies via live 
chat.

THEMATISCHE WERKGROEPEN EN ANDERE 
NETWERKEVENEMENTEN 

Capaciteitsopbouwende sessies voor diepgaande discussie, 
kennisoverdracht en netwerkactiviteiten tussen ondertekenaars 
van het convenant, coördinatoren en ondersteuners. 
Doe mee aan de komende evenementen, kijk voor de agenda 
op de website van het convenant (http://www.eumayors.eu/
agenda_en.html)!

Het Burgemeestersconvenant biedt verschillende mogelijkheden tot communicatie en netwerken om van anderen te leren en inspiratie 
te putten uit succesvolle initiatieven:

Uitwisselingsplatforms Convenant
- Welke voordelen?

 Toegang tot ‘excellence know-how’ dankzij 
doelgerichte besprekingen met experts;

 Directe uitwisseling van ervaringen en onder-
linge bijstand met collega´s;

 Identifi catie van gemeenschappelijke uitda-
gingen en herhaalbare oplossingen;

 Verkrijgen van meer steun voor specifieke, 
lokale problemen...

Bron: Secretariaat van het Burgemeestersconvenant

INNOVATIEVE UITWISSELINGSPLATFORMS – 
KENNIS DELEN MET COLLEGA´S!
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TECHNISCHE HELPDESK CONVENANT

Het secretariaat van het burgemeestersconvenant heeft een 
technische helpdesk die ondertekenaars informatie en richtlijnen 
biedt voor het opstellen en implementeren van de emissie-
inventarisaties en de actieplannen. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie levert ook 
ondersteuning voor meer gedetailleerde, technische kwesties.
Kijk bij verdere vragen in het gedeelte “FAQ” van de Convenant-
website (op basis van de vragen die het meest gesteld worden 
aan de helpdesk) of stuur een e-mail naar: 
technical.info@eumayors.eu.

COÖRDINATOREN EN ONDERSTEUNERS VAN 
HET CONVENANT

Coördinatoren van het Convenant, waaronder provincies, regio´s 
en nationale overheden, ondersteunen de ondertekenaars bij 
de uitvoer van de emissie-inventarisatie en de voorbereiding en 
implementatie van het SEAP.
Netwerken van lokale overheden, ook wel Ondersteuners van het 
Convenant genoemd, bieden ondertekenaars advies op maat en 
sporen samenwerkingsmogelijkheden met bestaande initiatieven 
op.

Kijk in de lijst met Convenantcoördinatoren en Ondersteuners 
in de regio van de ondertekenaar, op de website van het Conve-
nant.

LOKALE EN REGIONALE ENERGIEAGENT-
SCHAPPEN 

Lokale en regionale energieagentschappen (indien aanwezig 
binnen het grondgebied van de ondertekenaar) zijn ook belang-
rijke partners voor de ondertekenaars van het convenant. Hun 
lokale kennis en steun kan van pas komen bij het opstellen van 
de emissie-inventarisatie en het SEAP, of bij het verbinden met 
andere college-gemeentes in de regio. Kijk op de Europese lijst 
van energieagentschappen op de online kaart van het Conve-
nant!
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WAAR KUNNEN WE MEER TECHNISCHE ONDERSTEUNING KRIJGEN?
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


