
Energie en 
klimaatbeleid
stad Herentals

Burgemeestersconvenant 2030



Energie en klimaatbeleid stad Herentals

VISIE

1. Het versnellen van het 
koolstofvrij maken van ons 
grondgebied tegen 2050

2. Ons wapenen om klaar te zijn 
voor de onvermijdelijke 
effecten van de 
klimaatverandering

3. Onze inwoners toegang 
verzekeren tot veilige, 
duurzame en betaalbare 
energie.



Energie en klimaatbeleid stad Herentals

VISIE

LANGE TERMIJN
1. Klimaatneutrale
2. Energieonafhankelijke 

stad en regio.



Energie en klimaatbeleid stad Herentals

VISIE

MIDDELLANGE TERMIJN
1. 40% reductie van CO2-uitstoot 

tegen 2030 
2. Ombuigen stijgende naar 

dalende energievraag bij alle 
sectoren

3. 32 % van de energievraag 
(elektriciteit en warmte) 
regionaal uit hernieuwbare 
energiebronnen tegen 2030

4. Klimaatadaptatie integreren in 
het lokaal beleid



Evolutie en trend CO2-uitstoot in Herentals



Bronnen van CO2-uitstoot in Herentals in 2018



8 speerpunten van het lokale klimaatbeleid



De stad investeert in haar gebouwenpatrimonium om op lange termijn 
(2050) energieneutraal te zijn

De stad investeert in haar vloot om op lange termijn fossielvrij te zijn (2050)

De stad verduurzaamt het woon-werk verkeer en interne verkeersstromen

De stad zet in op verledding en verdere dimming van de openbare 
verlichting

Eigen openbare aanbestedingen houden rekening met klimaatimpact

SP1
Stedelijk patrimonium -40% tegen 2030,

als opstap naar fossielvrij in 2050



Klimaatrobuuste vernieuwing van het openbaar domein, met bijzondere 
aandacht voor ontharding, vergroening en ruimte voor water

Opmaak hemelwaterplan en investeringen in afkoppeling

Beheersvisie groene begraafplaatsen

Omschakeling naar een duurzaam groenbeheer 

Uitvoering geven aan het speelruimteplan

SP2
Openbaar domein klimaatproof

(her-)inrichten



Opmaak beleidsplan Ruimte: Wonen / Mobiliteit / Groen blauwe dooradering

Projectdagboek als leidraad voor ontwikkelingsprojecten met aandacht voor 
identiteit, woonkwaliteit, publieke ruimte, mobiliteit, groen, energie, 
waterhuishouding

Opmaak warmteplan

Kernversterking en functieverweving stimuleren

Waterladder en gebruik nuttige toepassing bij bronbemaling

Leegstand actief bestrijden en activeren

SP3
Private ontwikkelingen

klimaatproof sturen



De stad stimuleert een verhoogde renovatiegraad van het 
woningenbestand (isolatiegraad verhogen, slim verwarmen) en investering 
in hernieuwbare warmte en elektriciteit om zo de energiefactuur van 
inwoners betaalbaar te houden.

Aanstellen van een professionele huisbezoeker woningrenovatie

Oprichten woon- en energieloket

Begeleiden van bedrijven en handelszaken inzake 
energiebesparingstrajecten

SP4
Bestaand privaat gebouwenpatrimonium

Renoveren of transformeren



We stimuleren een modal shift

Opmaak mobiliteitsplan en 
circulatieplan

STOP principe hanteren

Stimuleren elektrische mobiliteit

Investeren in fietsenstallingen, 
fietscomfort centrum, fietspaden

SP5
Systematische keuze voor

alternatief vervoer

Implementeren deelmobiliteit

Opstart dukatensysteem bij 
schoolgaande kinderen 

Herentals als fietsknooppunt van 
fietsostrades

Ondersteunen schoolstraten



De stad stimuleert zonne-energie

De stad maakt een warmteplan op

De stad wil de mogelijkheden voor 
windenergie verder onderzoeken

De stad volgt innovatie rond 
hernieuwbare energie verder op en 
neemt een pioniersrol op indien 
hiervoor de opportuniteiten zich 
aanbieden

SP6
Transitie van fossiel naar 

hernieuwbaar

De stad zet in op de energetische 
valorisatie van GFT afval en 
ingezamelde biomassastromen.

De stad zet in op groepsaankopen met 
betrekking tot hernieuwbare energie 

De stad zet in op rechtstreekse 
participatie in hernieuwbare 
energieprojecten (minimaal 20% 
rechtstreekse participatie)



2011: 5,4%
2018: 8%
2030: 32%

Aandeel hernieuwbare energie
in Herentals



67%

26%

4%

2% 1%

Houtverbranding Fotovoltaïsche energie Warmtepompen

Biogas RWZI Zonneboilers

Bronnen van hernieuwbare energie
in Herentals 2018



WARMTEPLAN

1. Speerpunt Kempen2030
2. In beeld brengen vraag & 

aanbod
3. Warmtezonering

(collectief – individueel)
4. Beleidsverankering
5. Onderbouwde basis voor een 

regisserende rol op vlak van 
warmte in de stad



Opmaak pilootproject Lokale 
strategie groenblauwe netwerken

Realisatie Vestenpark en  herstel van 
de vallei van de Kleine Nete
doorheen de stad

De stad engageert zich voor 1ha 
minder verharding en 13 ha 
bosuitbreiding in deze legislatuur

SP7
Groenblauwe netwerken

als basis voor klimaatadaptatie

Streven naar verplichte lokale
boscompensatie i.p.v. financiële 
compensatie i.f.v. realiseren bosgehelen

Ontwikkelingsstrategie voor integrale 
opgaven strategisch gebied 
Olympiadelaan

Project beek.boer.bodem in de vallei 
van de Aa



De omslag naar een klimaatneutrale samenleving
kan maar bereikt worden door iedereen te betrekken

en het nodige draagvlak te creëren 
voor de noodzakelijke energietransitie. 

Burgers willen duidelijk mee verantwoordelijkheid opnemen, 
we willen burgerinitiatieven dan ook alle kansen geven 

om mee deze lokale energietransitie vorm te geven.

SP8
Burgerparticipatie



De stad wenst haar burgers 
maximaal betrekken bij de eigen 
publieke investeringen in groene 
energie en werkt hiervoor samen 
met de Campina Energie.

De stad wil lokale 
burgergemeenschappen stimuleren 
om duurzame energiebronnen in te 
zetten in hun buurt en die zo hun rol 
willen opnemen in de 
energietransitie.

SP8
Burgerparticipatie

De stad nam reeds vorige legislatuur 
de beslissing om minstens 20% van de 
omgevingsenergie die op ons 
grondgebied geoogst wordt, voor te 
behouden voor de lokale gemeenschap 
via coöperaties die de 7 coöperatieve 
ICA-principes respecteren. Op die 
manier verhoogd het draagvlak voor 
hernieuwbare energieprojecten en 
vloeit een deel van de meerwaarde 
terug naar onze lokale gemeenschap.



Energie en klimaatbeleid stad Herentals.
Dat pakken we samen aan!


