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C O LO FO N  
Deze samenvatting verwijst naar het volledige eindrapport 
van het traject Warmtewende in Dilbeek. 

Alle documenten (rapport en afzonderlijke kaarten) zijn 
beschikbaar op de website van het project:  

https://www.warmtewende.be 

Het rapport is het resultaat van een begeleidingstraject van 
drie workshops met ambtenaren en schepenen van de 
gemeente Dilbeek. 

Het studiewerk gebeurde door adviesbureau Kelvin Solutions, 
in opdracht van de projectpartners: 

• Bond Beter Leefmilieu (Benjamin Clarysse) 

• ODE-Vlaanderen (Jo Neyens) 

• VVSG (Cedric Depuydt) 

Projectbegeleider Provincie Vlaams-Brabant: Hilde Hacour. 

https://www.warmtewende.be/
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Deze uitwerking van het warmtebeleidsplan kadert binnen het project “Warmtewende Vlaams-

Brabant”. De projectpartners BBL, ODE en VVSG hebben de doelstelling om via dit project een 

hefboom te creëren om duurzame warmte voor de gebouwde omgeving in Vlaams-Brabant voet aan 

de grond te doen krijgen. De Provincie Vlaams-Brabant is steunverlener van het project en wil mee de 

transitie naar een klimaatneutrale maatschappij tegen 2040 inluiden (zie website Provincie). 

Dit project levert volgende zaken op: 

• een inspiratienota voor lokaal warmtebeleid in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

• een ontwerp van warmtebeleidsplan voor drie geselecteerde gemeenten; 

• een algemene keuzetool voor duurzame warmtetechnieken. 

• een lerend netwerk voor Vlaams-Brabantse gemeenten opstarten; 

De projectpartners hebben de gemeenten Asse, Dilbeek en Tienen hiervoor geselecteerd na hun 

kandidaatstelling. 

De focus van dit rapport ligt op duurzame gebouwverwarming binnen de residentiele en tertiaire 

sector. Invulling van de koelvraag wordt niet expliciet behandeld. Andere types van sectoren zoals 

industrie en landbouw komen zijdelings aan bod in de mate dat het relevant is voor de 

conclusievorming van de gebouwde omgeving. 

Dit rapport is geen integrale systeemanalyse van het volledige energiesysteem. Het is duidelijk dat 

duurzame warmte ook verband houdt met andere zaken zoals hernieuwbare elektriciteits-

productie. Waar relevant worden hiermee linken gelegd. 

Er is gekozen om het rapport op te vatten vanuit een vrije denkruimte. Er is gedacht vanuit een 

ideaalsituatie waarbij beperkingen in middelen het formuleren van oplossingen niet hebben beperkt. 

Het is aan de begeleide lokale besturen om een selectie en vertaalslag naar de actuele context uit te 

voeren voor die zaken die ze willen meenemen in hun verdere besluitvorming. Het onderzoek wil 

concrete acties initiëren en dienen als een wegbereider voor het klimaatplan 2030. 

Het rapport is opgebouwd in delen voor een betere leesbaarheid voor een divers lezerspubliek. 

 

 

Deze samenvatting licht de belangrijkste resultaten van deel 1 tot 4 toe. Het volledige rapport 

(deel 1 tot 5) is beschikbaar op deze link. 

  

Deel 1A licht toe waarom er gewerkt moet worden aan een lokaal strategisch warmtebeleid. 

Deel 1B licht toe wat te verstaan onder warmtekartering, warmtezonering enz. 

Deel 2 gaat over de beschikbare data over de gebouwde omgeving, de warmtevraag en 

warmtebronnen. 

Deel 3 is een aanzet tot logische zonering van duurzame warmteconcepten en de eerste 

gevolgtrekkingen hieruit. 

Deel 4 maakt de stap van warmtezonering naar het opzetten van een lokaal warmtebeleid. 

Deel 5 omvat bijlagen en tekstuele verdieping van specifieke thema’s uit de voorgaande delen. 
 

Leeswijzer 
 

https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/vlaams-brabant-klimaatneutraal/klimaatplan/klimaatneutraal-klimaatbestendig/index.jsp
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Blik op de klimaatbalans en lokaal klimaatbeleid 

Uit de emissie-inventaris blijkt dat de huishoudelijke en tertiaire sector tezamen goed waren voor bijna 

de helft van de broeikasemissies in Dilbeek. Zowel bij de huishoudens (>80% in 2016) als bij de tertiaire 

sector (>56%) is het merendeel van de emissies toe te wijzen aan warmte gerelateerd verbruik. 

Diverse argumenten pleiten vóór lokale besturen als werkniveau om de energietransitie te realiseren! 

Desondanks kampen lokale besturen met specifieke uitdagingen (middelengebrek, bevoegdheden). 

 

Subsidiariteit: 
beleid dicht bij de burger! 

Het gemeentelijk belang 
voorop 

Bestaande 
bevoegdheden 

Herkenbare schakel 
tussen staat en straat! 

      

Figuur 1: Argumentenmozaïek lokaal warmtebeleid 
 

Om warmtebeleid in de geesten te laten kleven moeten we de blik er naartoe open trekken. 

Klimaatneutraliteit door duurzame warmte is maar 1 facet. Een gezonde leefomgeving, betaalbare en 

betrouwbare energiebevoorrading en het versterken van het economisch weefsel met duurzame jobs 

komen hierdoor mee in beeld. Leefbaarheid in een welvarend weefsel, nu en later, daar draait het om! 

Waarom werken met warmtezoneringsplannen? 

Warmtezoneringsplannen maken deel uit van een drietrapsraket waar het uitwerken van lokaal 

warmtebeleid en een transitievisie op wijkniveau het sluitstuk vormt: 
 

 

Warmtekartering heeft betrekking op de warmtevragers, contextinformatie en bronnen van warmte. 

De warmtezonering werkt hierop verder en is een essentieel goed in strategisch energiebeleid: 

• Het uitrollen en veranderen van energiesystemen vraagt veel tijd en middelen. Door 

warmtezoneringsplannen op te maken kunnen we anticiperen op deze systeeminertie. Door in 

te zetten op de juiste keuzes op het juiste moment kunnen kosten en praktische hinder beperkt 

worden in de ombouw naar duurzame warmte. 

• Burgers, bedrijven en organisaties hebben nood aan concrete duidelijkheid hoe ze zelf hun 

warmtevraag duurzaam kunnen invullen. Warmtezoneringskaarten leveren mee de 

puzzelstukjes voor die antwoorden. Onduidelijkheid= suboptimale keuzes of bevriesgedrag. 
  

Warmtekartering Warmtezonering
Transitievisie en 
Warmtebeleid

Samenvatting 
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Systeeminertie opvangen 
De juiste keuzes op 
het juiste moment 

Concrete duidelijkheid 
communiceren 

 

 

 
 
 

Een warmtezoneringsplan geeft de richting aan om het juiste energieconcept op de juiste plaats te 

kunnen toepassen om de warmtetransitie efficiënt en effectief te realiseren. 

• Een warmtezoneringsplan is geen toekomstvoorspelling of absolute waarheid. Daarvoor zijn er 

teveel factoren die de uiteindelijke realiteit bepalen. We hebben geen glazen bol. 
 

• Een warmtezoneringsplan is ook geen gedetailleerde haalbaarheidsstudie. Er is verder studie 

nodig of de aangewezen concepten binnen een zone haalbaar zijn volgens de huidige 

technische, economische en politiek/ maatschappelijke omstandigheden. 

Warmteverbruik en gebouwenpatrimonium 

Dilbeek telde in 2018 15 730 gebouwen waarvan 9% niet-residentiele. De meerderheid zijn dus 

woongebouwen. Goed voor in totaliteit zo’n 18 176 wooneenheden. De belangrijkste conclusies zijn: 

1. 82% van de gebouwen is gerealiseerd in een periode zonder wettelijke isolatieverplichtingen. 

De verdeling van patrimoniumouderdom creëert de hypothese dat er een aanzienlijk 

renovatiepotentieel is in Dilbeek. Bij behoud van die bestaande gebouwen zal blijken dat dit 

patrimonium ook haar bouwkundige beperkingen kent, naargelang een meer (EPC A-label) of 

minder (EPC B-label) nagestreefde energiestandaard. 

2. De EPC-score van een gemiddelde bestaande wooneenheid in Dilbeek dient met een factor 2 

tot 4 te verbeteren tegen 2050. Een belangrijke prioriteit voor het verduurzamen van de 

warmtevoorziening is in eerste plaats een gerenoveerd krijgen van de gebouwen. 

3. Bijna 23% van de wooneenheden betreffen appartementen. Dilbeek heeft een groot belang bij 

het ontvouwen van een beleid gericht op energierenovatie van gebouwen in mede-eigendom. 

4. Bijna 30% van de wooneenheden betreffen huurpanden. Dilbeek heeft een groot belang bij 

het ontvouwen van een beleid gericht op energierenovatie van gebouwen in verhuursituatie. 

5. De sociale huurwoningen bevinden zich hoofdzakelijk geclusterd op enkele locaties. Dit 

kunnen belangrijke lanceerplekken vormen voor groepsrenovaties en wijkgebonden 

renovatiestrategie. Een renovatiepact met de sociale huisvestingsmaatschappij is aan de orde. 

6. In het centrum van Dilbeek is een aanzienlijk aandeel panden aanwezig met een erfgoed-

status. Dit kan de mogelijkheid of wenselijkheid tot energie-efficiëntiewinsten beperken gezien de 

eventuele praktische impact. Dit vraagt om warmtebronnen op hogere afgiftetemperatuur. 

7. Aardgas is voor zowel de residentiele als tertiaire gebouwen de belangrijkste (+60% aandeel) 

actuele energiedrager voor de warmtevoorziening. Stookolie en elektriciteit volgen als tweede 

en derde belangrijkste energiedrager. 

8. Dilbeek bevat een aanzienlijk contingent aan publieke gebouwen. Vanuit een voorbeeldrol 

kunnen deze een belangrijke aanzwengelfunctie innemen om duurzame warmteprojecten te 

realiseren. Dit vereist samenwerking tussen de patrimoniumbeheerders. 

9. Nieuwe projectontwikkelingen die worden gerealiseerd de komende jaren kunnen eveneens 

belangrijke katalysatoren zijn voor verduurzaming naar de omliggende bestaande omgeving. 
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Warmtebronnen 

De belangrijkste conclusies zijn uit de screening van de geïnventariseerde warmtebronnen zijn: 

1. Omgevingslucht en ondiepe geothermie (vooral bij halfopen en vrijstaande gebouwen) zijn de 

belangrijke duurzame warmtebronnen voor individuele en collectieve technieken op gebouw- 

of buurtniveau. Bestaande gebouwen moeten dan ingrijpend worden gerenoveerd. 

2. Restwarmte afkomstig van Puratos of de Elia Hoogspanningspost Bruegel zijn concrete 

collectieve restwarmtebronnen. Daarnaast is er nog laagwaardige restwarmte van 

koelinfrastructuur bij grote gebouwen, servers en industrie/logistiek. Al deze bronnen zijn nader 

te onderzoeken. 

3. Thermische zonne-energie kan zowel individueel (op daken) als collectief (zonnecollectorveld) 

een belangrijke ondersteunende warmtebron zijn. Voor collectieve opstellingen is het 

noodzakelijk om hierover een debat en ruimtelijk-oriënterend studiewerk op te starten. Het is 

één van de grootste en enige echt beschikbare collectieve warmtebronnen in Dilbeek. 

4. De beschikbaarheid van lokale biomassa is beperkt en vooral geschikt voor specifieke cases. 

5. Warmteproductie via Power-to-Gas of Power-to-Heat uit momentane overschotten van 

groene stroom kunnen op termijn een aanvullende collectieve warmtebron zijn, via thermische 

opslag. Enkel de uitbouw van windenergie in Dilbeek kan deze piste versterken. 

6. Het warmtebronpotentieel van riothermie is waarschijnlijk beschikbaar voor grotere 

gebouwen of gebouwenclusters op of nabij de transportleidingen van de DWA-riolering. 

Uitgangspunten voor een toekomstvisie duurzame warmte 
 

Het warmtezoneringsplan is opgebouwd op enkele fundamentele uitgangspunten: 
 

100% Duurzame warmte Het warmtezoneringsplan vertrekt vanuit de ambitie om de gebouwde omgeving voor 
100% van duurzame/ klimaatneutrale warmte te kunnen voorzien. 

Tijdigheid In de strijd tegen klimaatverandering is het belangrijk dat de oplossingen tijdig 
geïmplementeerd geraken. 2050 wordt aangehouden als streefdatum. 

Flexibiliteit Voor zover haalbaar nemen we een zo breed mogelijke mix aan oplossingen in 
beschouwing. Flexibiliteit om in te spelen op onbekendheden is een cruciaal element. 

Cascaderen Binnen dit warmtezoneringsplan gaan we er van uit dat bronnen van duurzame energie 
vooral ingezet worden voor de toepassingen die overeenstemmen met hun niveau van 
energiekwaliteit Hoogwaardige energiedragers zoals biomethaan, waterstof enz. horen in 
feite niet te worden gebruikt voor gebouwverwarming. 

Lokaliteit Er wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar het aantrekken en benutten van lokale 
warmtebronnen. Het is niet de bedoeling om vooral in te zetten op bronnen die van 
buitenaf aangetrokken moeten worden. 

Trias-energetica We erkennen de rol van energie-efficiëntie en vraagreductie in de trias-energetica. Het 
beter isoleren van het bestaande gebouwenpatrimonium is dus evident. Voor de afweging 
tussen verschillende warmteconcepten vormt het echter geen taboe dat men in sommige 
gevallen kan kiezen voor minder isoleren. 
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Uitwerking van de warmtezoneringskaarten 

Het warmtezoneringsplan vertrekt vanuit een opgemaakte warmtevraag voor de diverse statistische 

sectoren. Deze warmtevraag is gebaseerd op de huidige ingeschatte warmteverbruiken van 2018. 

Hierop zijn naar de toekomst volgende invloeden van tel: 

• Impact van demografische evolutie en verdichting 

• Impact van verdere renovatie van het gebouwenpatrimonium 

• Normalisatie van de verbruiken in 2018 met de normale graaddagen 

De warmtevraag werd afzonderlijk en gecombineerd ingeschat voor zowel residentiele als tertiaire 

gebouwen. Op de warmtevraagprojectie werden verschillende renovatiescenario’s doorgerekend. 

 

Figuur 2: warmtevraagscenario's 

 

Voor het inkleuren van een warmtezoneringskaart zijn er schier oneindig veel combinaties mogelijk. 

Daarom is eerst een “long list” met warmteconcepten opgemaakt en uitgeselecteerd: 

1. Uit de long list komen volgende hoofdconcepten naar voren voor de verwarming van de 

gebouwde omgeving: 

a. Warmtenetten 

b. All electric concepten 

c. Groen gasnet-concepten 

2. In tweede rang wordt ook individuele biomassa als een plausibele optie weerhouden in die 

gebieden waar omgevingshinder minder speelt. Aardgas en gasnetten zien we voor de 

gebouwde omgeving als een zeer belangrijke transitiebrandstof en infrastructuur. 

De weerhouden warmteconcepten zijn gecombineerd in 6 verschillende technologische scenario’s. Er 

is rekening gehouden met de verschillende buurttypes (stedelijk versus landelijk). 

Twee scenario’s voor 2050 werden omgezet naar kaartvorm. Bijkomend is een transitiebeeld 2030-

2040 gemaakt over de mogelijke evolutie vanuit de actuele situatie naar de weerhouden scenario’s 

(T1 en T2). 
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Beschrijving geselecteerde scenario’s Keuzetoelichting 

T1 - Warmtenet Maximaal + “all-electric”: 
• Waar zinvol werden warmtenetten op gebiedsniveau 

uitgerold als dominant warmtesysteem, ook bij minder 
evidente individuele warmteklanten.  

• De overige gebieden werden overgeschakeld naar 100% 
elektrische oplossingen. All deze panden werden 
energetisch gerenoveerd. 

• Biomassa speelt een rol voor een beperkt aantal plaatsen 
en toepassingen. 

• De combinatie van warmtenetten en “all-electric” 

laat toe om 100% duurzame warmte na te streven. 

• De renovatieopgave voor de gebouwen kan zo 

worden geoptimaliseerd.  

• Lokale warmtebronnen kunnen maximaal worden 

aangewend op de juiste energieniveaus. 

• De afweging tussen warmtenetten en “all-electric” 

oplossingen laat toe om de investeringskosten te 

optimaliseren. 

• De inzet van warmtenetten biedt grote flexibiliteit 

voor de warmtebronkeuze. 

T2 - Warmtenet Cherry Picking + “all-electric”: 
• Waar zinvol werden warmtenetten uitgerold bij de 

meest interessante verbruikers. De minder evidente 
individuele warmteklanten werden niet aangesloten. 

• De overige gebieden werden overgeschakeld naar 100% 
elektrische oplossingen. Alle deze panden werden 
energetisch gerenoveerd. 

• Biomassa speelt een rol voor een beperkt aantal plaatsen 
en toepassingen. 

Warmtezoneringskaarten 

Warmtezoneringskaarten zijn bedoeld als visiebeelden. Ze projecteren een wenselijke en realistische 

toekomstvisie. Het definiëren van warmtezones doet geen afbreuk dat gebouwgebruikers altijd 

enige vrijheid behouden om afwijkende pistes te bewandelen voor de hoofdverwarming of 

bijverwarming.  

Een warmtezoneringsplan is geen 100% voorbestemd pad. Het geeft vooral een hoofdrichting en 

inzicht over de mate waarin warmteconcepten als “dominante systeem” interessant en wenselijk zijn. 

Daarna is het aan de maatschappelijke actoren en overheden om hierop in te spelen door het juiste 

beleid te initiëren en investeringen te ontlokken. 

Van warmtezonering naar lokaal warmtebeleid 

De conclusies uit de warmtezoneringskaart brengen ons tot het formuleren van vervolgstappen voor 

het lokale warmtebeleid. 

In een volwaardig beslist warmtebeleidsplan werkt de gemeente uit hoe de warmtezoneringskaart 

realiteit kan worden. Een warmtebeleidsplan bevat concrete doelstellingen, schetst de inzetbare en 

gewenste (al dan niet inzetbare) maatregelen, maakt duidelijk wie wat doet, geeft een raming van de 

nodige middelen en wat de herkomst daarvan is. 

 

Conceptuele stappen traject opmaak “Warmtetransitievisie”
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Warmtezoneringskaart volgens scenario T1 

Warmtenet Maximaal + “all-electric”  
 
 

 
Figuur 3: Warmtezoneringskaart - Warmtenet Maximaal + “all-electric”  
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Warmtezoneringskaart volgens scenario T2: 

Warmtenet Cherry Picking + “all-electric”  
 
 

 
Figuur 4: Warmtezonering - Scenario T2 - Warmtenet Cherry Picking + “all-electric”  
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Transitiebeeld 2030 - 2040 
 
 

 

Figuur 5: Warmtezonering - Transitiebeeld 2030-2040 
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10 conclusies en aanbevelingen 

1. Er is voor de verschillende buurten een pallet aan lokale duurzame warmteconcepten 

beschikbaar en toepasbaar. Het centrum van Dilbeek en Groot-Bijgaarden neigen naar 

warmtenetten. De overige gebieden neigen hoofdzakelijk naar warmtepompen. Het is cruciaal 

om nu de haalbaarheidsonderzoeken op te starten om de eerste warmtenet-eilanden vorm te 

kunnen geven. Het publieke gebouwpatrimonium kan als katalysator dienen. 

2. Duurzame warmtescenario’s zijn maar echt klimaatneutraal in de mate dat ook de gebruikte 

(hulp)bronnen volledig duurzaam worden. Voor warmtepompen in bijzonder is verduurzaming 

van de aangewende elektriciteit cruciaal. 

3. In alle scenario’s zien we de meerwaarde en de noodzaak om prioritair de bestaande gebouwen 

energie-efficiënter te maken. De gebouwen die niet binnen warmtenetzones liggen moeten 

ingrijpender gerenoveerd worden om “klaar” te zijn voor een warmtepomp. 

4. Verdichtingsprojecten kunnen een deel compenseren van de dalende warmtevraag door 

toenemende energie-efficiëntie. Vaak moet de verdichting onrealistisch hoog zijn om een 

betekenisvolle positieve impact te hebben op de haalbaarheid van een warmtenet. Dit doet 

geen afbreuk aan de impulswaarde die een verdichtingsproject kan hebben op de haalbaarheid 

van duurzame warmte binnen dat bepaald gebied. Iedere nieuweprojectontwikkeling zou 

ingeschakeld moeten worden om (via bouwvoorschriften) de visie op duurzame warmte te 

realiseren. 

5. Warmtenet-scenario’s vragen om collectief ingrijpen. Meer dan bij “all-electric” is er nood aan 

een gerichte omschakelstrategie. In die straten waar een warmtenet wordt uitgerold moeten er 

zoveel als mogelijk potentiele aansluitingen in één beweging worden meegepakt. 

6. Een doelgerichte lange-termijn communicatie laat mensen toe om zich hier naar te richten. Dit 

rapport is geen communicatieplan. Die vertaalslag moet met een communicatiebureau 

gebeuren, gekapseld in een volwaardige strategie en beleid over duurzame warmte. 

7. De idee dat aardgas makkelijk vervangen kan worden door waterstofgas of synthetisch 

methaan lijkt op dit moment een fabeltje voor het invullen van gebouwverwarming. 

8. Met de blik op 2030 gericht zou de focus vanaf nu op de aardgascondensatieketel moeten 

verschuiven naar de hybride-technieken zoals de hybride warmtepomp. Daarop moet ingezet 

worden in die bestaande gebouwen waar warmtenetten niet meteen voor de deur komen te 

liggen en “all electric” warmtepompen nog niet meteen technisch-economisch haalbaar zijn. 

9. De uitfasering van stookolie en LPG tegen 2030 als onderdeel van de transitie naar een 

duurzame warmte moet verdergezet en versneld worden. 

10. Maak werk van een volwaardig beslist warmtebeleidsplan waarin wordt uitgewerkt hoe de 

warmtezoneringskaart realiteit kan worden. Vorm daarbij een alliantie tussen de overheden 

(lokaal bestuur, Provincie, Vlaanderen), burgers & organisaties en Fluvius. 
  



Warmtewende Vlaams-Brabant  Dilbeek – samenvatting eindrapport 11 

Bouwstenen voor de omzetting een wervend warmtebeleid 

Binnen het project Warmtewende werd een catalogus aan bewezen lokale warmtebeleidsmaatregelen 

uitgewerkt. Deze bevat sleutelmaatregelen en ondersteunende maatregelen. Beide zijn nodig om tot  

een goed huis te komen; het fundament en de afwerking. De uitwerking van succesvol beleid vooral  

gaat over het HOE en minder over het WAT. Elk instrument werkt maar succesvol bij correct gebruik.  
 

Catalogus van lokale warmtebeleidsmaatregelen 
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Welke middelen zijn er nodig voor leidend lokaal warmtebeleid? 

Ieder lokaal bestuur zal zijn beste beentjes moeten voorzetten om de klimaatambities naar 2030 en 

2050 te behalen. Wie olifanten wil vangen heeft meer nodig dan alleen een muizenval! 

Alle maatregelen bij elkaar genomen ligt de eenmalige uitgave aan studiekosten in de ordegrootte van 

215k€ en op een jaarlijks exploitatie en investeringsbudget van 441k€ voor ieder legislatuurjaar.  

Het inhoudelijke takenbeslag zou neerkomen op ca 2,5 VTE’s aan medewerkers, verspreid over de 

verschillende afdelingen en diensten. (Deze raming doet geen uitspraak welk actor wat zou oppakken) 

Om over de grote middelenkloof te springen is publiek ondernemerschap en creativiteit nodig: 

• De stok verlengen: op zoek gaan naar subsidies om de eigen middelen voor aan te vullen. Durf 

als bestuur voor te investeren in publiek business development. 

• De kloof verkleinen: samenwerking op basis van een afgesproken agenda met 

streekintercommunales, andere lokale besturen en andere organisaties (VVSG, ODE, BBL). 

• De springer in betere conditie krijgen: investeren in eigen mensen (aantal & competenties). 

Focus in het begin op de hoofdzaken om met de huidige middelen dingen in gang te zetten. 

Welke rol kunnen lokale besturen opnemen? 

De rollen die heden verwacht worden 

van lokale besturen gaan verder dan 

reguleren en toezien op de naleving. 

Om een goede wisselwerking met de 

stakeholders te bekomen zal Dilbeek 

voor zichzelf de rollen en stijl van 

besturen helder moeten krijgen. 

Hiervoor zijn 6 invalshoeken met 

bestuursrollen. 

 Figuur 7: Mozaïek met bestuursrollen 

Doelstellingen en accountability 

De ambitie voor Dilbeek is om in 2050 een klimaatneutrale bebouwde omgeving te hebben. Het is 

noodzakelijk dat dit wordt uitgerafeld in subdoelstellingen met indicatoren, concrete 

beleidsprogramma en maatregelen om de uitdaging manageable te maken. 2030 wordt daarbij 

vooropgesteld als tussentijds mikpunt op middellange termijn. In het rapport werden hiertoe 

voorbeelden van mogelijke doelstellingen geformuleerd. Daarbij is belangrijk om: 

• De strategische doelstellingen te adopteren in het opvolgsysteem van de gemeente/ stad.  

• De monitoringsinstrumenten moeten consequent ingevuld en opgevolgd worden. 

• Er moeten verantwoordelijken worden toegewezen om accountability te creëren. 

• Blijf collectief bewaken dat de opvolging an sich geen papieren tijger wordt. 


