'Klimaatneutraliteit is een keuze
die alle economische sectoren zal
raken'

Interview met Chiara Gallani, locoburgemeester van
Padua, Italië, winnaar van de 'City in the Spotlight'prijs van het Burgemeestersconvenant.
[Burgemeestersconvenant – Bureau voor Europa:] Uw stad heeft sterk de nadruk gelegd
op aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, waarbij sommige
mensen Padua zelfs een 'veerkrachtlaboratorium' noemen. Wat was de eerste
stap die de gemeente in deze richting zette, en waarom?
De gemeente Padua heeft het mitigeren van en aanpassen aan klimaatverandering al
vele jaren op haar politieke agenda staan. Dit is een reis van twee decennia, die begon
in 1999 met de goedkeuring van het eerste gemeentelijke energieplan en culmineerde
in 2021 met de goedkeuring van zijn SECAP.
Sinds het toetreden in 2010 tot het initiatief van het Burgemeestersconvenant, heeft de
administratie dit gebruikt als een kans om haar maatregelen voor te stellen, beste
praktijken uit te wisselen en nieuwe uitdagingen te delen met gelijkgestemde steden in
heel Europa. In 2016 werd een volgende stap gezet met de verlenging van de richtlijnen
'Veerkrachtig Padua', een joint venture met de Universiteit van Venetië om voort te
bouwen op het adaptatieplan.

In 2017 werd het door de EU gefinancierde LIFE Veneto ADAPT-project gelanceerd, met
de bedoeling een methodologie en operationele instrumenten te creëren om steden
aan te moedigen zich aan te passen aan klimaatverandering en het vermogen van
lokale autoriteiten om te reageren op extreme gebeurtenissen te optimaliseren en te
verbeteren.
Bij onze SECAP waren veel actoren betrokken - zowel publiek als privaat - in de
verschillende fasen, van het analyseren van de stand van de techniek tot het
identificeren van de maatregelen en het krachten bundelen met institutionele partners
en belanghebbenden in het lokale Agenda 21-proces.
Wat hebt u geïdentificeerd als de belangrijkste obstakels voor uw lokale klimaaten energie-inspanningen?
Padua heeft de afgelopen jaren talloze keren en vaker dan vroeger te maken gehad
met extreme weersomstandigheden zoals stormen en hittegolven, die aanzienlijke
schade hebben toegebracht aan de burgers, de industrie, de openbare infrastructuur
en ook aan het boomerfgoed van de stad. De administratie erkende de uitdaging van
klimaatverandering en heeft manieren gezocht om deze van een bedreiging in een
kans om te zetten, waarbij de afgelopen jaren veel werk is verzet om haar vermogen te
versterken om de gevolgen van extreme gebeurtenissen te verzachten en te
voorkomen, alsook om het gebied minder kwetsbaar te maken voor deze
veranderingen.
Een van de belangrijkste obstakels voor de lokale klimaat- en energieverbintenis was de
versnippering van beschikbare vaardigheden over de verschillende afdelingen van de
gemeente: velen van hen houden zich bezig met deze mitigatie en aanpassing, maar
missen gemeenschappelijke doelstellingen en echte samenwerking als het gaat om het
ontwerpen van nieuwe projecten en om het bepalen van de toekomst van de stad.
Daarom omvatte het SECAP een specifiek plan voor de oprichting van een sectoroverschrijdende werkgroep en een bureau dat zich toelegt op de intersectorale
kwesties van aanpassing aan klimaatverandering, de coördinatie van de implementatie
van de maatregelen, de goedkeuring van nieuwe partnerschappen en memoranda van
overeenstemming met het publiek en particuliere actoren.
Waarom hebt u besloten om mee te doen aan het Burgemeestersconvenant 'City
in de Spotlight-awards?
Deelname aan de award van het Burgemeestersconvenant was voor de administratie
een gelegenheid om het tot dusver verrichte werk in de schijnwerpers te zetten en de
geloofwaardigheid en kracht van haar plan te vergroten. Het winnen van deze prijs
betekende dat veel lokale actoren en gemeentelijke diensten gingen geloven in het

belang van deze tool en gemeenschappelijke doelstellingen gingen delen op basis van
een langetermijnperspectief.
Hoe ziet u Padua in 2050?
De administratie heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld: de klimaatveranderende
uitstoot van haar grondgebied tegen 2030 met 55% verminderen en tegen 2050
klimaatneutraliteit bereiken. Het is een uitdaging waar de gemeente en alle lokale
publieke en private actoren bij betrokken zijn, inclusief de burgers zelf.
Klimaatneutraliteit is een keuze die alle economische sectoren zal raken en gericht zal
zijn op alle gemeentelijke plannen en regelgeving. Voorbeelden zijn het
Stedenbouwkundig Plan, het Groenplan en het Stedenbouwkundig Plan voor
Duurzame Mobiliteit - dat zich in de ontwerpfase bevindt - en duurzaamheidsbeleid dat
gericht is op het verminderen van het energieverbruik en het verbeteren van de
veerkracht van de gemeente zal opnemen en integreren.

Deze illustratie gemaakt door "Słucham i rysuję" werd aangeboden aan de stad Padova, de geselecteerde winnaar van het
"Covenant of Mayors -Europe Awards" in 2021. Klik om het beeld in HD te downloaden!

Het plan is opgedeeld in 116 acties die zes thema's beslaan:
•

bevordering van hernieuwbare bronnen;

•

de efficiëntie van de openbare en particuliere gebouwen;

•

het duurzaam beheer van netwerken en infrastructuren;

•

versterken van zachte mobiliteitsdiensten en lokaal openbaar vervoer;

•

consolidering van de koolstofarme economie;

•

plannen van een inclusieve en veerkrachtige stad.

Deze doelen vormen een grote uitdaging. Klimaatneutraliteit bereiken tegen 2050
betekent een volledige transformatie van de manier waarop goederen worden
geproduceerd en diensten worden aangeboden, radicaal veranderende
consumptiekeuzes, wonen in efficiëntere huizen die de energie kunnen produceren die
ze nodig hebben via hernieuwbare bronnen, en transport met een lage milieu-impact
of gebruik van intelligente en gedeelde mobiliteitssystemen. Allemaal zaken waar het
gemeentebestuur zich voor inzet.

