SITUATIESCHETS

Hoe kan je als gemeente aan de slag gaan als je de energievraag van je
gemeente wil verduurzamen?
Valerie Dewaelheyns – Ruimtelijke planning
Astrid De Man (VoKa / mIK)
Pieter Vingerhoets (EnergyVille)
- Provinciale dienst Ruimtelijke planning probeert inzicht te krijgen in
de visie van lokale besturen op het opschalen van
particuliere/individuele verduurzaming van woningen naar een
verduurzaming op schaal van dorpskernen/woonwijken/gemeenten,
inclusief locatiebeleid, schrappen woonaanbod etc. In de oproep van
de lokale ruimtetrajecten 2018 diende niemand in op pakket 7 verduurzaming van de energievraag
- Probleem: gemeenten die werk willen maken van kernversterking en
verduurzaming energie lopen vaak op tegen Vlaamse regelgeving (vb.
woningdelen)
- Gebrek aan algemeen kader en visie vanuit de Vlaamse overheid, over
de beleidsdomeinen heen
-

-

NODEN

-

OPLOSSINGEN
-

Beleidskader Vlaanderen moet meer kernversterkend werken, nood
aan meer flexibiliteit om verduurzaming van energievraag mogelijk te
maken (enerzijds daling van energieverbruik, anderzijds meer
hernieuwbare energie)
Nood aan meer transparante regelgeving en duidelijkheid over
financiële aspecten (bv. zonnepanelen)
Nood aan duidelijke doelstellingen voor de gemeenten
Nood aan technisch en procesmatig ontzorging van gemeenten :
Wat is potentieel voor HE? Veel tools vanuit Vlaanderen zijn te grof,
bv. Zonnekaart
Hoe er een participatief proces van maken? Hoe burgers mee
betrekken?
Hoe eigen grondbeleid inschakelen?
Nood aan ontzorging bij burgers, waarbij de hele bevolkingsgroep
moet gedekt zijn
Nood aan ontzorging bij KMO’s: nood aan een warmtemakelaar om
bedrijven met restwarmte in contact te brengen met warmtevragers
Nieuw provinciaal Klimaatproject ‘Warmtewende Vlaams-Brabant’
door ODE Vlaanderen, BBL en VVSG: 3 pilootgemeenten worden
begeleid bij de opmaak van een warmtezonerings- en
warmtebeleidsplan (visie) rond duurzame warmte
LICHT-werking (Lokaal Initiatief voorCoöperatief Hernieuwbare
Transitie) (LICHT-Leuven/Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant):

-

GOEDE VOORBEELDEN

-

ondersteuning voor gemeenten om samen met burgers grotere
projecten in kaart te brengen + mogelijkheid onderzoeken voor
financiering van deze projecten met burgercoöperaties (bv.
gemeentelijke gebouwen)
Tools Energyville: http://www.energyville.be/slimme-energie-wijkenen-steden
Van individueel naar meer collectief denken, een opschaling van
individuele ingrepen naar collectieve oplossingen: collectieve
warmtepompen, zonnedelen…
Beersel: werkt aan energievisie, wil sterk inzetten op warmtenetten

