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CO2

-40%

Het klimaat verandert en dat voelen we. Warmterecords sneuvelen en 
hittegolven volgen mekaar op. De landbouw loopt schade op door de 
droogte en er zijn dringend maatregelen nodig tegen extreme hitte of, 
net andersom, zware regenval. 

In Zuid-West-Vlaanderen tekenden de 13 burgervaders het 
Burgemeestersconvenant voor 40% minder CO2 tussen 2005 en 2030. 
Een uitdaging, want in 2017 haalden we ondanks diverse inspanningen 
maar een score van -11%.  

Met deze regionale ruimtelijke energiestrategie hebben we becijferd 
hoe de regio de doelstellingen toch kan halen, weliswaar niet zonder 
inspanningen. Kansen voor hernieuwbare energie en duurzame 
warmte brachten we hierbij in kaart.



7

Klimaatneutraal  
in 2050 

Tussen 2005 en 2017 bespaarde onze regio 11% CO2, 
maar dat is pas het begin voor Zuid-West-Vlaanderen: 

1. In eerste instantie zullen we inzetten op energie-
e�ciëntie: ons energieverbruik moet drastisch naar 
beneden. Verwachte CO2-besparing: 31,6%. 

2. Het gebruik van fossiele brandsto�en voor 
warmteproductie moeten we zoveel mogelijk 
vermijden, door waar mogelijk gebruik te maken van 
aanwezige restwarmte, zowel uit afvalverbranding 
als van een aantal specifieke bedrijven. Verwachte 
CO2-besparing: ongeveer 2%.

3. Door over te schakelen van fossiele brandsto�en 
op elekriciteit kan CO2 bespaard worden. Denk aan 
warmtepompen of elektrisch rijden. Verwachte CO2-
besparing: 11%.

4. De elektriciteit die we gebruiken, moet zoveel 
mogelijk via lokale hernieuwbare bronnen 
(voornamelijk zon en wind) opgewekt worden. 
Verwachte CO2-besparing: 32%.

5. De overige 12% ten slotte dient te worden ingevuld 
via de import van hernieuwbare energie of nieuwe 
technologieën.

Energie-e�ciëntie is energie besparen door woningen 
te isoleren, andere keuzes te maken in onze mobiliteit 
en alternatieven te ontwikkelen in de industriële sector. 

Met hernieuwbare energie hebben we het over wind, 
zon, biomassa en biogas. Op de figuur op pagina 8 zie 
je in welke mate onze regio zelf kan instaan voor de 
productie van die hernieuwbare energie. Vandaag is 
dat 8% van de energiebehoefte, maar op termijn moet 
dat stijgen naar 32%. Deze theoretisch-technische 
inschatting gaat uit van de specifieke kenmerken in 
onze regio: veel bebouwing, weinig open ruimte, geen 
diepe geothermie mogelijk, hoogwaardige landbouw... 

Zonne-energie kan instaan voor 83% van de totale 
productie van hernieuwbare energie. Dat maakt van 
de zon de belangrijkste hernieuwbare energiebron in 
Zuid-West-Vlaanderen. Bij de berekeningen hebben 
we rekening gehouden met het potentieel op zowel 
residentiële als niet-residentiële daken. Op residentiële 
dakoppervlakken kunnen zonnepanelen worden 
gelegd om stroom op te wekken, maar ook thermische 
panelen, voor de warmtevraag. Dat werd in deze 
oefening meegenomen. 

 

Het energieverbruik is verantwoordelijk voor het gros van de 
broeikasgassen, en laat die broeikasgassen zoals CO

2
 nu net voor de 

klimaatverandering zorgen. Maar wat is er nodig om een energieneutrale 
regio te worden tegen 2050? 



98

Een ruimtelijke 
energiestrategie

voor Zuid-West-
Vlaanderen

Voor het potentieel van windenergie zijn we uitgegaan 
van 3 megawatt per windturbine. Als we rekening 
houden met de huidige wetgeving (clustering langs 
infrastructuren) kunnen in Zuid-West-Vlaanderen met 
enige realiteitszin zo'n 50 bijkomende windturbines 
worden geplaatst, die goed zijn voor zowat 678.000 
megawattuur per jaar. Hiermee kan ongeveer 14% van 
de totale productie van hernieuwbare energie ingevuld 
worden. De dichte bebouwing en versnippering perken 
het potentieel in. 

Biomassa en biogas ten slotte zijn een bijna 
verwaarloosbare hernieuwbare energiebron, althans 
in deze regio. 4% van de totale productie van 
hernieuwbare energie komt voort uit biomassa of 
biogas. Warmterecuperatie uit afvalverbranding vormt 
hierbij het belangrijkste element.  

In elk geval kunnen we beter tegelijk inzetten op 
verschillende vormen van hernieuwbare energie en niet 
op één enkel systeem, met het oog op de zekerheid 
van energieproductie en om minder a�ankelijk te zijn 
van de tijd. 

We moeten de regio ook zien als een onderdeel 
van een Europees energiesysteem om tekorten en 
overschotten uit te wisselen, bv. met streken die meer 
open ruimte hebben en dus meer kansen hebben voor 
windenergie. 

Met wind, zon en warmtenetten 
kan er wel degelijk winst 
geboekt worden, zij het soms op 
lange termijn 

VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN  
CO2-NEUTRALITEIT TEGEN 2050

 

12%

11%
32%

2%

11%

32%

restwarmtepotentieel
eerder gerealiseerde CO2-besparing
warmtepompen en elektrisch rijden
aankoop van externe restwarmte/ 
hernieuwbare energie/nieuwe technologieën
productie van hernieuwbare energie  
in de regio
finale energiebesparingen
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 Energie-e�ciëntie 
 De eerste stap om de CO2-uitstoot te beperken, 
is minder energie verbruiken, en dat tegen de 
achtergrond van een regio die zowel demografisch als 
economisch groeit. Als we ons op modellen baseren, 
mogen we een besparing van 31,6% tegen 2050 
ambitieus maar realistisch noemen.

Er zijn drie belangrijke terreinen waar we de energie-
e�ciëntie kunnen verhogen: gebouwen, mobiliteit en 
industrie. 

Woningen, kantoren en andere gebouwen verliezen 
door gebrekkige isolatie continu warmte. Nieuwe 
bouwprojecten beantwoorden aan de strengste eisen. 
De grote uitdaging ligt er dus in om het bestaande 
gebouwenpark aan te pakken. Om alle bestaande 
woningen in de regio tegen 2050 conform (E60) te 
krijgen, moeten zowat 3000 woningen per jaar grondig 
energetisch worden gerenoveerd. 60% besparen op 
de warmtevraag moet dan kunnen. Met bijzondere 
aandacht voor kwetsbare doelgroepen wel, want vaak 
zijn hun woningen er het slechtst aan toe en is er 
sprake van energiearmoede. 

Op het vlak van mobiliteit is de belangrijkste energie-
e�ciëntiewinst te halen uit de zogenaamde ‘modal 
shift’.  Die komt erop neer dat we steeds meer 
bewegingen per fiets moeten afleggen. Dat betekent 
inzetten op meer en comfortabelere fietsinfrastructuur, 
waaronder de fietssnelwegen en fietsstraten in de 
stads- en dorpscentra. 

De shift naar elektrisch (auto)rijden is niet alleen voor 
onze gezondheid belangrijk (je vermijdt fijnstof), hij 
maakt ook een volledige omschakeling naar groene 
stroom mogelijk.  

De energie-e�ciëntie verhogen in de maakindustrie 
is een complex gegeven, waar geen uniforme 
oplossingen voor zijn. De grote, meest energie-
intensieve bedrijven worden door de Europese en 
Vlaamse overheid gestimuleerd om energie-e�ciënter 
te worden. Vooral fiscale stimuli en taksen op CO2-
uitstoot tonen aan dat de economie wel degelijk kan 
groeien terwijl de CO2-uitstoot daalt. Bovendien bieden 
de klimaatuitdagingen ook kansen aan nieuwe vormen 
van groene economie.

RenovatieCoaches Deelfietsen aan het station van Kortrijk

CO2-REDUCTIE: SCENARIO 2030, SCENARIO 
2050 VS MAXIMAAL POTENTIEEL

PV

warmtepompen

warmtevraag 
gebouwen

elektrisch 
rijden

modal shift

restwarmte

openbare  
verlichting

biogaspotentieel

restwarmte Halluin

bijkomende 
windturbines

e60

scenario 2030
scenario 2050
maximaal potentieel
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Zon  
 Zonne-energie kan op lange termijn in theorie 78% 
van het totaal aan hernieuwbare energie uitmaken. 
Vaak gaat dat echter ook samen met investeringen in 
de dakstructuur, dakdichting of dakisolatie.

Het is belangrijk om een paar principes te hanteren 
als we de regio verder warm willen maken voor 
zonnepanelen:

• Plaats zonnepanelen in de bebouwde omgeving,
niet in de open ruimte, want die open ruimte is in
onze regio al zo beperkt en waardevol.

• Implementeer de wetgeving van lokale
energiegemeenschappen (in voorbereiding) die de
energieproductie op een dak loskoppelt van het
energieverbruik op hetzelfde perceel. Zo kunnen de
dakoppervlaktes maximaal worden benut.

• Ga voor burgerparticipatie, met het gemeentelijke
patrimonium als voorbeeld.

• Volg nieuwe PV-toepassingen op: gevelpanelen,
parabolische panelen, recycleerbare panelen...

Maximale benutting van grote industriële dakoppervlakken. 
Zonnedaken boven parkings zorgen niet alleen voor hernieuwbare energie, maar 
ook voor schaduwrijke staanplaatsen en potentiële koppelingen voor laadpalen. 

Persmoment Zonkracht

Volgens de Vlaamse 
zonnekaart zou 40% van alle 
dakoppervlakte geschikt zijn 
voor PV-panelen
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Wind  
 Het Vlaamse beleid stelt dat windturbines zoveel 
mogelijk in groep moeten worden ingepland nabij 
lijninfrastructuren zoals snelwegen en bevaarbare 
waterlopen, bij voorkeur gelinkt aan bedrijventerreinen. 
Volgens die benadering kunnen windmolens tot 14% 
van alle potentiële hernieuwbare energie in Zuid-West-
Vlaanderen opwekken. 

Er zijn in onze regio echter heel wat beperkende 
elementen die windmolens op veel plaatsen onmogelijk 
maken: bebouwing, luchthavens, vogelvluchtlijnen, 
vleermuizen, sevesobedrijven, hoogspanningslijnen, 

spoorwegen, gewest- en autosnelwegen, 
aardgasleidingen, beschermde landschappen, natuur... 
Ook slagschaduw en geluidsoverlast komen in 
gespecialiseerde studies aan bod. 

Jammer genoeg kan een gemeente, stad of regio 
vandaag niet sturend zijn in een beleid rond 
windenergie. Een specifieke inplanting kan niet worden 
afgedwongen in het huidige landschap, waar lucratieve 
contracten worden afgesloten rond opstalrechten 
die vaak niet geactiveerd worden op korte termijn. 
Bovendien zijn de lusten en lasten niet gelijk verdeeld. 
Naast de grote winst voor het initiatiefnemende bedrijf, 
krijgt één grondeigenaar een ‘win-for-life’, terwijl 

de ruimere omgeving met heel wat ‘lasten’ wordt 
geconfronteerd. Zolang deze pijnpunten niet opgelost 
raken, is het moeilijk sturend te zijn, laat staan proactief, 
met betrekking tot windenergie. 

Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, voorzien we 
bovenop de 14 bestaande nog een 50-tal bijkomende 
windturbines in de regio. 

De technologie staat niet stil, en dus zullen 
windturbines in de toekomst energetisch vast nog 
rendabeler worden. Daardoor zullen er mogelijk minder 
windturbines geplaatst moeten worden om de nodige 
hernieuwbare energie op te wekken. 

 Biomassa en biogas
 Het potentieel van biomassa in Zuid-West-
Vlaanderen is veeleer beperkt, met een percentage 
van slechts 4% van de bijkomende capaciteit voor 
hernieuwbare elektriciteitsproductie. De regio is 
bijzonder bosarm. Het beleid zet prioritair wel in op 
de aangroei van natuur en bos, maar niet vanuit de 
doelstelling om biomassa te produceren. 

Ook restwarmte van verbrandingsovens (met IMOG 
Harelbeke als belangrijkste) of van vergisters op 
landbouwbedrijven valt onder de categorie biomassa 
en biogas. 

4 Daltons (windmolens) op Evolis

IMOG Harelbeke

Foto Imog
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 Warmte 
 In Zuid-West-Vlaanderen is de warmtevraag 
goed voor 53% van de totale CO2-uitstoot. Als we 
de klimaatdoelstellingen willen halen, wordt het 
onvermijdelijk om onze resterende warmtevraag na 
isolatie te verduurzamen, onder meer via warmtenetten.  

Een warmtenet brengt via ondergrondse geïsoleerde 
buizen warmte uit een of meerdere bronnen naar 
de verbruiker. Het is iets als een heel grote centrale 
verwarming op schaal van een wijk, stad of zelfs 
regio. De warmteklanten kunnen heel divers zijn: 
bedrijven, woningen, zwembaden, sporthallen, 
scholen, bibliotheken, woon-zorgcentra… Ook 
de warmtebronnen lopen uiteen: industriële 
restwarmte, ondiepe geothermie, zonneboilers,  
oppervlaktewater, een afvalverbrandingscentrale, 
een warmtekrachtkoppeling, restwarmte uit 
waterzuiveringsstations… Een warmtewisselaar bij de 
verbruiker levert de warmte aan de binneninstallatie 
voor ruimteverwarming en sanitair warm water.

In 10 van de 13 steden en gemeenten in de regio 
werden kansen voor warmtenetten gedetecteerd op 
basis van de warmtevraag. Haalbaarheidsstudies zullen 
uitwijzen in welke mate deze kansen e� ectief benut 
kunnen worden. 

Er is onvoldoende restwarmte om aan deze vraag 
tegemoet te komen, maar warmtenetten die met 
omgevingswarmte gevoed worden, kunnen een 
oplossing zijn.

Voor warmtenetten in de regio hanteren we vier 
principes: 

1. Warmtenetten gaan hand in hand met 
kernversterking. Voor een warmtenet moet je 
immers een dichtheid hebben van minstens 
35 woningen per hectare. Vooral stedelijke 
gebieden komen in aanmerking. Als de gebieden 
goed gelegen zijn, kan verdere verdichting de 
haalbaarheid van een warmtenet vergroten.

2. Samen met warmtenetten kunnen klimaatassen
worden ontwikkeld. De grote infrastructuurwerken 
bij de aanleg van een warmtenet zijn vaak dé 
kans om er andere elementen aan te koppelen: 
trage mobiliteit, ontharding en vergroening, 
rioleringswerken, infi ltratievoorzieningen... 

Ontwerpoefening voor de Scheutistenlaan in Kortrijk waarbij rioleringswerken de start 
kunnen zijn voor het ontharden van de straat en de aanleg van een warmtenet...

53%

26%

21%

elektriciteit
warmte
transport over lokale 
wegen en gewestwegen

CO2-UITSTOOT IN 
ZUID-WEST-VLAANDEREN, 2017
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3. Met warmtenetten bouwen we aan een regionaal 
energiesysteem dat zich ontvouwt als een 
kralensnoer. Een cruciale rol is weggelegd voor de 
Leieas, die dankzij haar centrale ligging als drager 
kan worden uitgebouwd. Het warmtenet volgt niet 
letterlijk de loop van de Leie, maar wel die van 
parallelle steenwegen (of andere infrastructuur), 
want daar bevinden zich meer warmteafnemers. Op 
korte termijn is dit echter veeleer een kleinschalig 
bottom-upverhaal, waarbij eerst de kralen 
worden uitgebouwd – de lokale warmtenetten 
in de verschillende gemeenten – die dan later 
aangesloten kunnen worden op de ruggengraat of 
het snoer. 

4. Het beleid wordt afgestemd op  
warmtezoneringskaarten. In de roze zones in 
de kaart hiernaast zien we in welke gebieden 
er potenties bestaan om op (lange) termijn 
warmtenetten aan te leggen. Het zijn gebieden 
met een hoge densiteit en grote warmtevraag.  
Buiten deze zones is het niet rendabel om 
grootschalige warmtenetten te gaan leggen. 
Daar moeten we omschakelen naar volledig 
elektrisch. Dat wil zeggen dat gebouwen, na een 
nog diepere energetische renovatie dan in andere 
gebieden, de restwarmte elektrisch opwekken 
via bv. warmtepompen of zonneboilers. Vaak zijn 
hier individuele installaties noodzakelijk, maar 
collectieve elektrische oplossingen kunnen ook 
interessant zijn om de investering te drukken en de 
e�ciëntie te verhogen.  

Een regionaal warmtenet als 
kralensnoer
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Het energievraagstuk heeft ons landschap altijd 
sterk getekend. Houtkanten en knotbomen voor 
houtwinning, kleine windmolens voor malen van 
koren en later om zwingelmolens aan te drijven voor 
de vlasbewerking, kleine elektriciteitscentrales voor 
openbare verlichting ... 

Ondertussen zijn de elektriciteitscentrales van 
Ruien, Zwevegem en Harelbeke opgedoekt. De vele 
hoogspanningslijnen blijven wel nog in het landschap 
zichtbaar. Vandaag leveren vooral de Belgische 
kern- en gascentrales elektriciteit, en moeten we 
vaak energie importeren uit het buitenland om 
stroomtekorten te vermijden. Onze warmtevraag wordt 
dan weer ingevuld door aardolie en gas die in het 
buitenland gewonnen worden. 

Daardoor creëren we een a�ankelijkheid van energie 
die van buitenaf wordt aangevoerd, en mag het ons 
niet verbazen dat de jaarlijkse energiefactuur van Zuid-
West-Vlaanderen 1,2 miljard euro bedraagt (of ongeveer 
1/7 van het bbp van de regio) waarvan slechts 3% lokaal 
geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie.

De huidige generatie energielandschappen, 
gebaseerd op fossiele brandsto�en, bracht aanzienlijke 
uitdagingen met zich mee. Grondsto�en ontginnen 
zoals steenkool, aardolie of gas neemt heel wat ruimte 
in beslag. De impact op onze gezondheid is ook niet 
uitgebleven. 

Onze CO2-uitstoot moet dringend omlaag, maar dat 
is geen eenvoudige opgave. Er is een omschakeling 
nodig naar hernieuwbare energie die (bij voorkeur) 
lokaal geproduceerd wordt.

Afzonderlijk kunnen biomassa, water, wind, zon 
en (ondiepe) aardwarmte de volledige energie- en 
warmtevraag van Zuid-West-Vlaanderen nooit dekken, 
maar in combinatie kunnen ze de regio wel van 
voldoende hernieuwbare energie voorzien. 

Een transitie naar een mix van hernieuwbare bronnen, 
met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, zal 
onvermijdelijk een impact hebben op het landschap. 
De versnipperde ruimtelijke ordening van Zuid-
West-Vlaanderen vraagt een specifieke aanpak voor 
verschillende gebieden: stedelijke kernen, verspreide 
bebouwing, industriegebieden en open ruimte. 

Het intensieve gebruik 
van fossiele brandsto�en 
heeft geleid tot een 
klimaatverandering: 
gebrek aan biodiversiteit, 
hitte-eilande�ect, droogte, 
overstromingen ... Hoe ver  

staan we?
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Indien we de volledige energievraag van Zuid-West-
Vlaanderen met hernieuwbare energie willen invullen, 
moeten we:

• 13,9% van de oppervlakte voorzien van PV-panelen, of

• 73,8% van de oppervlakte wijden aan 1356 windturbines, of

• minstens een viervoud van de regio beplanten met 
 nuttige biomassa.

In 2017 werd al 11% CO2 bespaard. Aan dit tempo 
halen we de doelstelling voor 2050 absoluut niet, 
een versnelling is dus nodig. De enige sector die 
noemenswaardige positieve resultaten boekt, is 
die van het private woningbestand, maar ook hier 
moeten we nog een versnelling hoger schakelen. De 
uitstoot door het verkeer is de voorbije jaren zelfs 
nog toegenomen. Daar moet absoluut een kentering 
in komen. De omschakeling naar elektrische wagens 
vanuit hernieuwbare bronnen is een belangrijke stap. 

Naast de 14 windturbines die er in de regio al staan, 
zijn heel wat dossiers in procedure. Ook voor 
warmtenetten zijn de eerste stappen gezet: vanuit 
de verbrandingsoven in Harelbeke naar Harelbeke 
en Kuurne, maar ook in een aantal particuliere 
woningbouwprojecten. Positief is dat de grafi ek 
wel degelijk de goede kant op buigt. Alleen is de 
evolutiecurve nog niet steil genoeg. 

Evolutie hernieuwbare energie in Zuid-West-Vlaanderen. 
In 2017 behaalde de regio een aandeel van ± 8%. 

Evolutie van de CO2-uitstoot
in Zuid-West-Vlaanderen: sinds 2005 behaalden 
we in 2017 een reductie van 11%. Tegen 2030 zou 
dat 40% moeten zijn. 

409%

13,9%73,8%

Jaarlijks spendeert Zuid-West-Vlaanderen 
1,2 miljard euro aan haar energiefactuur (cijfers dateren van 2017). 
Slechts 3% van dat budget wordt lokaal geïnvesteerd. Met 1,2 miljard 
euro kan Zuid-West-Vlaanderen investeren in 400 windturbines of 
1200 km warmtenetten. Er zijn duidelijk genoeg middelen om de 
energietransitie te starten. 

Naar lokale 
hernieuwbare 
energie

Naar ingevoerde 
energie
uit Nederland, Verendigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, 
Noorwegen, Rusland, Qatar ...

3%
97%

€ 1,2 miljard
±1⁄7 van bbp van Zuid-West-Vlaanderen
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HERNIEUWBARE ENERGIEPOTENTIEEL 
ZUID-WEST-VLAANDEREN: RUIMTELIJKE IMPACT



25

Kortrijk - Stadsgroen Marionetten - Burgemeestersconvenant - Persmoment juni 2019

In juni 2019 ondertekenden de 13 burgemeesters van 
de regio het nieuwe Burgemeestersconvenant met 
als doelstelling om tegen 2030 40% minder CO2 uit te 
stoten ten opzichte van 2005. 

Om dat te halen, geeft de tabel op pagina 26 een 
mogelijk scenario weer. 

Het is een ambitieus programma dat alleen zal 
slagen als er vanuit alle beleidsniveaus massaal op 
wordt ingezet. Dit scenario veronderstelt een aantal 
wijzigingen/stimulansen op het Vlaamse en Europese 
niveau, maar ook belangrijke acties op het lokale 
niveau. 

 

40% minder  
CO2 tegen  
2030
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CO2-REDUCTIE TOT 2030 BINNEN EIGEN REGIO 40,0 %

Eerder gerealiseerd tussen 2005 en 2017 11,2 %

Finale energiebe-
sparing

25% van de gebouwen bespaart 60% op zijn warmtevraag (Vlaams plan: -60%  
tegen 2050 - interpolatie 2030)

6,2%

Verduurzamen van de gemeentelijke openbare verlichting 0,2%

Terugdringen van het aantal voertuigkilometers met 10% tegen 2030 3,3%

Totaal 9,6%

Restwarmtepotentieel Restwarmte uit afvalverbranding IMOG wordt voor 45 % gerecupereerd via een warmtenet  
van ca. 27 km lang

1,3 %

10 % van het maximale technische potentieel aan restwarmte bij bedrijven wordt gerecupereerd  
via een warmtenet, goed voor ca. 5 km warmtenet

0,3%

Totaal 1,6 %

Shift van fossiele 
brandsto�en naar 
(minder) elektriciteit

6 % van de huidige woningen verduurzamen hun warmtevraag door middel van  
het ‘all electric scenario’:  

1,4%

3 % van de huidige tertaire gebouwen en gemeentegebouwen verduurzamen 
hun warmtevraag door middel van  

0,3%

Elektrificering wagenpark: 20 % van de wagens rijdt elektrisch in 2030 2,0 %

Totaal 3,8 %

Productie van  
hernieuwbare  
energie

40% van de publieke gebouwen wordt optimaal voorzien van PV-panelen 0,5 %

35 % van de woningen wordt optimaal voorzien van PV-panelen 4,7 %

35 % van de niet-residentiële gebouwen wordt optimaal voorzien van PV-panelen 6,2 % 

10 % van de autoparkings en fietsenstallingen wordt optimaal voorzien van PV-panelen 0,2 %

10 % van de beschikbare oppervlakte langs autosnelwegen wordt voorzien van PV-panelen 0,3 %

Verdubbeling van het aantal windturbines in de regio (van 14 naar 29) 1,6%

30% van het maximaal haalbare biogaspotentieel wordt gebruikt voor productie van  
warmte en elektriciteit

0,4%

Totaal 13,8%

CO2-REDUCTIE TOT 2030: EXTERNE RESTWARMTE 0,7%

De cijfers in de tabel zijn gebaseerd op onderstaande 
uitgangspunten: 

• De langetermijndoelstelling van het Vlaamse 
renovatiepact zegt dat we tegen 2050 alle 
bestaande woningen op peil E60 moeten krijgen. 
Tegen 2030 wordt gerekend op 25% van de 
woningen. 

• Het Vlaamse regeerakkoord streeft ernaar om het 
aantal windturbines tegen 2030 te verdubbelen. In 
Zuid-West-Vlaanderen staan er nu 14 turbines, tegen 
2030 zouden er dus nog zo'n 15 bij moeten komen. 
De windturbines worden geschat op een vermogen 
van elk 3 megawatt.

• Het volledig omschakelen van de openbare 
verlichting in de regio (dimmen, doven en 
verledden) bespaart op schaal van de regio niet 
zoveel, maar is een belangrijk signaal vanuit de 
lokale besturen. 

• De modal shift wordt sterk gestimuleerd: een 
daling van het aantal voertuigkilometers is niet 
alleen voordelig voor het klimaat, maar ook voor de 
gezondheid, de files, enzovoort.  

• België is een van de landen met het grootste 
prijsverschil tussen gas en elektriciteit. Daardoor 
is het momenteel niet interessant om een gasketel 
door een warmtepomp te vervangen. Een 
verschuiving van de belastingen zou dit probleem 
kunnen aanpakken.

• Het project Zonkracht om met burgerparticipatie 
zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen te 
leggen, wordt voortgezet. 

• Energiegemeenschappen zijn in rekening gebracht. 
In een dichtbebouwde regio is een dakoppervlak 
een kostbaar goed, waarvan het potentieel zoveel 
mogelijk benut moet worden. Dat kan alleen als 
installaties niet langer op basis van het verbruik van 
het gebouw zelf gelegd worden, maar op basis van 
de beschikbare oppervlakte.  
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OBJECTIEF 7
35% van de niet-residentiële gebouwen 
legt de beschikbare dakoppervlakte 
maximaal vol met PV-panelen. Dat levert 
een CO2-winst op van 6,2%.

OBJECTIEF 6
De gemeentelijke 
openbare verlichting 
dimmen, doven of 
verledden leidt in Zuid-
West-Vlaanderen tot een 
CO2-reductie van 0,2%.

OBJECTIEF 1
6% van de woningen verduurzaamt zijn totale warmtevraag. 
Woningen die nu nog verwarmd worden met fossiele 
brandsto� en zoals stookolie of (vloeibaar) gas vullen 
hun warmtevraag duurzaam in met warmtepompen en 
zonneboilers. 

OBJECTIEF 2
25% van de gebouwen bespaart 
60% op de warmtevraag dankzij 

isolatie, gecontroleerde ventilatie 
en betere toestellen. Dit is goed 

voor 6,2% CO2-besparing.

OBJECTIEF 5 
Het huidige Vlaamse regeerakkoord 
wil een verdubbeling van de wind- en 
zonne-energie tegen 2030. Voor Zuid-
West-Vlaanderen zou dat een 15-tal 
extra windturbines betekenen of een 
CO2-winst van 1,6%. De turbines worden 
geclusterd langs de infrastructuren in 
de regio. 

OBJECTIEF 3
Restwarmte is goed voor een CO2-besparing van 1,6%. 

OBJECTIEF 4
20% van de gezinnen rijdt 
met elektrische wagens: een 
CO2-reductie van 2,0%.

OBJECTIEF 8
35% van de woningen legt de beschikbare 
dakoppervlakte maximaal vol met PV-panelen: 
4,7% CO2-reductie.

Zuid-West-Vlaanderen
40% minder CO2 tegen 2030
In Zuid-West-Vlaanderen werd tussen 
2005 en 2017 al 11,2% CO2 bespaard.
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Zonnepanelen op De Barthel in Menen

Actie op 
lokaal niveau

Hoewel de klimaatverandering een uitdaging vormt 
op wereldschaal, kan een lokaal bestuur dicht bij de 
burger heel wat acties ondernemen om de CO2-
besparing op het terrein te realiseren. 

Lokale besturen hebben in de eerste plaats een 
belangrijke voorbeeldfunctie in hun eigen patrimonium 
en het openbare domein:

• Streven naar energieneutrale nieuwe 
overheidsgebouwen. 

• Er wordt aan doorgedreven patrimoniumbeheer 
gedaan met een (fi nanciële) langetermijnplanning 
voor de energetische renovatie van het hele 
patrimonium (klimaatneutraliteit tegen 2050) en die 
wordt ook opgevolgd.

• Openbare gebouwen zijn pioniers in de aansluiting 
op warmtenetten. 

• Op het eigen patrimonium komen zo veel mogelijk 
zonnepanelen, waar mogelijk met burgerparticipatie.

• Op eigen gronden komen waar mogelijk 
windturbines, onder meer op bedrijventerreinen. 

• Er wordt gekozen voor maximaal dubbel gebruik 
van het patrimonium in de stad/gemeente: 
klaslokalen voor dag- en avondonderwijs, 
speelplaatsen, kerken... 

• Openbare verlichting wordt gedimd, gedoofd of 
verled.

• Het eigen wagenpark wordt vergroend. 

• In het openbare domein worden voldoende 
laadpalen voor elektrische (deel)wagens voorzien. 

• Fietsinfrastructuur wordt bijkomend aangelegd
om ontbrekende verbindingen te maken tot een 
fi jnmazig en comfortabel netwerk.

• Fietsenstallingen worden geïntegreerd in het 
openbare domein.
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Potentieel 
warmtenet centrum Menen 
(onder voorbehoud van 
haalbaarheidsstudie)

Potentieel 
warmtenet Wevelgem 

(onder voorbehoud van 
haalbaarheidsstudie) 

Legende

Legende

warmteboemerang

warmteboemerang - 
uitbreiding

lokaal warmtenet

lokaal warmtenet - 
uitbreiding

potentieel lokaal 
warmtenet

potentieel lokaal 
warmtenet - uitbreiding

restwarmte

wkk-installatie

afvalverbranding

waterzuiveringsstation

biogasinstallatie

publieke functies & 
overige afnemers

sociale woningen

bedrijven met restwarmte

bedrijven met potentieel

projecten met potentieel
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Er zijn ook een aantal juridische en beleidsmatige 
instrumenten op lokaal niveau waar de energietransitie 
in opgenomen kan worden: 

• Ruimtelijke beleidsplannen of mobiliteitsplannen, 
met onder meer de warmtezoneringskaarten. 

• In Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP), 
verordeningen en verkavelingsvergunningen 
worden bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over 
mogelijke warmtenetten in de toekomst, over de 
oriëntatie van daken, parkeernormen ...  

• Het eigen premiestelsel is consequent en 
subsidieert niet langer fossiele brandstof (bv. 
gascondensatieketels) maar focust op isolatie, 
zonnepanelen, warmtepompen ... 

Ten slotte is voortdurende sensibilisering en 
begeleiding een belangrijk element voor het lokale 
beleid:

• Begeleiding bij de (energetische) renovatie van een 
woning.

• Maximaal de verschillende lokale 
communicatiekanalen inzetten; boodschappen 
herhalen en op maat van verschillende doelgroepen 
formuleren.  

• Voorbesprekingen met ontwikkelaars nemen 
elementen mee als gasloos ontwikkelen, laadpalen, 
enzovoort. 
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Naast de lokale acties overschrijden ook heel wat 
acties de gemeentegrenzen. Die kunnen we meer 
kracht bijzetten door samen te werken. 

Leiedal engageert zich als regionale coördinator van 
het Burgemeestersconvenant om de energietransitie 
waar mogelijk wind in de zeilen te geven en de lokale 
besturen daarin te ondersteunen. 

Een goede praktijk is de aanpak van energierenovaties 
in de residentiële sector via het regionale 
renovatieprogramma Energiehuis - WarmerWonen. 
Daar zetten we de komende jaren via diverse 
subsidiekanalen verder op in. Het resultaat? Meer 
investeringen in het patrimonium, meer lokale 
banen in de bouwsector, lagere energiefacturen en 
betere woningen. In de toekomst willen we ook een 
aantal specifieke marktsegmenten gaan activeren 
(noodkopers, private huurmarkt, appartementen, 
doe-het-zelvers, erfgoedpanden...), zoeken we 
alternatieve financieringsmiddelen, willen we nauwer 
samenwerken met de bouwsector en de communicatie 
en sensibilisatie opvoeren. 

We moeten overstappen van een curatief naar 
een preventief beleid, bijvoorbeeld door de CO2-
reductiedoelstellingen jaarlijks te monitoren, een 
renovatieprogramma voor de publieke gebouwen 
tegen 2050 op te zetten, met bijhorende financiering. 

Mede dankzij de expertise van Leiedal kan 
het gemeentelijke gebouwenbeheer verder 
geprofessionaliseerd worden. 

Het stimuleren van energiebesparing en hernieuwbare 
energie in de tertiaire sector en bij de industrie krijgt 
weinig beleidsaandacht. Na ervaringen in het BISEPS-
project willen we verder inzetten op coaching en 
ontzorging van kmo’s, horeca, handel ... 

Door het project Zonkracht op te volgen, 
waarbij zonnepanelen met burgerkapitaal 
op overheidsgebouwen worden geplaatst, 
moeten die kansen maximaal worden benut. 
Soortgelijke opdrachten kunnen vanuit Leiedal 
als ‘opdrachtencentrale’ op de markt worden 
gezet. Wellicht zal het operationaliseren van 
"energiegemeenschappen" meer kansen bieden op dat 
vlak. 

Met de projecten HeatNet en LECSEA polsten we naar 
de kansen voor warmtenetten op regionale schaal. Het 
project loopt door in haalbaarheidsstudies (in de eerste 
plaats in Wevelgem en Menen) en in de begeleiding 
van lokale besturen bij de aanleg van warmtenetten, 
met bijkomende Europese subsidies. 

We willen graag onderzoeken welke rol een regionaal 
energieplatform kan opnemen. Enerzijds om de 
realisatie van de ambities te stimuleren en op te 
volgen, anderzijds om de e�ectieve uitvoering op het 
terrein te bewerkstelligen (DBFMO), aan de hand van 
overheidsopdrachten en/of concessies. Als het kan 
en zinvol is, kan prefinanciering daarbij onderzocht 
worden. 

Samen aan  
de slag in  
de regio
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Regionale kennisopbouw is noodzakelijk, rond onder 
meer warmtenetten, lokale energiegemeenschappen, 
dubbel gebruik van openbare gebouwen en gasloze 
wijken. Dat kan door studiebezoeken te organiseren, 
pilootprojecten op te zetten en workshops te houden. 
De site Transfo in Zwevegem is een uitgelezen locatie 
om nieuwe concepten uit te testen. 

Ten slotte maakt Leiedal in 2020 het actieplan SECAP 
op in het kader van het Burgemeestersconvenant. Dat 
omvat naast acties met betrekking tot energie ook 
klimaatadaptatievoorstellen en naast het opnemen 
van regionale acties ook de ondersteuning van lokale 
besturen in het lokaal klimaatactieplan. 

In Zuid-West-Vlaanderen tekenden de dertien burgervaders het 
Burgemeestersconvenant voor 40% minder CO2 tegen 2030. De lat ligt 
hoog, want in 2017 zat nog maar 11% minder CO2 in onze lucht dan in 2005. 
Toch komt de energietransitie hier al op gang: in 2005 werd 3% van het 
energieverbruik met duurzame, hernieuwbare productie ingevuld, in 2015 al 
8%.

Tijd voor actie, want de speeltijd is voorbij. Uit deze regionale en lokale 
oefeningen blijkt alvast dat de gemeenten en de regio zelf genoeg in handen 
hebben om de energietransitie te starten. Vaak kunnen ze op korte termijn 
goede voorbeeldprojecten uitvoeren, zowel rond energie-e�  ciëntie als rond 
duurzame warmte en zonne- en windenergie. Niet alleen investeren in het 
eigen patrimonium, maar vooral bedrijven en inwoners stimuleren is voor een 
lokaal bestuur zeer belangrijk. 

Het spreekt voor zich dat Intercommunale Leiedal haar steden en gemeenten 
hierin ondersteunt via tal van initiatieven, zoals de opvolging van het 
Burgemeestersconvenant, de realisatie van lokale voorbeeldprojecten en 
allerhande strategische en Europese projecten rond de klimaatdoelstellingen. 
De uitdaging overstijgt vaak het lokale niveau en maakt deel uit van een 
regionaal verhaal waarin we de krachten moeten bundelen. 
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