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energiestrategie 
voor Zuid-West-
Vlaanderen

Doelstelling
Het klimaat verandert en dat voelen 

we. Warmterecords sneuvelen en hitte-
golven volgen elkaar op. De landbouw 
loopt schade op door de droogte en er zijn 
dringend maatregelen nodig tegen extreme 
hitte en zware regenval. 

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

Met de regionale ruimtelijke energiestra-
tegie hebben we becijferd hoe de regio 
de doelstellingen kan halen. Kansen voor 
hernieuwbare energie en duurzame warmte 
brachten we in kaart. 

De lokale besturen hebben zelf heel wat 
middelen in handen om de energiestrate-
gie waar te maken. Vaak kunnen op korte 
termijn goede voorbeeldprojecten gereali-
seerd worden. Niet alleen door in het eigen 
patrimonium te investeren, maar vooral door 
bedrijven en inwoners te stimuleren. 

Lokale besturen kunnen de leemten in de 
markt invullen, op lange termijn plannen, 

werken aan slimme fi nancieringssystemen 
en he� omen (harde en zachte) gebruiken 
om e� ect te verkrijgen. 

Intercommunale Leiedal ondersteunt haar 
steden en gemeenten daarin maximaal, 
door eigen voorbeeldprojecten uit te 
voeren, subsidies aan te trekken, de resul-
taten op te volgen, opdrachten in groep te 
organiseren...  

Het is aan de steden, gemeenten en de 
regio om in het kader van de energietransi-
tie ‘groot te denken’ op zo’n manier dat het 
maatschappelijke belang centraal staat.

Ondertekening Burgemeestersconvenant 2019

WARMTENETTEN: KLAAR VOOR 
EEN GASLOZE TOEKOMST  
Voldoende afnemers en een hoge 
woningdichtheid. Meer heb je niet nodig om 
een warmtenet rendabel te maken. Daarom 
is in onze regionale langetermijnvisie 
een cruciale rol weggelegd voor de sterk 
verstedelijkte Leieas. 

Een Zuid-West-Vlaams warmtenet dat er uit 
ziet als een kralensnoer moet vermijden 

dat er de komende jaren kleinere, lokale 
warmtenetten ontstaan die niet aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden. Dat kralensnoer 
moet verschillende gemeenten en 
warmtebronnen met elkaar verbinden. Op 
korte termijn worden eerst de kralen – de 
lokale warmtenetten in de gemeenten – 
uitgebouwd, met (semi)openbare gebouwen 
(scholen, woon-zorgcentra, zwembaden...) 
als trekkers. 

HERNIEUWBARE ENERGIE 
In 2005 werd 3% van het energieverbruik 
met hernieuwbare productie ingevuld, in 
2017 al 8%. De transitie is dus ingezet. Her-
nieuwbare energie bestaat idealiter uit een 
samenspel van verschillende bronnen. 

ZONNE-ENERGIE heeft in onze streek de 
grootste potentie: 83% van het totale poten-
tieel aan hernieuwbare energie. We streven 
ernaar om in de toekomst dakoppervlaktes 
en parkings maximaal te benutten, in het 
licht van de nieuwe wetgeving rond energie-
gemeenschappen die eraan zit te komen. 

WIND is een moeilijk verhaal in onze dicht-
bebouwde regio. Toch kunnen windturbines 
langs grote infrastructuren tot 14% van de 
hernieuwbare energie (2050) invullen. We 
werken bovendien graag aan een betere 
verdeling tussen lasten en lusten.  

BIOMASSA ten slotte is beperkt, maar met 
de restwarmte van verbrandingsovens en 
vergisters toch 3% (2050) van de hernieuw-
bare energie.  

Evolutie hernieuwbare energie in Zuid-West-Vlaanderen. 
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Een regionaal warmtenet als kralensnoer 
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Jaarlijks spendeert Zuid-West-Vlaanderen 
1,2 miljard euro aan haar energiefactuur (cijfers 
dateren tot 2017). Slechts 3% van dat budget 
wordt lokaal geïnvesteerd. Met 1,7 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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elektriciteit
warmte
transport over lokale 
wegen en gewestwegen

VERDELING ENERGIEVERBRUIK 
ZUID-WEST-VLAANDEREN

restwarmtepotentieel
eerder gerealiseerde CO2-besparing
warmtepompen en elektrisch rijden
aankoop van externe restwarmte/
hernieuwbare energie/nieuwe technologieën
productie van hernieuwbare energie 
in de regio
fi nale energiebesparingen

VOLLEDIGE 
KLIMAATNEUTRALITEIT 
IN 2050
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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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