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‘Door op regionaal niveau een kader te creëren, ontstaan lokaal hefbomen om globale
doelstellingen te realiseren.’
(Voortgangsrapport Denderland, Energiek Denderland; 2018; p.98)

1. Inleiding
‘De energietransitie wordt gezien als een technisch vraagstuk en infrastructuuropgave.
Maar het is ook een ruimtelijke ontwerpopgave en een solidariteitsvraagstuk.’
(IABR; our future in the delta, the delta of the future; 2018)
Dat het klimaat opwarmt staat ondertussen buiten kijf. Door de massale verbranding van fossiele
brandstoffen om aan de menselijke energiebehoefte te voldoen - samen met wereldwijde
veranderingen in landgebruik (ontbossing, verstedelijking, extensieve landbouw) - komen steeds meer
broeikasgassen in de atmosfeer terecht. Deze gassen versterken het natuurlijke broeikaseffect met
een geleidelijke toename van de globale temperatuur tot gevolg. Zoals gedetailleerd in kaart gebracht
voor onze regio (www.meetjeslandklimaatbestendig.be) heeft de klimaatopwarming enorme gevolgen
voor mens en natuur. Denk maar aan het toenemend aantal (kwetsbare) personen dat getroffen zal
worden door wateroverlast en hittegolven, de mogelijke schade aan gebouwen en infrastructuur,
verlaagde productiviteit en opbrengsten voor bedrijven, de impact op landbouw, natuur en milieu,
toerisme en recreatie, ….
Om verdere klimaatopwarming tegen te gaan is een transitie van het energiesysteem nodig met een
versnelde afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Lokale besturen speelden een
belangrijke rol in de uitbouw van het huidige energiesysteem (stroomproductie en distributie, stadsgas
tot aardgasdistributie). Nu vormen ze opnieuw de sleutel voor de omschakeling naar een CO2-arm
en betaalbaar energiesysteem. Prioritair daarbij is een doorgedreven energiebesparing en de
omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Ook de Europese Commissie erkent
de cruciale rol van steden en gemeenten in de energietransitie. Met het Burgemeestersconvenant
mobiliseert en ondersteunt Europa lokale en regionale overheden om bij te dragen tot de Europese
klimaat- en energiedoelstellingen. Ook binnen de Veneco-regio hebben een groot aantal gemeenten
het Burgemeestersconvenant ondertekend met klimaatdoelstellingen tegen 2020 of 2030.
Ondertekening Burgemeestersconvenant
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2. Veneco als aangewezen partner in de energietransitie
Veneco is actief op verschillende niveaus en op een breed spectrum aan thema’s: bedrijventerreinen,
ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, klimaat, lokale economie, handhaving, erfgoed…
Het energieverhaal drukt steeds nadrukkelijker haar stempel op al deze werkingsdomeinen.
De Veneco-medewerkers worden dan ook geconfronteerd met verschillende vragen rond energie
waar (nog) geen pasklaar antwoord voor klaarligt:
-

Is het nog zinvol om een groepsaankoop voor hoogrendements-gasketels te
organiseren?

-

Moet Veneco een sturende of faciliterende rol spelen als intercommunale?
Wat met vragen van individuele bedrijven om energieprojecten te ontwikkelen op
publiek domein in beheer van Veneco?

-

Een regiovisie voor de intergemeentelijke energietransitie ontbreekt.
Zijn er naast afvalverbrandingsovens ook andere, duurzame warmtebronnen die

-

ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling van warmtenetten?
Kunnen we maatregelen die hernieuwbare energie stimuleren, opleggen in de
verkoopsvoorwaarden
vergunningen?

-

of

als

voorwaarde

opleggen

bij

stedenbouwkundige

In welke mate is elektrische mobiliteit een oplossing voor het mobiliteitsprobleem?

Een blik op de toekomst toont dat het belang van het energievraagstuk alleen maar zal toenemen.
Scenario-oefeningen leggen de uitdagingen bloot voor onze werking op vlak van projectontwikkeling,
streekontwikkeling en stedenbouw. In een ideaal toekomstscenario
-

zullen energie-intensieve bedrijven energie putten uit biomassa, synthetisch gas of

-

waterstof;
zullen warmtenetten voor een efficiënte uitwisseling van energie op bedrijventerreinen

-

zorgen;
zal de locatie van een bedrijf voor een groot deel bepaald worden door mogelijkheden
tot symbiose tussen bedrijven voor energie en materiaal;

-

worden woonkernen van warmte voorzien door warmtenetten;
zal het volledige woonpatrimonium energieneutraal zijn;

-

wordt alle verbruikte energie lokaal opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
kan de regio 100% gebruik maken van lokale, hernieuwbare energie via verspreide

-

energiehubs & een smart grid
…

Onderliggende interne energievisie wil een richtinggevend kader scheppen en concrete handvaten
aanreiken om het energiethema optimaal te integreren in de verschillende pijlers van onze werking.
We vertrekken daarbij van de bestaande opdracht en expertise van Veneco. Belangrijke troeven om
als organisatie in te zetten op het energiethema zijn:
-

vertrouwensrelatie met de lokale besturen;
erkenning als energiehuis;

-

meerwaarde op intergemeentelijk en regionaal niveau;
erkenning als territoriaal coördinator voor het Europese Burgemeestersconvenant;

-

netwerkpositie binnen het landschap van energie-initiatieven: provincie OostVlaanderen, gemeentelijke klimaatactieplannen, Woonwijzer Meetjesland, burger- en
bedrijvencoöperaties, regionale middenveld…;

-

aanwezige expertise rond energie & klimaat;
ervaring met projectontwikkeling;

-

…

3. Energievisie en strategie
Veneco wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme samenleving. Samen met de
gemeenten en andere lokale en regionale actoren in de regio maken we werk van een aantrekkelijke,
klimaatneutrale en adaptieve regio. Als streekontwikkelingsintercommunale stellen we onze werking
ten dienste van de gemeenten en de streek. We werken daarbij in vertrouwen met en als verlengstuk
van de lokale besturen. We bieden ondersteuning aan de gemeenten in het realiseren van een
lokaal energiebeleid en nemen een stimulerende rol op om de kansen die zich in de regio voordoen
ten volle te benutten.
We baseren ons daarbij op enkele leidende principes:
-

Bijdragen tot een koolstofarme samenleving op lange termijn: Veneco wil bijdragen tot het globale
einddoel van een koolstofarme samenleving (80-95% reductie tegen 2050) zoals vastgelegd op
internationaal (VN), supranationaal (EU) en nationaal niveau. Deze lange-termijndoelstellingen vormen
de sturende kracht. Veneco zal binnen haar mogelijkheden en met de hefbomen die ze ter beschikking
heeft bijdragen tot doelstellingen op korte (2020) en middellange (2030) termijn, zonder de lange termijn
doelstellingen te hypothekeren. De keuzes en investeringen van vandaag bepalen immers mee de
snelheid, de kostprijs en de aard van de energietransitie.

-

Rekening houden met de trias energetica: Er dient eerst voorrang gegeven te worden aan
energiebesparing om het energieverbruik te beperken en emissies te vermijden bij de bron. In tweede
instantie wordt de resterende energievraag zoveel mogelijk met hernieuwbare energie ingevuld. De
fossiele energie tenslotte die in laatste instantie nog nodig is moet zo efficiënt en proper mogelijk
geproduceerd worden, in het kader van een uitdoofscenario.

-

De ontwikkeling van de streek stimuleren: Een doordacht regionaal energiebeleid biedt een hoop
kansen voor regionale ontwikkeling. Inzetten op energiebesparing en lokale hernieuwbare energie kan
niet enkel de globale energiekost naar beneden halen maar ook lokale economische opportuniteiten
genereren en substantiële voordelen opleveren op vlak van gezondheid, leefbaarheid, …

Strategische doelstellingen
Hieronder worden 7 interne strategische energiedoelstellingen voor Veneco geëxpliciteerd,
onderverdeeld in drie deelgebieden:
1) Algemeen;
2) Bedrijven;
3) Gemeenten.
Deze doelstellingen dienen als uitgangspunt voor de doorvertaling naar concrete energieprojecten.
Voor elke doelstelling worden enkele concrete acties geformuleerd die op korte en langere termijn
moeten bijdragen tot het realiseren ervan.
In de leidraad per doelstelling worden deze acties uitgewerkt en geconcretiseerd. Deze leidraad kan
verder verfijnd en aangevuld worden op basis van nieuwe inzichten en opportuniteiten die zich
voordoen.
De doelstellingen overschrijden de werkdomeinen van de verschillende afdelingen binnen Veneco.

Algemeen
SD 1: Een regionaal ruimtelijk afwegingskader als basis voor streekgebonden energiebeleid.
Stedenbouw & ruimtelijke planning, economie & bedrijvigheid, mobiliteit en klimaat & energie zijn
kernthema’s binnen Veneco. Deze thema’s worden als basis genomen voor de geïntegreerde
gebiedsontwikkeling in de ruime regio rond Gent.
De regionaal ruimtelijke visie integreert de verschillende beleidsdomeinen: projectontwikkeling,
streekontwikkeling, ruimtelijke planning, energie & klimaat, mobiliteit, kernversterking, …
Het afwegingskader werkt van onderuit naar onderbouw èn bovenbouw. Veneco schakelt tussen de
verschillende schaalniveaus van gemeente, intergemeentelijke samenwerking en regionale
samenwerking.
Met dit afwegingskader willen we de gemeenten ook ondersteunen in hun eigen ruimtelijk
energiebeleid. De informatie wordt beschikbaar gesteld en moet het besturen mogelijk maken om
nieuwe plannen en ontwikkelingen af te wegen tegenover een visie en een ruimer, regionaal kader. Zo
wordt richting gegeven aan de lokale energietransitie.
De energietransitie moet vertaald worden naar concrete ruimtelijke projecten. De productie, opslag
en transport van energie zal in toenemende mate beslag leggen op de nu reeds schaarse ruimte. De
bebouwde omgeving kent een lange levenscyclus waardoor ze best nu al in het licht van de
doelstelling op lange termijn worden gerealiseerd. Veneco kan - daar waar het aangewezen is - een
belangrijke rol spelen in het vormgeven en trekken van ruimtelijke projecten waarbij duurzame
energie-infrastructuur wordt geïntegreerd.
Acties
• Integratie in het regionaal ruimtelijk afwegingskader van Veneco oa. met kaartmateriaal. Dit is
inzetbaar als gespreksbasis voor het contact met gemeenten en bedrijven.
•

•

Hernieuwbare energie als essentieel thema binnen projectontwikkeling, ruimtelijke planning,
streekontwikkeling. Zowel naar ruimteinname als langetermijnvisie. Een woonproject kan evengoed
een hefboom zijn voor een project voor hernieuwbare energie.
Integratie van hernieuwbare energie als ruimtevrager in alle fasen van het project. Van planning tot
en met uitgifte. Dit voor zowel de productie, het transport als de afname van energie.

SD 2: Veneco wil een voorbeeldfunctie opnemen en streeft naar een energieneutrale werking.
De hoofdzetel van Veneco te Destelbergen is een recent gebouw met een hoge energiescore
(zonnepanelen, warmtepomp, isolatie, oriëntatie …). Niettemin gaan onze werkzaamheden gepaard
met een substantieel energieverbruik. De interne werkgroep Venecologie onderzoekt het
besparingspotentieel binnen onze organisatie en initeert acties om zowel het directe als het indirecte
energieverbruik te reduceren.
Acties
•
•

Stimuleren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
Energiebesparende maatregelen in gebouw (verlichting)

•
•

Optimalisatie verwarmingsinstallatie
Reduceren afval (koekjes bij koffie, lunchverpakkingen, …)

•
•

Duurzame catering
…

SD 3: Veneco als expertisecentrum rond energie
Veneco wordt door de gemeenten gewaardeerd voor haar grondige expertise op verschillende
thema’s. Ook voor klimaat en energie willen we een veelzijdige expertise opbouwen om energieadvies en ondersteuning te bieden aan gemeenten en bedrijven.
Acties
•

•

Veneco investeert in een uitgebreid netwerk en toekomstgerichte allianties voor het realiseren van
energieprojecten (bedrijventerreinverenigingen, bovenlokale beleidsniveau’s, ontwikkelaars van
hernieuwbare energieprojecten, middenveld, andere intercommunales, …)
Opbouwen van in-house expertise op gebied van:
•
•

Concrete vuistregels en juridische handvaten voor duurzame energie in ruimtelijke planning;
Handvaten om op bedrijventerreinen en individuele bedrijven samenwerkingen op te zetten
rond duurzame energie-uitwisseling (warmte, windenergie, zon);

•
•

Argumentatieschema’s en beleidskaders om gemeenten mee te krijgen in de diverse facetten
van lokaal klimaatbeleid (bijvoorbeeld hoe omgaan met burgerparticipatie bij windprojecten).

Delen van kennis rond energiegerelateerde thema’s via de Veneconferentie en intergemeentelijke
werkgroepen

Bedrijven
SD 4: Veneco ontwikkelt duurzame bedrijventerreinen
We verhogen stelselmatig het ambitieniveau voor onze bedrijventerreinen op vlak van
duurzaamheid.
Acties
•

Veneco initieert projecten voor het opwekken van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen met
participatie van aanwezige bedrijven. De baten van de energie die lokaal wordt opgewekt komt ten
goede aan de bedrijven. In geval van windenergieprojecten wordt principieel een nader te bepalen
percentage voor burgerparticipatie voorzien

•

Integratie van energie-advies en -maatregelen in de verschillende fases van projectontwikkeling
(aanleg, uitgifte, nazorg), bvb. aanpassen van het uitgiftebeleid om energieneutraal te bouwen,
stimuleren van PV, …

•
•

Op basis van concrete projecten ontwikkelen we afwegingskaders voor het inzetten van openbaar
domein voor alternatieve energieproductie in toekomstige projecten
In-house expertise opbouwen rond energiemakelaarschap (reststroomkoppelingen en
energiekoppelingen tussen ondernemingen, projectontwikkelaars, producenten en afnemers van
energie)

•

Infrastructuur voorzien om duurzame mobiliteit te faciliteren: clean-fuel stations, mobipunten,
fietsroutes, …

SD 5: Veneco stimuleert en faciliteert gezamenlijke duurzame initiatieven van bedrijven op de
bedrijventerreinen binnen haar grondgebied
De samenwerking tussen ondernemingen wordt des te belangrijker in het licht van de
energietransitie. Het opstarten van netwerken (via de bedrijventerreinvereniging) waar
ondernemingen, projectontwikkelaars, producenten en afnemers van energie ideeën kunnen
uitwisselen is een eerste stap in de goede richting. De kracht van vele deze verenigingen is vaak maar
zo sterk als de facilitator die het netwerk draaiende houdt. Veneco kan een belangrijke aanjagende
en faciliterende rol vervullen.
Acties
• Trekker in kennisnetwerk DBTM (duurzaam bedrijventerreinmanagement)
•

Actieve rol opnemen in bestaande bedrijventerreinenverenigingen, bijvoorbeeld in het stimuleren
van industriële symbioseprojecten, groepsaankopen, vinger aan de pols houden om hierop met

•

andere Veneco-diensten op te kunnen inspelen,
Initieren van nieuwe bedrijventerreinenverenigingen

•

Stimuleren van bedrijven om lid te worden van bedrijventerreinvereniging: bijvoorbeeld door

•

voordelen voor het parkmanagement op te nemen in de verkoopsvoorwaarden.
Integreren van duurzaamheid governance maatregelen in de structuur van BT management

•

Energiecoaching in individuele KMO’s en bedrijven, als opstap naar ruimere samenwerking

Gemeenten
SD 6: Energiehuis Veneco coördineert de organisatie van een energieloket in alle aangesloten
gemeenten
Via het Energiehuis Veneco kunnen inwoners uit 23 gemeenten rond Gent een Vlaamse energielening
aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Vanaf 1 januari 2019 worden de energiehuizen
verbreed tot unieke energieloketten. Ze staan in voor het informeren, sensibiliseren, begeleiden en
aanbieden van energie-gerelateerde diensten voor een breed publiek. Hiervoor kan beroep gedaan
worden op lokale partners.
Acties
•
•

Veneco blijft de Vlaamse energielening aanbieden en beheren.
Er wordt een meerjarige samenwerkingsovereenkomst opgesteld met VEA en SOM vzw
(Woonwijzer Meetjesland) om de loketfunctie in te vullen in een zo ruim mogelijk geografisch gebied.

•

Er wordt onderzocht of er innovatieve energieprojecten kunnen worden uitgerold binnen het
aanvullende takenpakket voor de energiehuizen.

SD 7: Veneco initieert en participeert in regionale of intergemeentelijke acties die bijdragen tot
de klimaatdoelstellingen van de gemeenten
19 van de 25 gemeenten binnen de Veneco-regio hebben het Europese burgemeestersconvenant
ondertekend. Daarmee engageerden ze zich om concrete en ambitieuze
emissiereductiedoelstellingen op hun grondgebied na te streven. Lokale energie- en
klimaatactieplannen stipuleren de acties en maatregelen die nodig zijn om deze doelstellingen te
realiseren. Door samen te werken op streekniveau kunnen de gemeenten enkele belangrijke
schaalvoordelen creëren.
Acties
• Uitfasering stookolie stimuleren
•
•

Openbaar vervoer & duurzame mobiliteit
Informeren en sensibiliseren van inwoners door intergemeentelijke klimaatcampagnes

•

Groepsacties

•

hoogrendementsketels, na-isolatie, …)
Doelgroepgerichte benadering om energiebesparende maatregelen te realiseren (toerisme,

•

scholen, ondernemers, …)
Opmaak argumentatieschema’s voor gemeenten rond hernieuwbare energie met oa. leidraad
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