
Digitale infosessies voor lokale besturen ‘Groene warmte in de praktijk’

Praktijkvoorbeeld 1: gemeente Evergem – 28 oktober 2021



Welkom op de infosessie: Groene Warmte in de praktijk 
voor Lokale Besturen

• Zet je microfoon op dempen tenzij je het woord 
vraagt en krijgt

• Je camera mag gerust aan

• Heb je technische problemen? Contacteer Anneleen 
op 0474 70 32 19 of anneleen.demey@oost-
vlaanderen.be

• Steek je handje op als je het woord wil

mailto:anneleen.demey@oost-vlaanderen.be


Welkom op de infosessie: Groene Warmte in de praktijk 
voor Lokale Besturen

• Presentatie in 2 delen – tussen delen in: vragen en opmerkingen met handje

• Iedereen akkoord met opname infosessie?



• Oost-Vlaams netwerk Burgemeestersconvenant – territoriaal coördinator

• Regionale samenwerking (opmaak klimaatplan en uitvoer acties)

• Begeleiding bij rapportering en monitoring > klimaatrapporten

• Kant- en klare klimaatprojecten in het Omgevingscontract

• Groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen

• Provinciale projectsubsidies zoals Energieambassadeurs, Duurzame Mobiliteit en 
Bedrijventerreinen, Circulaire ketenprojecten

• Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

• Diverse gebiedsgerichte projecten en pilootprojecten (Energiek landschap, 
Energielandschappen, FRAMES, SURE2050, Cooltowns, klimaatgezonde tuinen,…)

• Uitgebreid aanbod en expertise rond natuur, water, energie, steunpunt duurzaam wonen 
en bouwen, economie, landbouw, ruimtelijke planning, mobiliteit, …

Klimaataanbod Provincie voor lokale besturen



NETWERK BURGEMEESTERSCONVENANT
Infosessies okt-nov: groene warmte in de praktijk

• Kennis delen – goede voorbeelden verspreiden

• Gemeentelijke mitigatieplannen

• CO₂ reductie belangrijk actiepunt

– Omschakeling van warmte uit fossiele 
brandstoffen naar warmte uit CO2-neutrale 
technieken 

• Hoe pak je dit als lokaal bestuur concreet aan?



• 28 oktober 2021: Michaël Heiremans van de Provincie Oost-Vlaanderen legt uit wat groene warmte 
juist is en welke instrumenten lokaal ingezet kunnen worden om duurzame warmte in de praktijk te brengen. 

Vervolgens toont Evergem aan dat ook kleinere gemeenten aan de slag kunnen met groene warmte. Schepen Sven 
Roegiers geeft toelichting over het warmtezoneringsplan dat de gemeente opmaakte.

• 16 november 2021: Brugge vertelt ons meer over het proces dat de stad doorliep voor de opmaak van het 
warmtezoneringsplan. Verder licht Lies Debbaut toe hoe Brugge het warmtenet in de praktijk wil realiseren, welke 
partners hierbij betrokken zullen worden, via welk participatietrajecten, ...

Lokale besturen nemen zelf het woord



Inleiding:
Wat is duurzame warmte?

Michaël Heiremans 

projectcoördinator Provincie Oost-Vlaanderen



bron: …



Van 2020 naar 2050

• Doelstelling EU 2050: klimaatneutraal 

• Vandaag 2020 – welke paden bewandelen tot 2050?

• Veel aandacht naar groene energie maar vooral elektriciteit

• Terwijl 60 tot 80% van de energie gebruikt wordt voor 
verwarming

GEEN fossiele brandstoffen meer

GEEN aardgas meer



Duurzame warmte

bron: Kelvin Solutions



2020 - 2050 en transitie

• Waar staan we nu en waar kunnen we staan in 2050?

› Warmtekaart

• Waar welke duurzame alternatieven?

› Warmtezoneringskaart

• Opladen met lokaal beleid incl. doelstellingen, maatregelen en 
middelenbeslag

› Warmtezoneringsplan

• Participatief met-lokale-stakeholders-uitgewerkt programma + 
taakverdeling en uitgesproken engagementen per (groep van) 
zone(s)

› TransitieVisie Warmte



Warmtekaart – nu en in 2050

bron: Kelvin Solutions



Warmtezoneringskaart – scenario’s

VVSG warmte inspiratiekaarten  participatief uitwerken met lokale data



Warmtezoneringsplan

• Keuze voor scenario x geflankeerd door beleidsmaatregelen

• Ruimtelijk 
• WUG in buitengebied niet aansnijden
• Verdichting in kernen
• Verordening: collectieve stookplaats vanaf x eenheden

• Infrastructuur
• In overleg met Fluvius keuze maken voor uitfaseren
• Ondergrond beter in kaart
• Voor welke zones streven we naar collectief
• Heraanleg zien als opportuniteit voor collectief

• Personeel en bestuur
• Denken in termen van transitie voor patrimonium, openbaar 

domein, projectontwikkeling, enz.



TransitieVisie Warmte

Participatief met-lokale-stakeholders-uitgewerkt programma

Taakverdeling

Uitgesproken engagementen per (groep van) zone(s)

bron: Kelvin Solutions



Vragen?

18

?


