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Middenveld via Minaraad en VLEVA
MILIEUBEWEGING (8)                                             DESKUNDIGEN (4) 
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SOC-CULTUR 
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VVSG + VVP (2)SOCIAAL-ECONOMISCHE PARTNERS (6)

39 leden waaronder 15 (enquête 
Oekraïne) 

Agrolink Vlaanderen, Boerenbond, Fevia, 
Flanders Make, Gezinsbond, Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen, Onderwijsvereniging van Steden en 
Gemeenten, Port of Antwerp, Transport en 
Logistiek Vlaanderen, UNIZO, Vlaamse 
Confederatie Bouw, Vlaamse Hogescholenraad, 
VLIZ, Voka en VITO.



Middenveld via Minaraad en VLEVA



Context: Europees kader 2030/2050 

Delivering Green Deal/Fit-for-55’ pakket (2021) → 10 BelTh

o Update: ETS, ESR, RED, EED, EPBD, LULUCF, …
o Nieuw: CBAM, nieuw ETS voor gebouwen en transport

REPowerEU (2022) als sluitstuk en versterker Green Deal



Samenvatting REPowerEU plan

Opzet REPowerEU plan 

o Uitfaseren Russische fossiele brandstoffen
➢ 2/3 minder gas = eind 2022 + STOP tegen 2027

Aanpak REPowerEU plan

o Meer energiebesparing = minder & efficiënter
o Diversifiëren energievoorziening = bronnen & locaties
o Versnellen productie van schone/hernieuwbare energie

➢ Ambitie, regelg/aanbev & geld HE + infrastructuur
▪ Vb: snellere vergun HE: ‘go–to-gebieden’   

milieurisico’s



Impact EU RL en doelstellingen

DOELEN: ‘Fit-for-55’ pakket + ‘REPower EU’ plan

32% 32,5%

2014

2018

2021 V

-55% 40% 36 - 39% = 9%

(Ref: 1990)

45%

2022 V

13%



Bevraging Oekraïne (VLEVA- + Mina-partners)

VOKA

o Crisis benutten:
➢ Mogelijkheid = verder gaan op Green Deal

o Juicht ambitie REPowerEU plan toe
➢ = afhankelijkh t.a.v. Russische brandstoffen afbouwen
➢ Uniform EU maatr (vermijden lappendeken LS)

o Bezorgd over spanningsveld: ambitie en kostprijs
➢ = beperkt aanbod op wereldmarkt 
➢ Waken: economische schade voor de EU < Rusland

o Vragen: verder diversifiëren aanvoerroutes + meenemen 
prijsbezorgdheden



Bevraging Oekraïne (VLEVA- + Mina-partners)

Boerenbond

o Energiezekerheid als essentieel punt 
➢ Het plan mag niet leiden tot een verminderde 

koopkracht of verhoogde kosten 
o Extra (HE) energieproductie → indien rendabel
o Vragen:

➢ Meer investeringskracht om invest.cyclus te verkorten
➢ Voldoende alternatieven alvorens fossiele brandstoffen 

verder af te bouwen Vb: diesel aandrijving tractor
➢ Faciliterend vergunningenbeleid 
➢ Aangepast net 



Bevraging Oekraïne (VLEVA- + Mina-partners)

UNIZO

o Minder voorstander LNG als alternatief fossiele brandstof 
➢ Relatief duur

o Vragen: focus KT op EE (cons) & LT op HE

Gezinsbond

o Vervangen gas verwarming → bijk. kosten – kwetsbaren
➢ >50% Vl gezinnen → niet financiële middelen hiervoor

o Vragen: financiële + praktische ondersteuning



Bevraging Oekraïne (VLEVA-partners)

VCB 

o HE (WP en PV): grote toename laatste jaren bij NB en IER
o Vragen: Gr elektrific aanmoedigen/voordeliger > fossiel

VITO 

o Dringend nood aan de invoer van HE moleculen
➢ De eerste decennia = meest voorkomende energiedrager 

EU
o Vragen: akk sluiten producenten OPEC, Maro, Nig, Chili, …



Bevraging Oekraïne (Minaraad-partner)

BBL – losstaand van bevraging VLEVA

o Positief tav streven EU onafhankelijk van Russisch gas
o MAAR REPowerEU kijkt te veel: oude (fossiele) oplossingen

➢ Collectieve paniek gasbevoorrading
➢ Inzetten o.a. op LNG-terminal → oplossing bevoorr? 

• Operationeel te laat (3-6 j)  
• Lock-in → 30 jaar
• Niet in lijn met klimaatakkoord van Parijs

o Vragen:
➢ Geen nieuwe investeringen in fossiel (met lock-in)
➢ Van gas los met focus op EE, HE en GW



Adviezen Minaraad

Advies Verzamelbesluit VLAREM II en Energiebesluit 7

= REPowerEU: KT energiebesparing & MLT verhogen ambitie EE

o Besef urgentie (> daarvoor) beperken E vraag (+ max HE)
➢ Geesten EU wakker (E-)afhank Rusland/buitenland.
➢ Ook in Vl→ politiek, burgers, bedrijven en SH

• VLAREG 13/03/22: akkoord → €658M 
renovatie, isolatie, warmtepompen en HE

➢ Meer en sterker inzetten op o.a. grondige renovatie
• Communicatie: prioritair
• + renovatieverpl versnellingsmaatr. → label A
• MEPS → ASAP min woonkwaliteitsnormen 



Adviezen Minaraad

Eigen initiatief: Gebiedsgerichte afstemming van HE

= REPowerEU: Stimuleren gebiedsgerichte HE 

o Vl (bijkomende) He + Hw & infra = erg locatiespecifiek
➢ Impact schaarse ruimte/(leef)omgeving
➢ Ruimtelijke inpassing →maatschappelijk gedragen
➢ Dynamische EnergieAtlas VITO 

o Extra inzet op Hw
➢Vl potentieelstudies = + maar doorvertaling lok plan 
➢Collectieve versus individuele oplossingen 

• WN > stimuleren tav gasnetten, 
• Ongebruikte gasnetten? Vervangen?



Adviezen Minaraad

Eigen initiatief: Gebiedsgerichte afstemming van HE

= REPowerEU: Versnellen vergunningen

o Go-to versus RURA
➢ Wind-E → landelijk + randstedelijk gebied
➢ Zonne-E → alle typegebieden, maar maximaal op 

daken van gebouwen
o Sinds 2012: “oplossingsgerichte maatregelen zodat lange 

procedures kunnen worden vermeden”
➢ Ten nadele van de nodige capaciteit (vertraging)
➢ Veel geld
➢ Maatschappelijk draagvlak – betrokkenheid



Adviezen Minaraad

Advies Verzamelbesluit VLAREM II en Energiebesluit 7

= REPowerEU: Foss boilers → subs stop 2025 + ban LS 2029

o Beken kleur rond fossiel brandstoffen verwarm gebouwen  
➢ NB: uitfaseren foss BS (2021-2026)
➢ BG: Renovatieverpl minstens D. → uitfas foss BS ?

o Coherent beleid – communicatie en stimuleren (premies)
➢ Infobrochure BENoveren: gasafhankelijke technieken, 

zoals een condensatieketel pos belicht
➢ Premie gascondensatieketel: stop op 1/07/2026 

(REPowerEU: 2027 → 2025)
➢ Geen informatie over toekomst gas BG
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