
 

 

 
 
 
 
Veneco legt samen met gemeenten en inwoners zonnepanelen 

op overheidsgebouwen 
 

 
 
 In samenwerking met  
 
 
 
 
 
 
 
Downloadlink foto’s: https://we.tl/t-c9tMmKW9Ln  
Groepsfoto van links naar rechts: Gerrit Van Brabandt, schepen Lievegem – Hilde Baetslé, schepen 
Assenede – Annekatrien Beckers, stafmedewerker energie en klimaat Veneco – Kris Ally, schepen Aalter – 
Sofie Vandelannoote, algemeen directeur Veneco – Vincent Van Peteghem, burgemeester De Pinte – 
Rudy Van Cronenburg, burgemeester Wachtebeke – Bob D’Haeseleer, schepen Eeklo – Pieter Claeys, 
burgemeester Kaprijke – Brent Meuleman, burgemeester Zelzate. 
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Programma 
 
09.30 u: Onthaal 
10.00 u: Persmoment 
 - Verwelkoming, Sofie Vandelannoote - algemeen directeur Veneco 
 - Projectopzet vanuit regioperspectief, Annekatrien Beckers – stafmedewerker energie en klimaat 
 - Project in Aalter, Kris Ally – schepen Leefmilieu 
 - Project met burgerparticipatie, Bart Turrekens – projectcoördinator Energent 
10.30 u: Overhandigen ZonnePaneeltjes + fotomoment 
10.45 u: Het dak op 
11.00 u: Einde  
 
Het PV-project, een succesverhaal 
 
Streekontwikkelingsintercommunale Veneco wil maximaal bijdragen tot de transitie naar een koolstofarme 
samenleving. Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale actoren maken we werk van een 
aantrekkelijke, klimaatneutrale en adaptieve regio. Als streekontwikkelingsintercommunale stellen we onze 
werking ten dienste van de gemeenten en de streek. 
 

Veneco kadert de ondersteuning die ze biedt aan gemeenten voor de thema’s klimaat 
en energie binnen vijf strategische klimaatkapstokken. Het opwekken van groene stroom 
is daar één van. Binnen deze klimaatkapstok is het plaatsen van zonnepanelen op 
overheidsgebouwen een impactvol project dat als hefboom dient om het lokaal klimaat- 
en energiebeleid kracht bij te zetten. 
 
De gemeenten Aalter, Assenede, De Pinte, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, 
Maldegem, Wachtebeke, Zelzate en Zulte toonden interesse in het project, goed voor 
maar liefst 71 aangemelde gebouwen, waaronder 7 scholen, 8 sporthallen, 6 
bibliotheken, 5 gemeentehuizen, 10 kinderopvangen, 3 lokale dienstencentra en 1 
woonzorgcentrum. 

 
Veneco onderzocht welke van deze gebouwen interessant zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en nam 
deze op in een concessieleidraad op maat van elke deelnemende gemeente. In nauwe afstemming met de 
gemeenten legden we hier en daar verschillende accenten. Veneco trad op als aanbestedende overheid en 
zette in op een maximale ontzorging van de gemeenten over het gehele traject. 
 
Inwoners investeren mee 
 
Bij het benutten van dit potentieel hernieuwbare energie werd duidelijk de kaart van burgerparticipatie 
getrokken. Inwoners de kans geven om mee te investeren heeft meerdere voordelen: 

- De gemeente hoeft geen investeringsbudget vrij te maken voor het installeren van de zonnepanelen 
en bespaart onmiddellijk op de elektriciteitskosten. 

- De gemeente vermindert de CO2-uitstoot en werkt zo aan de doelstellingen van het Europees 
burgemeestersconvenant en het lokaal klimaatactieplan. 
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- Omdat inwoners mee kunnen investeren in hernieuwbare energie, wordt de betrokkenheid bij het 
klimaatbeleid en het algemeen bewustzijn rond de thema’s energie en klimaat aanzienlijk vergroot. 

 
Positieve klimaatimpact wordt vergroot door de koppeling met meerwaardeprojecten 
 
De prijs die de gemeente betaalt voor de afgenomen groene stroom van de zonnepanelen is heel wat 
goedkoper dan de stroom die van het net wordt afgenomen. De gemeente kan ervoor kiezen om toch 
dezelfde energiekost te blijven betalen en kan met het opgebouwde budget – in samenwerking met de 
burgercoöperatie – tal van extra klimaatacties uitvoeren. 
 
Zo wordt het zonnepanelenproject als een echte hefboom ingezet om nog meer klimaat- en energieacties 
mogelijk te maken in de gemeente en wordt de positieve impact van dit project nog vergroot.  
 
De meerwaardeprojecten kaderen binnen de lokale klimaatactieplannen, bv. energiebesparende ingrepen in 
gemeentegebouwen, acties voor huishoudens (bvb. wijkrenovatieprojecten, groepsaankopen…) of bedrijven 
(bvb. energiecoaching,…). 
 

Totaal geïnstalleerd vermogen en klimaatwinst in onze regio: het project in cijfers… 
 
Alle installaties worden gerealiseerd vóór 31 december 2020. In totaal zijn er op dit moment voor 2850 kWp 
aan installaties in de running, goed voor de jaarlijkse stroomvoorziening van ongeveer 865 gezinnen. 
 
Wanneer alle installaties geplaatst zijn, zal dit project in onze regio een CO2-besparing vertegenwoordigen 
van 375,77 ton per jaar. Bovendien streven we ernaar om samen met onze gemeenten dit positief effect nog 
te vergroten door het opstarten van diverse meerwaardeprojecten. 
 
De deelnemende gemeenten zullen een gezamenlijke jaarlijkse kostenbesparing realiseren van 179.612,22 
euro. De contracten lopen 20 jaar, daarna worden de zonnepanelen kosteloos overgedragen aan de 
gemeente en kan men nog jarenlang genieten van gratis zonnestroom. 

 
 
Een overzicht per gemeente  

 
Aantal gebouwen: 15 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 559 kWp 
Partner burgercoöperatie: Energent 
Keuze meerwaardeproject: Dakrenovatie asbestdak, sanering middenspanningscabine 
sportpark Aalter 

 
 

Aantal gebouwen: 8 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 137 kWp 
Partner burgercoöperatie: Stroomvloed/ Volterra 
Keuze meerwaardeproject: Zonnepanelen op kerk Boekhoute, 
jeugdlokalen en serviceflats De Aster 
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Aantal gebouwen: 3 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 81 kWp 
Partner burgercoöperatie: Toewijs vindt plaats in de week 
van 24/8 
Keuze meerwaardeproject: Nog niet besproken 

 
 
Aantal gebouwen: 9 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 1182 kWp 
Partner burgercoöperatie: Toewijs vindt plaats in de week van 24/8 
Keuze meerwaardeproject: PV-project voor particulieren (e.a. sectoren) 

 
 

Aantal gebouwen: 8 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 181 kWp 
Partner burgercoöperatie: Energent 
Keuze meerwaardeproject: Nog niet besproken 

 
 
Aantal gebouwen: 3 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 131 kWp 
Partner burgercoöperatie: Energent 
Keuze meerwaardeproject: Nog niet besproken 
 
 
 
Aantal gebouwen: 4 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 106 kWp 
Partner burgercoöperatie: Energent 
Keuze meerwaardeproject: Nog niet besproken 

 
 

  Aantal gebouwen: 5 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 109 kWp 
Partner burgercoöperatie: Energent 
Keuze meerwaardeproject: Nog niet besproken 

 
 
Aantal gebouwen: 3 
Totaal geïnstalleerd vermogen: 140 kWp 
Partner burgercoöperatie: Stroomvloed 
Keuze meerwaardeproject: PV-project voor particulieren 
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_________________________________________________________________________ 
 
Veneco  
is een kostendelende vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte, Destelbergen, 
Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruishoutem, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Enerzijds realiseert Veneco projecten voor individuele gemeenten door:  

- het aanleggen van duurzame bedrijventerreinen; 
- het realiseren van bijkomende woningen in bestaande kernen; 
- het herbestemmen van oude sites zoals kerken, schoolgebouwen, industriële panden. 
 

Anderzijds stimuleert Veneco het samenwerken tussen haar gemeenten door:  
- projecten op te zetten rond kernversterking door de lokale economie een kans te geven; 
- een regionale werking rond energie en klimaat of mobiliteit uit te werken; 
- kennisuitwisseling te stimuleren; 
- onze omgeving te handhaven. 

 
Energent 
is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. De coöperatieve vennootschap verenigt burgers in hun 
streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving, via rechtstreekse participatie. Energent 
verzamelt geld van coöperanten dat geïnvesteerd wordt in hernieuwbare-energieprojecten, de realisatie 
van energiebesparingen en het leveren van energiediensten.  
 
Met het project Zonnestad plaatste Energent op meer dan 600 particuliere woningen in en rond Gent 
zonnepanelen, terwijl via Wijkwerf meer dan 500 burgers renovatiebegeleiding kregen. In samenwerking 
met Veneco loopt momenteel in 9 gemeenten rond Gent een groepsaankoop Spouwmuurisolatie. 
 
Daarnaast investeert Energent in warmte, wind en zon. Via het systeem van derdepartijfinanciering beheert 
Energent ongeveer 8.000 zonnepanelen met een vermogen van ongeveer 2.400 kWp op daken van 
bedrijven, vzw’s en publieke gebouwen als scholen en sporthallen. Omwille van de rechtstreekse 
burgerparticipatie zijn al de coöperanten mede-eigenaar van deze installaties. Zo komt energie echt in 
handen van de burgers terecht. 
 
Stroomvloed  
is een nieuwe erkende coöperatie voor én door burgers uit de streek tussen de Leie en de Schelde. Deze 
energiecoöperatie produceert duurzame energie dankzij de inbreng van omwonende burgers. Zo kan je 
mede-eigenaar worden van een PV-installatie of windmolen in de buurt. 
 
Iedereen kan tot 20 aandelen kopen van de coöperatie. De winst verdwijnt niet naar het buitenland, maar 
vloeit terug naar alle aandeelhouders. Als mede-eigenaar heb je eveneens inspraak in de coöperatie en 
beslis je mee over nieuwe investeringen. 
 


