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Betreft: Aantal PV-installaties in uw gemeente

Mijnheer de burgemeester. e. QA

Eind 2016 lanceerde ik bij alle lokale besturen een oproep om samen de
schouders te zetten onder de energietransitie. Specifiek bezorgde ik u een
overzicht van het aantal zonnepaneleninstallaties in uw gemeente. Zoals u
weet, vormen deze een belangrijk onderdeel van het engagement binnen het
burgemeestersconvenant om de klimaat- en energiedoelstellingen van de
Europese Unie te behalen.

Anderhalf jaar later is het tijd voor een update. Deze analyse is belangrijk om
de inspanningen in uw gemeente te evalueren. De cijfers kunnen namelijk een
nieuwe stimulans betekenen voor investeringen in hernieuwbare energie en
energie-efficiëntie in uw gemeente.

In 2017 kwamen er in Vlaanderen maar liefst 41.296 nieuwe
zonnepaneleninstallaties bij. Voor dergelijke stijging moeten we teruggaan tot
2012. Het is een duidelijk signaal dat de Vlaming zonne-energie terug in de
armen heeft gesloten. In totaal liggen er nu in Vlaanderen al meer dan
300.000 installaties.

Voor uw gemeente kwamen er van 1januari 2017 tot 1 maart 2018 34 nieuwe
installaties bij. Dankzij deze investeringen beschikte uw gemeente op 1 maart
2018 in totaal over 78,7 installaties per duizend inwoners. Dit betekent een
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stijging van 8,8% ten opzichte van 1januari 2017. Uw stad of gemeente bevindt zich, op basis van het aantal
installaties pet duizend inwoners, in de kop van het peloton.
Deze positie werd bepaald op basis van volgende categorieën:

• Meer dan 70 installaties per duizend inwoners: kop van het peloton
• Tussen de 40 en 70 installaties per duizend inwoners: middenmoot
• Minder dan 40 installaties per duizend inwoners: staart van het peloton

Ik wil u daar in eerste instantie mee feliciteren. Gemeenten die dergelijke investeringen in de kijker plaatsen,
scoren ook beter. Op basis van deze cijfers lijkt uw gemeente daar goed in te slagen.

Samen met u, uw inwoners en bedrijven kunnen we nog meer kiezen voor hernieuwbare energie zoals zon,
wind, geothermie en warmte. Zo werken we niet enkel aan een duurzame energiebevoorrading, maar ook
aan lagere energiefactuten en meet energie-onafhankelijkheid. Er zijn nog heel wat locaties waar installaties
kunnen bijkomen. U, als burgemeester, kent uw patrimonium, bedrijven en inwoners het best. Deze kennis
van het terrein kan ons allen helpen de juiste maatregelen te nemen en de juiste keuzes te maken bij
toekomstige ontwikkelingen.

Als bijlage bij deze brief bezorg ik u alvast vijf lokale tips die u zeker verder op weg kunnen helpen.

Mocht u drempels ondervinden of bijkomende informatie wensen, kunt u mijn kabinet steeds contacteren.
Dit kan via kabinet.tommelein@vlaanderen.be of 02 552 67 00.

Samen kunnen we uw gemeente nog duurzamer maken!
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Ik dank u alvast voor uw engagement.

Hoogachtend,

Bart Tommelein
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie


