BESTAANDE WONINGEN OOK ENERGIEZUINIG MAKEN
HERNIEUWBARE ENERGIE

Overheid zorgt voor sterk wettelijk kader voor samenwerking
eigenaar–bewoner rond renovatie
Vlaamse regering zorgt voor sterk wettelijk kader rond onafhankelijke
deskundigen voor renovatie

Stimuleren van onafhankelijk onderzoek op vlak van nieuwe technologieën,
ruimer dan elektrictiteitsproductie. Aandacht voor oa gezondheid

Lokale platformen faciliteren waarin energiebewuste eigenaars andere
burgers warm maken voor energiebesparende renovatie

Wetgeving objectief, onafhankelijk en helder herformuleren ism sector, onderzoekscentra en burger. Eenmalige investeringsstimulus voor groene elektriciteitsproductie

STROOMGELEIDERS ZORGEN MEE VOOR EEN STROOMVERSNELLING

ADVIEZEN VAN BURGERS 15.10.2016

Overheid creëert kader met langertermijnvisie + zorgt voor ernstig toezicht. Jaarlijkse
samenkomst Stroomversnelling mét experts. Bijzondere aandacht voor zwakkeren

ELEKTRISCHE WAGENS
Voorzie meer laadpalen op de strategische plekken: thuis, op het werk, waar men
lang verblijft of arriveert na lange rit
Verplicht autoverkopers om de total cost of ownership van een wagen duidelijk te
vermelden
Baseer de subsidies van elektrische voertuigen op het bereik (kWh) en maak deze
gelijk voor particulieren en bedrijfswagens

VERWARMING IS NIET-FOSSIEL
Oprichten van kennis- en experimenteercentrum waar onderzoekers, burgers,
ondernemers, overheden, … hun wensen, expertise, behoeften en –middelen
slimmer kunnen delen
Sexy maken van energie en mentaliteitsverandering realiseren: jongeren via
onderwijs en belevingsplekken enthousiasmeren voor nieuwe technieken
Overheid moet verder inzetten op doorgedreven isolatie van bestaande
gebouwen, om restwarmte maximaal te recupereren en optimaal te benutten

ZELFVOORZIENENDE WIJKEN
Neem verplichting tot energetische zelfvoorzienendheid op in
verkavelingsvergunningen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen
Pas de regelgeving aan zodat particuliere verkoop van surpluselektriciteit
mogelijk is
Financier via de gemeenten haalbaarheidsstudies om bestaande wijken
om te zetten naar zelfvoorzienende wijken

SLIMME METERS - BATTERIJ OPSLAG - FLEXIBELE PRIJS
Hervorm dag- en nachttarief naar overschot- en tekorttarief op basis van
bestaande meters
Voer slimme meters in en werk slimme tarieven uit die aanzetten tot minder
verbruik, minder netvervuiling en lagere netbelasting
Voer geschikt regulerend kader in waardoor particulieren en ondernemingen
energie kunnen doorverkopen (met vergoeding voor netgebruik)

PARTICIPATIE ENERGIECOÖPERATIE

VASTGOEDBELASTING // ENERGIEGEBRUIK
Tariefstructuur voor energiefactuur aanpassen zodat de vervuiler betaalt.
Daardoor wordt de klemtoon gelegd op het echte probleem: CO2
Aanvullen van het EPC met: raming van investeringskosten, subsidies
voor energiebesparende maatregelen, nieuw EPC-kengetal na investeringen
Maak EPC verplicht voor alle woningen. Zorg dat kostprijs opmaak EPC
wordt terugverdiend via belastingvermindering of premies

Ontwerp eenvoudig wettelijk kader dat stroomverkoop tussen buren mogelijk maakt
zonder dat huidige energieleveranciers daar nodig bij zijn
Maak wetgeving die coöperatieven toelaat te investeren en participeren in openbare
energie-infrastructuur en distributienetbeheerders
Promoot lokale coöperaties door het oprichten van een kenniscentrum samen met
de Vlaamse overheid

