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1. Terugkoppeling beperkte stuurgroep
Het verslag is terug te vinden op:
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/beleid/verslagbeperktestuurgroep06012016.pdf
Opmerkingen leden werf 6:
Werf 1: LT doelstelling: vraag of de doelstelling E60 het beoogde resultaat zal kunnen garanderen t.t.z.
de gevraagde reducering in CO2. Als reactie wordt geopperd dat er een directe en indirecte CO2besparing is (cfr. simulaties Vito), en dat er dus geen recht evenredige relatie is tussen de CO2besparing en de E60 eis.
Werf 3 : Renovatieadvies :
Binnen werf 6 vraagt men zich af of het renovatieadvies via tools zal kunnen opgemaakt worden,
omdat de tijdsinvestering en kosten van het uitvoeren van alle renovatieadviezen anders enorm zal
zijn.
Werf 5 : Financiering :
Binnen werf 6 merkt men op dat de economische return van investering moet kunnen aangetoond
worden.
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2. Goedkeuring verslagen
verslagen 08/12/2015
08/12/2015
Het beknopt verslag van de startvergadering van 08/12/2015 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
Het verslag wordt gepubliceerd op http://www.energiesparen.be/renovatiepact/tweedefase/werf6.
Bram Van Eeckhout en Nele Vandaele maakten opmerkingen op het uitgebreide verslag. Deze
opmerkingen werden aanvaard. Het aangepaste verslag zal onder de deelnemers worden verdeeld voor
intern gebruik.
3. LIFE projectvoorstel België BEBE-REEL! : stand van zaken
Het projectvoorstel van België (conceptnota) heeft de eerste fase van de aanvraagprocedure doorlopen
en is weerhouden.
De deadline voor het indienen van het full proposal is 15 april 2016.
Looptijd van het LIFE project(voorstel) : 2017-2022.
Gevraagd Budget via LIFE > 10 M euro.
Steden of regio’s die interesse hebben om in te stappen moeten contact nemen met VEA.
4. Werf 6: voorstellen van de deelnemers
De volledige voorstellen werden opgenomen in een uitgebreid verslag dat onder de deelnemers werd
verspreid.
Demonstratieprojecten
•

Wijkrenovatie.

Business modellen
•
•
•
•
•
•

Totaalrenovatie van sleutel-op-de-deur woningen bouwjaar 1970-1980.
BEN-sparen
Renovatiepraktijk – one-stop-shop
Stimuleren van diepe renovatie van collectieve woongebouwen – benadering via syndicus
Gemeten en bewezen energiebesparing
Kostenneutraal renoveren

5. Brainstorm
De brainstorm verloopt in 2 groepen :
- Wijkrenovatie – sleutel op de deur
- Syndicus – renovatie van appartementsgebouwen
De canvassen voor het business model en voor de demonstratieprojecten worden ingevuld.
De eerste versie wordt voor verdere uitwerking en feedback onder de deelnemers verspreid als bijlage
bij dit verslag.
6. Verdere afspraken
Overlegmomenten :
15 februari 2016 9u30-12u Boudewijngebouw 5D02 Balkon 5 rechts
10 maart 2016 9u30-12u Ferrarisgebouw 6P40
Mijlpalen/deliverables :
01/03/2016 : eerste draft van het eindrapport.
26/04/2016 : finale versie van het eindrapport.
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