
Investeer mee in zonnepanelen op Gentse
stadsgebouwen

De Stad Gent is sterk overtuigd van de voordelen van duurzame energie en wil

burgers overtuigen en motiveren om daar zelf meer op in te zetten. Niet enkel

door te informeren, maar ook door te doen. Daarom worden er nu ook

zonnepanelen op Gentse stadsgebouwen geplaatst via Burgerparticipatie.

Iedereen kan mee investeren.

De Stad Gent gaat op vier verschillende manieren te werk om een boost te geven aan het

plaatsen van zonnepanelen op het stadspatrimonium. Na het investeren van eigen middelen, via

groenestroomleveranciers en de ESCO via Eandis, gaat de Stad nu aan de slag via

burgerparticipatie voor het plaatsen van zonnepanelen.



'Nadat we eerder al bespaarden op ons energieverbruik, door in te zetten op
dakisolaties, stookplaatsrenovaties, enzovoort, kunnen we nu verder inzetten
op het plaatsen van zonnepanelen.'
— Martine De Regge, schepen van Facility Management

De vier pistes

1. Plaatsing van zonnepanelen, gefinancierd door de Stad Gent

In het voorjaar van 2018 worden er zonnepanelen geplaatst op drie basisscholen. Goed voor een

investering van 120.545 euro inclusief btw en studiekosten. Het teveel aan groene stroom zal

geïnjecteerd worden op het net. De zonnepanelen worden geplaatst op volgende scholen:

Basisschool + STIBO Ter Leie

Basisschool Mandala

Basisschool + STIBO Westerhem / Academie voor Podiumkunsten

In het najaar 2018 komen er ook nog enkele grote installaties op vier scholen. Een investering

van 380.000 euro inclusief btw en studiekosten.

Basisschool De Octopus + KS de Zonnewijzer

STIBO 't Klimopje + Basisschool de Sportschool

Atheneum Wispelberg

Jenaplanschool De Kleurdoos/ STIBO + creche De Kereltjes

2. Groenestroomleveringsdossiers

De Stad Gent stelde ook twee daken ter beschikking waar derden zich kandidaat konden stellen

voor het plaatsen van zonnepanelen. Het gaat hier over het lokaal produceren van groene

stroom, die enkel voor dat gebouw gebruikt wordt. De Stad investeert daar zelf niet in, maar zal

gedurende vijftien jaar betalen voor de verbruikte elektriciteit die uit die zonnepanelen

voortvloeit.

Farys is daarvoor uit de bus gekomen, en heeft ondertussen reeds zonnepanelen geplaatst op

een depot van de Dienst Wegen en Verkeer in de Proeftuinstraat, en zal er binnenkort plaatsen

op het stadsarchief 'De Zwarte Doos' in de Dulle Grietstraat.

3. ESCO via Eandis



Hierbij zal Eandis een investering doen in energiebesparende maatregelen en groene energie in

stadsgebouwen. In mei 2018 start de Stad Gent met het uitschrijven van de maatregelen, zodat

er tegen januari 2019 kan gestart worden met de plaatsing. De 'besparing' die voortvloeit uit de

verminderde energiefactuur wordt dan gebruikt om de installaties te betalen. Het gaat hier niet

enkel over zonnepanelen, maar ook over stookplaatsrenovaties, relightning, enzovoort. Een

veertiental locaties worden hiervoor bekeken waaronder elf schoolgebouwen, het MSK, de Tuin

van Kina en het stadhuis.

4. Burgerparticipatie

De Stad Gent gaat nu ook op een nieuwe manier te werk voor de plaatsing van zonnepanelen op

stadsgebouwen. De Stad stelt zeven daken van stadsgebouwen ter beschikking voor het plaatsen

van zonnepanelen via burgerparticipatie. EnerGen en Beauvent hebben zich kandidaat gesteld

en krijgen de mogelijkheid om op zeven stadsgebouwen zonnepanelen te plaatsen. De Stad zal

een vergoeding betalen voor het verbruik van de opgewekte energie van de zonnepanelen aan

EnerGent en Beauvent.

Het gaat over vijf scholen en twee buurtcentra, plaatsen waar veel burgers samenkomen. De

plaatsing van die zonnepanelen is voorzien voor de zomer van 2018.

'Naast zelf investeren in zonnepanelen op stadsgebouwen, geven we
Gentenaars de kans om mee te investeren voor het opwekken van zonne-
energie op de stadsgebouwen.'
— Martine De Regge, schepen van Facility Management

'We willen de Gentenaren de mogelijkheid bieden om te investeren in
zonnepanelen op de daken van hun scholen en buurtcentra. Zo dragen ze bij
tot een milieuvriendelijkere energieproductie in eigen streek. EnerGent streeft
ook naar een redelijke vergoeding voor de geïnvesteerde middelen.' 
— John Vandaele, EnerGent-voorzitter

De zeven gebouwen die aangepakt worden zijn:



VIP-school De Toren van Babel

Hotelschool Gent Tweebruggenstraat

Centrum voor Leren en Werken Gent / CVO

Basisschool Victor Carpentier

Ontmoetingscentrum Oostakker

Ontmoetingscentrum Melac Zwijnaarde

Basisschool De Harp

Infomomenten EnerGent en Beauvent:

De komende weken zijn er verschillende infomomenten om de Gentenaars de kans te geven om

mee te investeren in het opwekken van zonne-energie via burgerparticipatie.

Dinsdag 8 mei 2018: Ontmoetingscentrum Oostakker - Ontvangst 18.30 uur, start 19 uur.

Pijphoekstraat 30-34, 9041 Oostakker

Maandag 14 mei 2018: Hotelschool Gent/Academie voor Podiumkunsten - Ontvangst 18.30

uur, start om 19 uur. Lange Violettestraat 10, 9000 Gent

Dinsdag 15 mei 2018: BS Victor Carpentier/STIBO + crèche De Rakkertjes - Ontvangst 18.30

uur, start om 19 uur. Meulesteedsesteenweg 390, 9000 Gent

Vrijdag 18 mei 2018: Ontmoetingscentrum Melac Zwijnaarde - Ontvangst 18.30 uur, start om

19 uur. Dorpsstraat 31, 9052 Zwijnaarde

Dinsdag 22 mei 2018: VIP school Toren van Babel - Ontvangst 18.30 uur, start om 19 uur.

Bargiekaai 1, 9000 Gent

Donderdag 24 mei 2018: Centrum voor Leren en Werken Gent - Ontvangst 18.30 uur, start

om 19 uur. Wittemolenstraat 9, 9000 Gent

Donderdag 31 mei 2018: Freinetschool De Harp + STIBO Huis van het Kind - Ontvangst

18.30 uur, start om 19 uur. Pollepelstraat 15, 9000 Gent

Informatie

Lieven Willems, Dienst Bouwprojecten, Departement FM. Tel. 09 266 58 07, e-mail

lieven.willems@stad.gent

John Vandaele, EnerGent, gsm 0473 76 67 55

Bevoegd

mailto:lieven.willems@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent
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