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Gent weert gasketels bij eigen nieuwbouw- en
renovatieprojecten

Voortaan moeten alle nieuwbouwprojecten van de Stad Gent fossielvrije energie

gebruiken, en ook bij grotere renovaties wordt dat de regel. Dat betekent geen

gasketels meer. De Stad scherpt zo haar klimaatambities nog meer aan.  

Met de nieuwe 'energieprestatienota', die de meer dan tien jaar oude passiefbouwnota vervangt,

schakelt de Stad Gent nog een versnelling hoger om haar patrimonium te verduurzamen. De

nota zorgt ervoor dat nieuwbouw- en renovatieprojecten van de Stad aan nog hogere eisen

moeten voldoen wat betreft hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energiezuinige

toestellen zoals verlichting en liften.
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Alle gebouwen van de Stad worden vanaf nu ook zo gebouwd dat ze geen fossiele brandstoffen

meer nodig hebben voor pakweg verwarming, sanitair en verlichting. Dat betekent geen

gasketels meer. Nieuw is bovendien dat die regel voortaan net zo goed geldt voor grotere

renovatieprojecten.

We willen er als Stad voor zorgen dat gebouwen geen fossiele brandstof meer
nodig hebben. Met deze nota voldoen we ruimschoots aan de Vlaamse eisen
en zitten we op schema voor de Europese doelstellingen. Zo werken we
vandaag al aan de toekomst van alle Gentenaars.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Jaarlijks start de Stad Gent een 15-tal bouwdossiers die aan de nieuwe richtlijnen zullen moeten

voldoen. Daarbij komen nog enkele projecten van sogent en Farys. De maatregel past in de

ambitie van de Stad om tegen 2025 minstens 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik

van stadsgebouwen uit hernieuwbare energie te halen.
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Lees hier de volledige energieprestatienota

Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent
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