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Stad Gent wint Europese award voor
zonnepanelenproject aan Rigakaai

De Stad Gent heeft een Europese 'Procura+ Award' gewonnen voor het

zonnepanelenproject op het dak van Lemahieu Gent aan de Rigakaai. De Stad

neemt de opgewekte energie van die 15.000 zonnepanelen integraal af voor

gebruik in eigen gebouwen. Gentenaars konden via een burgercoöperatie in het

project investeren.

Procura+, een netwerk van Europese lokale overheden, reikt jaarlijks awards uit om duurzame

aankoopstrategieën in de kijker te zetten. De Stad Gent heeft gisteren, op woensdag 12 oktober

2022, samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) de award voor het initiatief van het jaar

gewonnen voor het zonnepanelenproject op het dak van Lemahieu Gent.
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Voor het elektriciteitsverbruik in eigen gebouwen ging de Stad Gent vorig jaar op zoek naar

lokaal geproduceerde stroom uit hernieuwbare energie. Samen met het VEB werd een

pioniersproject opgestart. Op het dak van Lemahieu Gent zouden zo'n 15.000 zonnepanelen

komen, Gentenaars konden investeren via burgercoöperatie Beauvent. De kapitaalsoproep van

700.000 euro werd in anderhalve dag afgerond.

Inspiratie voor andere steden

Intussen is de plaatsing bijna klaar. De zonnepanelen zijn straks goed voor zo'n 7.000 MWh per

jaar, wat gelijkstaat met stroom voor 2.000 gezinnen. Dankzij dat project en eerdere

investeringen kan de Stad Gent meer dan 30 procent van het elektriciteitsverbruik in de

stadsgebouwen met lokale groene stroom opvangen.

Samen met de Gentenaars wekken we lokaal en duurzaam onze eigen
energie op, ik hoop dat dit inspirerend is voor andere steden. Ik ben heel trots
op de stappen die gezet zijn en deze award is dan ook een pluim op de hoed
van de trekkers en de aankopers binnen onze stad.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

Contact

Wouter Boesman, kabinet schepen El-Bazioui, gsm 0477 63 99 52, e-

mail wouter.boesman@stad.gent

Bevoegd

Gentenaars kunnen investeren in derde grootste zonne-installatie van Gent

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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