
 

 

 

 

1. Situering 

In de energietransitie richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 is de verduurzaming van 

de warmtevoorziening een grote uitdaging, die wat achterop blijft in vergelijking met hernieuwbare 

elektriciteit. In deze “Warmtewende” spelen lokale besturen een onmisbare rol als regisseur van het 

lokale groene warmtebeleid.  

ODE-Vlaanderen vzw (de koepelorganisatie voor duurzame energie), de milieukoepel Bond Beter 

Leefmilieu (BBL) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) willen Vlaams-

Brabantse gemeenten begeleiden in het opstellen van een warmtebeleidsplan en methodieken 

ontwikkelen die later over heel Vlaanderen toegepast kunnen worden. 

 

2. Aanbod: begeleiding bij opmaak van warmtebeleidsplan 

We starten met het aanmaken van een warmtezoneringsplan dat de huidige en toekomstige 

warmtevraag en warmteproducenten in kaart brengt. Op basis daarvan kan de gemeente een 

warmtebeleidsplan op maat opstellen.  Daarin gaat men gebiedsgericht te werk, rekening houdend 

met de gegevens uit het warmtezoneringsplan en de ruimtelijke structuur.  Zo komt men tot 

optimale keuzes van duurzame warmtetechnieken per onderscheiden zone. 

We voorzien een traject van inhoudelijke coaching in drie stappen: 

1. Coachingsessie 1: opstart 

a. Toelichting van het proces, intenties, beoogde betrokkenen; 

b. Toelichting van huidige relevante inzichten & data; 

c. Bevragen van beschikbare data, nieuwe kennisinzichten en relevante mensen; 

2. Coachingsessie 2: van kaart naar zonering 

a. Toelichting van de bijgewerkte warmtekaarten en voorstel van zoneringplannen; 

b. Verzamelen van feedback over warmtezoneringsvoorstellen; 

c. Eerste debat over mogelijke beleidsmaatregelen en interne organisatie om het warmtebeleid 

op te stoelen.  
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3. Coachingsessie 3: van zonering naar beleidsplan en actie 

a. Toelichting en bespreking van de bijgewerkte draft van warmtebeleidsplan; 

b. Feedbackgesprek over de draft warmtebeleidsplan; 

c. Voorbereiding van de besluitvorming en toewijzing van het eigenaarschap over dit 

beleidsplan. 

De sessies starten in november 2018. ODE, BBL en VVSG helpen u op weg, maar het is steeds het 

lokaal bestuur dat de pen vasthoudt en de beslissingen neemt. Naast de coaching sessies zijn er per 

lokaal bestuur ook een drietal afzonderlijke toelichtingen voorzien om met specifieke stakeholders te 

overleggen (vb. themacolleges of toelichtingen voor het managementsteam). 

Na het coachingstraject  wordt een rapport opgesteld met de ervaringen en stellen we de 

ontwikkelde modellen voor een warmtebeleidsplan ter beschikking van andere besturen. 

3. Lerend netwerk 

ODE, BBL en VVSG laten de andere gemeenten niet in de kou staan. Bent u niet bij de eerste drie, dan 

kan u wel deelnemen aan het lerend netwerk dat we organiseren voor alle geïnteresseerde 

gemeenten (en waarin ook de gecoachte gemeenten zitten).  

De bedoelingen van het netwerk zijn: 

● concrete projecten ondersteunen; 

● versnelling van de leercurve; 

● belemmeringen detecteren in het huidige beleidskader en beleidsinitiatieven voorstellen. 

Dit lerend netwerk is dus een forum voor het delen van ambities, knelpunten, oplossingen, 

projectvoorbeelden, beleidsstandpunten, regionale samenwerkingen enz., plus de visie van de 

provincie Vlaams-Brabant in het domein van duurzame warmte. 

Er zijn ongeveer 3 à 4 samenkomsten per jaar voorzien.  

4. Selectie van gemeenten 

ODE, BBL en VVSG selecteren de gemeenten samen met de provincie half september 2018. De 

selectiecriteria zijn: 

● een goede geografische spreiding over de provincie 

● een mix van kleinere en grotere lokale besturen 

● heldere en ambitieuze energie- en klimaatambities 

● motivatie (beleidsplannen, geplande projecten, acties enz.) om deel te nemen en engagement in 

de uitvoering van een duurzaam warmtebeleid.   

U kan uw kandidatuur aanmelden door het formulier op de volgende pagina in te vullen en via 

e-mail terug te sturen aan jo.neyens@ode.be 
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Project “Warmtewende voor gemeenten” 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Onze gemeente is kandidaat voor de coaching van haar warmtebeleid: 

Gemeente:  ...........................................................................................................................  

Contactpersoon:  ...........................................................................................................................  

Adres:  ....................................................................................... nr.:  .............................  

Postcode:  ..................... Gemeente: ...................................................................................  

Tel:  ...........................................................................................................................  

E – mail:  ...........................................................................................................................  

Website:  ...........................................................................................................................  

 Onze gemeente wil alleen deelnemen aan het lerend netwerk (geen verdere motivatie vereist) 

Criteria 

1. Aantal inwoners  ................................................................................................................  

2. Burgemeestersconvenant  ondertekend  ondertekening gepland 

 datum: …………………….. datum: …………………….. 

3. Initiatieven en opportuniteiten voor duurzame warmte (max. 10 regels per antwoord) 

 beleidsvisie 

  .................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................  

 aanwezig potentieel duurzame warmte (restwarmte, bio-energie, geothermie enz.) 

  .................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................  

 interessante projectontwikkelingen met voldoende verdichting 

  .................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................  

 andere:  

  .................................................................................................................................................................  

  .................................................................................................................................................................   



Motivatie voor deelname aan de coaching (maximum halve pagina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedaan op (datum): ..........................................  

Namens het college van Burgemeester en Schepenen 

De algemeen directeur, De burgemeester 

Naam  .............................................................  Naam  ............................................................. 

 

 

Handtekening ................................................  Handtekening ................................................. 

 

 

Graag het formulier via e-mail terugsturen aan jo.neyens@ode.be 
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