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Overzicht goedgekeurde klimaatprojecten 2de call  

Algemeen  

 Voorwaarden 
 realisatie moet gebeuren door of samen met een lokaal overheidsbestuur 
 samenwerking met het middenveld is een meerwaarde 
 de projecten moeten wel degelijk bijdragen tot de CO2-besparing. 
 Er wordt maar 1 project per indiener gehonoreerd 

De projecten worden in eerste instantie gequoteerd op vlak van: 
 de directe en permanente besparing van CO2-uitstoot: minimum 3 ton  
 de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project 

 De Provincie mikt op projecten die het verschil maken op het terrein.  
De lat ligt hoog, maar er kan gesubsidieerd worden tot 80 % van de kosten.  
De minimale toelage bedraagt 10.000 euro, het maximumbedrag is 100.000 euro.  
De middelen die in aanmerking komen voor de berekening van de toelage kunnen zowel 
investerings- als werkingsmiddelen zijn. Er wordt echter geen personeelskost betoelaagd. 

 Met de indieners van de goedgekeurde projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten. 

 

Oproep 2018  

In februari 2018 werd een tweede oproep gelanceerd voor lokale klimaatprojecten. 

Indieningstermijn was 30 april 2018. 

Budget: 843.000 EUR  

Er werden 31 projecten ingediend van 26 verschillende projectindieners. 

 

Projectindiener Titel project  

Anzegem veldverlichting vervangen door LED 

Ardooie zonnepanelen gemeenschapscentrum 

Avelgem verlichting, verwarming en zonneboiler sportcentrum 

Brugge slimme meters bij huishoudens 

Brugge infraroodverwarming Magdalenakerk 

Blankenberge elektrische dienst- en deelwagen 

Damme coöperatie groene stroom en deelmobiliteit 

Gistel 
energie-efficiënte maatregelen in dienstencentrum en 
assistentiewoningen 

Heuvelland energie-efficiënte maatregelen in gemeentelijke gebouwen 

Hooglede energie-efficiënte maatregelen in gemeentehuis 

Ieper isoleren daken 

Izegem vergroenen wagenpark 

Kortrijk transitie elektrisch rijden 

Ledegem zonnepanelen op 10 gebouwen 

Leiedal Regionale estkaravaan 
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Projectindiener Titel project  

Meulebeke aanpassen straatverlichting naar LED 

Nieuwpoort zonnepanelen zwembad 

Oostende relichting bibliotheek 

Oostende testcase windturbines 

Oostkamp coöperatie groene stroom en deelmobiliteit 

Poperinge vrachtfietsen 

Roeselare relichting sporthal 

Ruiselde elektrische wagen en  ZP 

Torhout coöperatie groene stroom en deelmobiliteit 

Torhout LED-verlichting sportvelden 

Veurne rollend fonds Zonnepanelen landbouwers 

Veurne sensibiliseren gebruik fiets door scholieren 

Vleteren relichting en dakrenovatie OC 

Waregem stookplaatsrenovatie kunstacademie 

Wingene WKK in zwembad 

Wingene ZP sporthal 

 

De beoordeling gebeurt op basis van 2 rankings met zijn verschillende onderdelen waar punten op 

worden gegeven: 

 

Ranking 1: De projecten worden gerankt volgens de CO2(of CO2-equivalent)-besparing per 
aangevraagde euro en een uitvoeringsgarantie (variërend van 0 tot 1).  
Per project wordt een minimumdrempel van 3 ton CO2besparing gevraagd.  
Minimaal worden de 5 hoogst scorende projecten op ranking 1 ondersteund.  
 
Ranking 2: Naast de CO2-besparing worden ook punten gegeven op:  
1. Een inhoudelijk innoverend en vernieuwend karakter, in het algemeen of specifiek West-
Vlaanderen; (uitvoerder moet aantonen waarom het innoverend en vernieuwend is): 10 
punten  

2. Herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen door 
een andere actor uitgevoerd worden; (uitvoerder geeft aan welke aanpassingen nodig zijn om 
het project door een andere actor te laten uitvoeren en welke instrumenten worden 
aangereikt om dit gemakkelijk door een andere actor te kunnen laten uitvoeren): 10 punten  

3. De acties dragen ook bij tot adaptatie (de uitvoerder toont aan wat de bijdrage van het 
project is voor adaptatie): 10 punten  

4. De investering of de terugverdientijd situeert zich bij een andere partij dan de uitvoerders 
van het project (de uitvoerder toont aan dat het voordeel van de uitvoering van het project bij 
een andere partij dan zichzelf ligt): 10 punten  
 
Ook deze punten resulteren in een ranking.  
De deputatie kan beslissen een aantal projecten die niet gehonoreerd werden op basis van 

CO2-reductie, alsnog te ondersteunen op basis van de criteria van ranking 2.  

Deze projecten moeten wel de minimum drempel van 3 ton CO2 of CO2-equivalenten 

besparing per jaar halen en moeten minimum 24/40 scoren op ranking 2. 
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De beoordeling gebeurde door een werkgroep binnen de dienst Minawa.  
Voor de projecten inzake mobiliteit (Leiedal, Poperinge en Veurne) werden ook advies gevraagd aan 
dienst Mobiliteit. 
Voor projecten inzake duurzaam bouwen en verbouwen (Avelgem, Brugge, Gistel, Hooglede, Ieper, 
Vleteren, Waregem)  werd ook advies gevraagd aan BAS bouwen.  
Dit werd verwerkt in de algemene beoordeling. 
 

Overzicht gehonoreerde projecten  

Projectindiener Project  Toegezegd bedrag (EUR) 

Gistel energie-efficiënte maatregelen in 
dienstencentrum en assistentiewoningen 

74.082 

Nieuwpoort zonnepanelen zwembad 100.000 

Oostende relighting bibliotheek 100.000 

Oostkamp coöperatie groene stroom en deelmobiliteit 100.000 

Roeselare relighting sporthal 69.164 

Torhout coöperatie groene stroom en deelmobiliteit 100.000 

Veurne rollend fonds zonnepanelen landbouwers 84.000 

Waregem stookplaatsrenovatie kunstacademie 100.000 

Wingene WKK in zwembad 100.000 

 

De deputatie beslist op donderdag 28 juni 2018 dat deze 9 lokale klimaatprojecten in totaal  
827.246 EUR steun van de Provincie West-Vlaanderen zullen ontvangen.  
Met deze 9 projecten helpt de Provincie 278 ton CO2 per jaar besparen. 


