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1. Voorstelling nieuwe ondervoorzitter 

 

De Minaraad was al even op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter. Fredrik Snoeck was als enige 

kandidaat en wordt door de voorzitter voorgesteld als nieuwe ondervoorzitter.  Fredrik is al jaren 

actief in de Minaraad als vertegenwoordiger van het ACV, waar hij aan de slag is als 

Beleidsmedewerker milieu. Als ondervoorzitter wil hij zijn schouders volop zetten onder die nieuwe 

weg die de Minaraad vorig jaar is ingeslaan. Succes Fredrik!      

2. Toelichting Ontwerp Klimaatplan  

Cathy De Bruyne, Maaike Breugelmans en Jeroen Mercy van de Dienst Milieu en Klimaat geven 

toelichting bij het ontwerp klimaatplan dat door het college werd goedgekeurd. Schriftelijk advies 

wordt verwacht tegen 16 juli. Hieronder de weerslag van de belangrijkste vragen en opmerkingen 

en het antwoord daarop.   

2.1. Energiezuinig wonen  

• De Minaraad suggereerde in de ontwerpfase van het plan de mogelijkheden te bekijken om 

via de huurder de eigenaar te motiveren voor energiebesparende renovaties. Is dat 

meegenomen?   

Cathy: “We moeten ons enten op het woonbeleid en die nota is nog in wording. Daar zal wel een 

koppeling mee gemaakt worden via de werking van de Energiecentrale.  

• Wat zijn de plannen op vlak van communicatie van al deze maatregelen?  
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Cathy: De Gemeenteraad heeft gedebatteerd over een zeer groot communicatiebestek voor Dienst 

Milieu en Klimaat, voor een groot deel om de maatregelen rond woningen te communiceren. Er 

staat dus een groot budget tegenover.  

• Wat zijn noodkopers? Uitleg gemist 

Iemand die wel een eigen woning heeft verworven maar geen geld meer heeft om de hoognodige 

renovaties uit te voeren om de kwaliteit van de woning te verbeteren.   

• Er is sprake van meer personeel bij vzw regent / Energiecentrale? Kan u daar een cijfer op 

plakken?  

Cathy: Dankzij het Europese ‘Elena project’ krijgen we voor vijf jaar 5 extra mensen bij de 

Energiecentrale. Na de 5 jaar neemt de stad de financiering over zodat we er mee kunnen verder 

gaan.  

• Vlaamse overheid biedt nu ook renteloze leningen voor renovaties die energie besparen. 

Hoe gaat dat samen?  

Cathy: we zoeken altijd de combinatie om zoveel mogelijk te kunnen doen met ons eigen budget. 

Jeroen gaat op deze vraag nog een antwoord bezorgen.    

• Klimaatevent Gent aan Zee, wat is dat precies?   

Vele initiatieven die bestaan in Gent rond duurzaamheid, ecologie, voeding, enzovoort, samen  

brengen zodat ondernemers en initiatiefnemers elkaar en hun publiek leren kennen. Op de editie 

van 2018 waren meer dan 4000 deelnemers op de Bijloke-site. 

2.2.  Hernieuwbare energie 

• Kan de energiecentrale ook feedback geven bij mensen die al (een tijdje) zonnepanelen 

hebben om na te gaan of alles nog ok is voor de nieuwe doelstellingen 

Dat doet de EC niet maar je kan altijd bij je installateur terecht en met smartmodules je verbruik 

opvolgen. Of maandelijks meterstanden opvolgen en abnormaliteiten ontdekken.  

• Welke mate van burgerparticipatie stelt Gent voorop m.b.t. de 30 nieuwe windturbines? 

We kunnen enkel nog maar spreken over 1 windmolen waar dat het geval is.  De burgerparticipatie 

wordt door heel wat partijen vooropgesteld, maar we hebben het niet inde hand of die er ook zal 

komen.  

• Worden er ook opties bekeken om samen te werken met bvb. Bolt energie (= energie 

kopen bij lokale energie-opwekkers) 

Voorzichtig zijn met bij 1 leverancier in zee te gaan – maar dit zal sowieso aan bod komen in de 

verdere uitwerking van een project als Buurzame stroom  

• Als men zelf geen zonnepanelen kan installeren, is er dan een mogelijkheid te investeren in 

zonnepanelen ergens anders in de stad? Zonnedelen? 

Als we Buurzame stroom kunnen opschalen en het kader van Vlaanderen laat dat toe dan zal het 

inderdaad  misschien mogelijk worden om te investeren in PV op daken van bedrijven en zo. Ook op 

stadsgebouwen komen zonnepanelen bij en daar zal coöperatie mogelijk zijn heeft Schepen Storms 

bevestigd.   
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• Heeft Stad Gent aandelen in off-shore windparken? 

We hebben aandelen in de zonneberg bijvoorbeeld maar of er aandelen in off-shore zijn moeten we 

navragen. Wel mag de Stad geen aandelen meer hebben in bedrijven die in fossiele energie 

investeren (divestment).  

2.3. Transport  

• 37 procent van de CO2 uitstoot is afkomstig van transport met meer dan de helft van 

snelwegverkeer. Als we niets doen met snelwegverkeer gaat dat heel grote inspanningen 

vragen van de andere sectoren. Ook al hebben we niets te zeggen over de snelwegen moet 

er druk uitgeoefend worden op de hogere overheden – daar wordt niet over gesproken.  

Als we – 40 procent willen, moet er iets gebeuren rond mobiliteit. De uitstoot van ETS-bedrijven zit 

niet in de cijfers vervat. De cijfers van de snelwegen wel. Dus denken we dat we iets aan het debat 

toe te voegen hebben. Het is zeker de ambitie om daar een steen te verleggen.   

Heel veel zaken rond mobiliteit komen echter terug in de nota lucht en geluid. We willen herhaling 

vermijden, dus de nota’s moeten als geheel gelezen worden. De toelichting over de nota lucht en 

geluid gaat door op 15/6  → meenemen in werkgroep 

 

• Zijn er concrete plannen rond spoorweg 204 in het havengebied? 

Infrabel wou dit geld heroriënteren maar is daardoor politiek teruggefloten na lobbywerk vanuit de 

Stad Gent. Het geld moet wel naar de spoorlijn 204 gaan.  

Toelichting aan de Minaraad door projectleider Bruno Reniers is voorzien maar nog geen datum.   

2.4. Voeding  

• Is het al besproken om Donderdag Veggiedag om te gooien, en helemaal geen vlees en vis 

meer aan te bieden in stadsgebouwen/scholen?  

Het initiatief ‘Gent plantaardig’ staat in de kinderschoenen.  Het traject zal opgezet worden en 

uitgewerkt worden. Dit debat zal daarin aan bod komen.   

 

2.5. Circulaire Economie 

Auto leasen kan ik als beginnende zelfstandige doen, een elektrische fiets leasen kan pas vanaf er 

genoeg inkomsten zijn.  Auto’s voor zelfstandigen. Riika zal info bezorgen voor werkgroep 

2.6. Klimaatadaptatie 

• Wat met groendaken bij droge periodes? 

Idem als bij een tuin – sproeien verboden bij sproeiverbod. Maar zeker extensieve groendaken met 

sedum en vetplantjes regenereren zeer gemakkelijk na een aantal regenbuien, ook al staan ze even 

dor.  Het groendak mist dan wel even een stuk van zijn functie.  Ook onze Groendienst wordt daar 

mee geconfronteerd, en zoekt naar meer geschikte planten voor droger klimaat.  

 

• Wat met een worst case scenario. Is er een rampenplan voor drinkwater?  
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De drinkwatervoorziening is in handen van Farys, die in de koepel van drinkwaterbedrijven bekijkt 

hoe men met dat risico om moet gaan. Gent is vooral afhankelijk van het Albertkanaal dat 

afhankelijk is van regenwater.  Afkoppelingsplannen worden opgesteld die bepalen welke sectoren 

dan nog prioritair bediend worden? Ook Gent is betrokken in die besprekingen.           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


