
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 595
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 24 mei 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
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Sport Vlaanderen  -  Initiatieven voor hernieuwbare energieproductie bij de beheerde 
infrastructuur

Vlaams minister van Energie Tommelein hamert voortdurend op de medewerking die hij 
nodig heft om nog meer projecten te kunnen realiseren inzake zon- en windenergie en de 
productie van groene warmte. Hoe meer medewerking hij krijgt om in te zetten op 
kosten-efficiëntere projecten, en hoe sneller die kunnen gerealiseerd worden, hoe meer 
en hoe sneller de ondersteuningskosten kunnen dalen, en hoe sneller zaken zoals de 
energieheffing kan worden afgebouwd.

Ik bevroeg de minister vervolgens via een schriftelijke vraag nr. 524 van 21 april 2017 
over de stand van zaken met betrekking tot initiatieven voor hernieuwbare energie in de 
verschillende departementen/beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie/Vlaamse 
overheid.

Sport Vlaanderen antwoordde dat het met betrekking tot haar infrastructuur tot op heden 
nog niet heeft ingezet op hernieuwbare energiebronnen (zonnepanelen, zonnecollectoren, 
windmolens, WKK’s, …) maar wel al een aantal energiebesparende maatregelen 
(warmtewielen, nieuwe CV-regelingen, nieuwe stookketels, LED-oplossingen, …) heeft 
genomen.

Sport Vlaanderen beheert momenteel 13 eigen sportcentra (de vroegere  ‘Bloso-centra’) 
waaronder watersportcentra, ruitersportcentra, omnisportcentra en ijsbanen.

Wat zijn de beweegredenen en argumenten waarom door Sport Vlaanderen voor deze 
infrastructuur tot nog toe niet is ingezet op hernieuwbare energiebronnen ? Kan dit 
specifiek worden toegelicht per sportcentrum ?



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op schriftelijke vraag nr. 595 van 24 mei 2017
van STEFAAN SINTOBIN

Sport Vlaanderen beheert 13 eigen sportcentra en heeft, zoals eerder aangegeven, nog 
niet ingezet op hernieuwbare energiebronnen (zonnepanelen, zonnecollectoren, 
windmolens, WKK’s, …) omdat men eerst wil investeringen in gebouwschillen en energie 
verlagende maatregelen. Een aantal energiebesparende maatregelen (warmtewielen, 
nieuwe CV-regelingen, nieuwe stookketels, LED-oplossingen, …) werden daarentegen wel 
gerealiseerd. 

De centra van Sport Vlaanderen worden momenteel getoetst aan de prioritaire functies en 
aan de haalbaarheid om te evolueren richting een center of excellence. Centers of 
excellence wil zeggen dat de centra voorloper en voorbeeld zijn op tal van aspecten 
waaronder ecologie: energiezuinig, waterrecuperatie, afvalbeleid, … Hernieuwbare energie 
mogelijkheden worden dus ook meegenomen en bekeken in de evolutie van alle centra.

Voor de centra van Sport Vlaanderen te Blankenberge, Brugge, Genk, Gent, Herentals, 
Hofstade, Nieuwpoort, Oordegem, Waregem en Woumen, werd de voorkeur gegeven om 
eerst investeringen te doen in energieverlagende maatregelen vooraleer er investeringen 
kunnen worden gedaan in alternatieve energieopwekking.

Voor de centra van Sport Vlaanderen te Hasselt, Liedekerke en Willebroek gebeurt in 2017 
een onderzoek naar economische haalbaarheid WKK.

En in het centrum van Sport Vlaanderen Gent werd reeds een onderzoek gedaan om de 
topsporthal en het sportverblijf van zonnepanelen te voorzien. 


