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Vooraf 
Het ontwerp van besluit stelt een aantal wijzigingen voor, die het mogelijk maken om : 

- Europese verplichtingen om te zetten ; 
- De steunniveaus voor groene elektriciteit (warmtekrachtkoppeling) aan te passen ; 
- Bepaalde voorstellen van BRUGEL te integreren. 

Brupartners heeft al adviezen over de behandelde materie uitgebracht. Deze adviezen kunnen hier 
worden geraadpleegd. 

Advies 
Brupartners herhaalt dat hij het belang van overleg en dialoog in deze materie heeft benadrukt. Hij 
heeft er immers op gewezen dat de transparantie van het beleid inzake groene elektriciteit dat door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevoerd, van dien aard is om een vertrouwensklimaat te 
creëren en in stand te houden om de investeringen te bevorderen (zowel voor de economische actoren 
als voor de huishoudens). Hij is dan ook ingenomen met de kwaliteit van de raadplegingen, die in het 
kader van de opstelling van dit ontwerp van besluit hebben plaatsgevonden. 

Brupartners benadrukt de opportuniteit die innovatieve technologieën bieden om de bezorgdheden 
inzake stedenbouw en leefmilieu voor ons Gewest te laten samengaan en steunt derhalve de geplande 
steunmaatregelen voor in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties. Om de milieu-impact 
van dit soort installaties te verminderen, en hoewel deze problematiek pas op middellange of lange 
termijn echt prangend zal zijn, stelt Brupartners toch voor om nu al te beginnen nadenken over het 
beheers-/behandelingsproces van in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties. 

Niettemin wil Brupartners de volgende algemene opmerkingen formuleren met betrekking tot 
bepaalde globale aspecten van het beleid ter ondersteuning van de productie en het verbruik van 
groene elektriciteit :  

- Naast de productie en het verbruik van groene elektriciteit is het van essentieel belang om de 
inspanningen voort te zetten om het energieverbruik overeenkomstig de « Trias Energetica »-
logica1  te verminderen ; 

- Opdat de bevordering van groene elektriciteit in overeenstemming zou zijn met haar milieu-
ambitie, dient ervoor te worden gezorgd dat de gehele « fotovoltaïsche » sector schoon is. In 
dit verband is het noodzakelijk om rekening te houden met : 

o De effecten van de winningsprocessen van de grondstoffen die nodig zijn voor de 
productie van fotovoltaïsche installaties ; 

o De voorwaarden waaronder « afgedankte » fotovoltaïsche installaties worden 
beheerd/gerecycleerd ; 

o De wetgevende en administratieve context, die de beste « circulariteit » van 
fotovoltaïsche installaties of onderdelen ervan mogelijk maakt ;  

 
1  NVDR : de « Trias Energetica »-logica stelt voor om in eerste instantie de energievraag te beperken, in tweede instantie 

zoveel mogelijk energie uit duurzame bronnen te gebruiken en in laatste instantie zo efficiënt mogelijk gebruik te maken 
van de fossiele brandstoffen die nog nodig zouden zijn om in de resterende energiebehoeften te voorzien. 

https://www.brupartners.brussels/nl/@@search?SearchableText=groene+elektriciteit&sort_on=Date&sort_order=reverse&set_language=nl
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- In ons Gewest moet ervoor worden gezorgd dat de steunvoorzieningen voor de productie van 
windenergie de ontwikkeling van installaties bevorderen die verenigbaar zijn met de stedelijke 
omgeving. 

- Er moet worden deelgenomen aan het onderzoek naar oplossingen die een betere opslag van 
energie mogelijk maken en er moet worden nagedacht over de voorwaarden die moeten 
worden toegepast om gedragingen te stimuleren die aan de beschikbare energie zijn 
aangepast. 

* 
* * 
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