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Limburg investeert 20 miljoen in energiezuinige gebouwen
Alken
De komende drie jaar gaan de Limburgse gemeenten en provincie minstens 20 miljoen investeren in het
energiezuinig maken van hun gebouwen. Dat is tenminste de ambitie van het Europese project
ESCOLimburg2020.
ESCO staat voor Energy Service Compagnie, het energiedienstenbedrijf van Infrax dat samen met de provincie
en Dubolimburg het Europese project in de wacht heeft gesleept. Zij krijgen 880.000 euro van Europa op
voorwaarde dat er tegen 2016 minstens 20 miljoen geïnvesteerd wordt om bestaande gebouwen energiezuinig
te maken.
"Het Europese geld is bedoeld om de gemeenten te sensibiliseren, onze werking te optimaliseren en te zoeken
naar alternatieve vormen van financiering", zegt Frank Vanbrabant, directeur klantendienst bij Infrax.
Impuls
Het energiebedrijf ondersteunt de gemeenten met het meten van hun energieverbuik, geeft hen advies om te
verbeteren en begeleidt hen in de uitvoering van projecten. "Onze werkdomeinen zijn verwarming en ventilatie,
isolatie, verlichting en hernieuwbare energie. Het is onze ambitie om alle gemeentelijke gebouwen aan te
pakken", aldus Vanbrabant. Infrax volgt het energieverbruik van 630 openbare gebouwen in Limburg op. Van
een 20-tal gebouwen is een detailstudie gemaakt en 17 projecten zijn in uitvoering, goed voor een bedrag van
2,5 miljoen euro.
Een van die projecten is het Sint- Jorisheem in Alken dat morgen opgeleverd wordt. Naast isolatie, ventilatie,
nieuwe verlichting en superisolerend glas, is ook de stookplaats gerenoveerd. "We besparen nu 56 procent of
4.980 euro op het totale energieverbruik dat 9.000 euro bedroeg. De CO2- besparing bedraagt 20 ton per jaar",
zegt schepen André Vanhex. De renovatiewerken hebben in totaal 700.000 euro gekost.
Gedeputeerde van Milieu Ludwig Vandenhove maakt zich sterk dat Limburg aan het streefcijfer van 20 miljoen
euro geraakt. "We gaan tegen 2016 een honderdtal overheidsgebouwen energiezuinig maken. Dat past niet
alleen in onze ambitie om Limburg tegen 2020 klimaatneutraal te maken, het zorgt tevens voor een stevige
impuls in de bouwsector."
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