SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 978
van LUDWIG VANDENHOVE
datum: 3 september 2020

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Vlaams Klimaatfonds - Verdeling middelen
In 2012 stemde de Vlaamse Regering in met de oprichting van een Vlaams Klimaatfonds.
In juni 2013 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020
goed.
Uit het rekeningenrapport van het Rekenhof uit 2019 blijkt dat het Rekenhof niet
beschikt over de officiële gegevens over de besteding van de middelen. Dat is het
resultaat van het ontbreken van een voortgangsrapportage, wat nochtans opgelegd werd
in het eerder genoemde Vlaams klimaatbeleidsplan.
1.

Waarom is geen recente voortgangsrapportage beschikbaar?

2.

Hoeveel van het totale budget van het Vlaams Klimaatfonds werd tot op heden
aangewend?

3.

Kan de minister een overzicht geven van alle projecten die tot op heden middelen uit
het Vlaams Klimaatfonds ontvingen? Graag een overzicht van de bedragen per
project.

4.

Kan de minister een overzicht geven van de totale decentrale verdeling van de
middelen? Graag een overzicht per provincie.

5.

De Vlaamse overheid heeft een budget uit het Vlaams Klimaatfonds vrijgemaakt voor
lokale energieprojecten. Steden en gemeenten konden een subsidieaanvraag
indienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
a)

Wat is de totale omvang van het vrijgemaakte budget?

b)

Welke steden en gemeenten dienden tot op heden een subsidieaanvraag in?

c)

Graag een overzicht van de projecten die tot op heden werden goedgekeurd en
een overzicht van de projecten die tot op heden geselecteerd werden.

d)

Graag de al uitgekeerde of vrijgemaakte middelen per gemeente of per project.

ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD

op vraag nr. 978 van 3 september 2020
van LUDWIG VANDENHOVE

1. Er is momenteel een voortgangsrapportage in voorbereiding. Dit zal publiek gemaakt
worden dit najaar. In dit voortgangsrapport zal transparant gerapporteerd worden
over de inzet van de middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.
2. Er zijn voor in totaal 619 mio euro aan middelen toegekend vanuit het VKF. (zie
kolom C in bijlage 1 )
3. Een overzicht van de bedragen voor de verschillende maatregelenpakketten is terug
te vinden in de Excel-file “Bestedingen Vlaams Klimaatfonds in bijlage 1.
4. Waar het mogelijk was werd in de bijgevoegde Excel-file “Bestedingen Vlaams
Klimaatfonds” de verdeling weergegeven. Deze file gaat als bijlage 1.
a) In totaal werd 8.579.857,46 euro vastgelegd op middelen vrijgemaakt vanuit het
Vlaams Klimaatfonds voor lokale energieprojecten bij steden en gemeenten.
b) Er gebeurden 2 projectoproepen naar lokale energieprojecten bij lokale besturen
(steden en gemeenten). 1 projectoproep in 2018 onder de naam ‘Overal
stroomversnellers’ en 1 projectoproep in 2019 onder de naam ‘Call 2019’.
Voor het eerste traject, ‘Overal stroomversnellers’, werd uiteindelijk voor 134
gemeenten een subsidiebesluit opgemaakt voor een totaal subsidiebedrag van
2.548.569,47 euro.
Binnen het tweede traject, ‘Call 2019’, werd voor 129 gemeenten een
subsidiebesluit opgemaakt voor een totaal subsidiebedrag van 6.031.287,99 euro.
Beide projectoproepen zijn afgerond. Er volgen geen nieuwe subsidieaanvragen
meer.
Bijlage 2 omvat een overzicht per projectoproep met daarin ook de namen van
steden en gemeenten.
c) Bijlage 2 geeft een overzicht per projectoproep met daarin onder andere de titels
van de goedgekeurde projecten.
d) Als bijlage 2 gaat een overzicht per projectoproep met daarin onder andere de
reeds uitbetaalde bedragen per gemeente.
Binnen elke projectoproep kan de gemeente een eerste schuldvordering van
maximaal 50% opvragen na goedkeuring van het subsidiebesluit. Na voltooiing
van alle projecten opgenomen in het subsidiebesluit kan de gemeente het saldo
opvragen. Ondanks een reeds verstuurde herinnering hebben niet alle gemeenten
het eerste voorschot al opgevraagd. Een aantal gemeenten opteren er ook
doelbewust voor om op het einde van de rit ineens het volledige subsidiebedrag
op te vragen.

Er werd in totaal reeds 1.257.979,78 euro uitbetaald binnen de projectoproep
‘Overal Stroomversnellers’ en 2.426.522,55 euro binnen de projectoproep ‘Call
2019’, samen 3.684.502,33 euro.

BIJLAGEN

1.
2.

Tabel bestedingen Vlaams Klimaatfonds
Overzicht per projectoproep met daarin ook de namen van steden en gemeenten

