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Hernieuwbare energie landbouwsector - Zonnepanelen
De Vlaamse Regering wil de onafhankelijkheid van Russische gas sneller terugdringen en
de uitrol van hernieuwbare energie versnellen. Op voorstel van minister Demir werd
daarom beslist grote industriële elektriciteitsverbruikers te verplichten zonnepanelen te
installeren op een minimumdeel van hun dakoppervlakte. Concreet zou het gaan over
een 2500-tal ondernemingen die ervoor moeten zorgen dat ze tegen juli 2025 aan de
verplichting voldoen. Minister Demir gaf hierover het volgende aan: “De Vlaamse
regering koos er daarom voor om na jarenlange financiële aanmoediging, de
achterblijvende eigenaars van grote gebouwen te verplichten hun verantwoordelijkheid
op te nemen.”
Vanaf 2025 zullen deze grote elektriciteitsafnemers die op jaarbasis 1000 megawattuur
(MWh) of meer elektriciteit van het net afnemen, in principe een deel van die stroom op
hun eigen dak moeten produceren met zonnepanelen.
1.

Hoeveel van de +/- 2500 ondernemingen die verplicht worden om zonnepanelen te
installeren, zijn landbouwbedrijven?

2.

Hoeveel landbouwbedrijven die minstens 1000 MWh elektriciteit per jaar van het net
afnemen, beschikken wel al over de minimumvereiste aan zonnepanelen die nu door
de Vlaamse Regering gesteld wordt voor alle bedrijven? Hoeveel financiële middelen
werden voor deze bedrijven vrijgemaakt door de Vlaamse Regering?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Zuhal Demir (839), Jo Brouns (641).
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1. Het aantal landbouwbedrijven dat zonnepanelen zou moeten plaatsen, is momenteel
niet gekend. De modaliteiten van deze verplichting moeten nog worden vastgelegd in
het Energiebesluit. De verplichting zal wellicht ook afhankelijk worden gemaakt van de
afname en de aard van het dak (serres zullen bijvoorbeeld worden uitgesloten)..
2. Wat betreft de reeds geplaatste zonnepanelen, is er momenteel nog geen koppeling
tussen de bedrijven met meer dan 1 GWh afname van het net, de dakoppervlakte en
de reeds geplaatste zonnepanelen. Na verdere uitwerking van deze PV-verplichting, zal
in eerste instantie de dakoppervlakte bij deze specifieke bedrijven moeten worden
opgevraagd om na te gaan in welke mate nog extra zonnepanelen nodig zouden zijn.

