
 

 

 

 

Advies d.d. 24 september 2014 van de Milieuadviesraad van de Gemeente 

Dilbeek betreffende milieupremies in het kader van actie 1419/004/003/003/001 

'Informeren en stimuleren van maximaal gebruik van hernieuwbare, duurzame 

energiebronnen' 

 

Geacht College, Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Gelet op het feit dat Dilbeek de Burgemeestersconvenant ondertekende waarin het zich 

engageerde 20% CO² te reduceren op haar grondgebied tegen 2020. Gegeven dat alle Dilbekenaren 

hier zelf een grote rol kunnen in spelen. 

Gelet op het feit dat het oude subsidiereglement gedateerd was en er verschillende subsidies 

dubbel waren met andere overheden, 

Gelet op het feit dat actie 1419/004/003/003/001 'Informeren en stimuleren van maximaal gebruik 

van hernieuwbare, duurzame energiebronnen' werd ingeschreven in het meerjarenplan en hier 

jaarlijks €60.000 voor werd gebudgetteerd, 

 heeft de Milieuadviesraad tijdens haar vergadering van 9 september na grondige bespreking op 

basis van de stukken zoals ze ter beschikking werden gesteld, het volgende advies: 
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De milieuadviesraad wenst een positief advies te geven met volgende 

bemerkingen: 

1) De MAR gaat akkoord met het principe dat materies die door een andere instantie worden 

gesubsidieerd, geen bijkomende gemeentelijke subsidie behoeven. 

2) De MAR gaat akkoord met de voorgestelde prioriteiten voor het toekennen van premies en 

met de sociale correctie die werd opgenomen in de voorwaarden voor de elektrische fiets. 

3) De MAR ondersteunt de bepaling dat voor muur- en dakisolatie natuurlijke materialen 

dienen gebruikt te worden. 

4) De MAR wenst echter de bepaling dat fotovoltaïsche panelen OP geïsoleerde daken moeten 

opgesteld worden te laten vallen. Dilbekenaren die reeds de moeite deden hun dak te 

isoleren, maar die door de constructie of oriëntatie hiervan geen fotovoltaïsche panelen op 

dit dak kunnen zetten, maar bvb. wel op een aanpalend gebouw of in de tuin, zouden van de 

premie moeten kunnen gebruik maken. 

5) De MAR stelt voor om bovendien veel aandacht te besteden aan een goede en duidelijke 

communicatie over het subsidiereglement en de voorwaarden waaraan moet voldaan 

worden. 

6) De MAR ondersteunt het voorstel dat de inhoud van milieupremiereglement jaarlijks 

geëvalueerd wordt. Er zal vooral over moeten gewaakt worden of de subsidies voor 

zonnepanelen een effect hebben. 

7) Daarnaast vindt de MAR het even belangrijk om de Dilbekenaars te blijven informeren over 

alle mogelijkheden tot energiebesparing die binnen ieders bereik liggen. 

8) De MAR wenst van het College te vernemen welke maatregelen er nog in het kader van de 

Burgemeestersconvenant zullen genomen worden om de 20% CO²-reductie te realiseren. 


