
Verslag: De Europese Renovatiegolf - Welke impact voor Limburg?

Webinar 1 juni 2021

(Engels) Gaspard Demur, Teamleader Europese Commissie - National renovation
strategies and recovery; international cooperation on buildings policy, legde uit dat de
Renovation Wave een kernelement van de Europese Green Deal is. Renovatie is één van
de nog grootste op te starten werven in de strijd tegen klimaatverandering en het bereiken
van klimaatneutraliteit tegen 2050.

Hij benadrukt dat er vanuit de Commissie groot belang wordt gehecht aan het luik renovatie
in de herstelplannen die de lidstaten recent bij hen hebben ingediend. De uitdagingen die
voor ons liggen zijn volgens hem enorm. Momenteel wordt immers slechts één procent van
de gebouwen energie-efficiënt gerenoveerd per jaar, hetgeen niet genoeg is om de
klimaatdoelen te behalen. Hij wijst ook op het groot aantal historische gebouwen met
erfgoedwaarde, hetgeen extra uitdagingen stelt. 35 miljoen renovaties moeten bereikt
worden om de beoogde doelen te behalen.

Om de doelen te bereiken wordt een Europees pakket maatregelen ontwikkeld gaande van
nieuwe reglementeringen, gemakkelijker te combineren financieringsmogelijkheden en
instrumenten voor technische ondersteuning. Daarnaast zijn er ook verschillende incentives
om privaat kapitaal te mobiliseren. De Commissie zal ook inzetten op instrumenten ter
ontwikkeling van vaardigheden, nodig voor de te maken omslag.

Daarnaast zal worden gefocust op nieuwe duurzame materialen en natuurlijke oplossingen
door regulatie. Er volgt ook een focus gericht op buurten en wijken. Ten slotte haalt hij ook
het nieuwe Europese Bauhaus aan. De Renovatiegolf mag immers niet de culturele en
esthetische dimensie van het Europese patrimonium aantasten. Hij benadrukt dat hij
openstaat voor contactname over deze initiatieven.

Vragen voor Gaspard Demur

Doelt de Renovatiegolf vooral op residentiële gebouwen (woningen, appartementen) of ook
op utiliteitsgebouwen en industrie? (Deltha)

- De Renovation Wave focust niet enkel op residentiële gebouwen.
Energie-efficiëntiemaatregelen voor commerciële gebouwen en andere gebouwen
staan ook centraal. Omdat het moeilijker is om individuele huishoudens te bereiken
hebben we hier extra nadruk op gelegd. We werken momenteel ook samen met de
European Investment Bank en het European Investment Fund om financiële
instrumenten te kunnen voorzien voor bedrijven die de Renovatiegolf willen
implementeren in gebouwen maar ook in hun productieprocessen.

Kunt u ingaan op de door u genoemde vereenvoudigde regels voor het combineren van
verschillende Europese financieringsstromen?

- Het is te vroeg om alle details daarover nu al te kunnen meegeven. We willen lokale
autoriteiten en projectontwikkelaars in de mogelijkheid laten om verschillende
Europese subsidiemogelijkheden te combineren. Daarbij is het belangrijk dat de



administratie niet te ingewikkeld wordt. Tegen het einde van de zomer wordt er meer
duidelijkheid verwacht.

Hoe zullen wijkgerichte benaderingen door de Commissie worden ontwikkeld? Welke
instrumenten zullen daarvoor worden gebruikt? Wat is het tijdschema voor het Affordable
Housing Initiative?

- De timing voor het initiatief is momenteel nog onduidelijk. Het idee is om zoveel
mogelijk stakeholders samen te brengen (denk hierbij maar een eigenaars van
sociale woningen, lokale autoriteiten, bedrijven). DG grow heeft de leiding in dit
initiatief. Als er een specifieke vraag of een project is, mag je mij (G. Demur) daar
steeds over contacteren.

Is het New European Bauhaus Project nog steeds op zoek naar partners en leden?
- We zijn daar eigenlijk constant op zoek naar partners. Ook hier word ik (G. Demur)

graag gecontacteerd met concrete vragen, projecten of voorstellen.

Roel Vermeiren van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap legde uit hoe de
Europese Renovatiegolf wordt vertaald in Vlaanderen. Een sterk punt vindt hij het gebruik
van EPC’s en gebouwenpaspoorten, iets waar Vlaanderen op inzet. Hij acht ook het
Bauhaus-initiatief interessant voor Vlaanderen en Limburg, gezien de grote aanwezigheid
van erfgoed. De link die gelegd wordt met energiearmoede is belangrijk om iedereen mee te
krijgen. Het belang van capaciteit in de bouw is ook een pluspunt, dit zal nodig zijn gezien de
grote nood aan medewerkers in de bouw.

Een grote uitdaging wordt de verdubbeling van de renovatiegraad tegen 2030. Hij stelt dat
een graad van 3 procent nodig is om de klimaatdoelen tegen 2030 en 2050 te behalen. Hij
stelt daarnaast dat veel meer jobs zullen gecreëerd worden indien de doelen worden
behaald. Er zullen heel veel bouwprofessionals en architecten nodig zijn. Daar moet het
Europees “Pact for Skills” een rol spelen.

Verder wijst hij op een aantal beleidsmaatregelen. Zo volgt er o.a. een eengemaakte
renovatiepremie op Vlaams niveau tegen 2022, een integratie van woon- en energieloketten,
een call voor renovatiecoaches en stimuli voor renovatie na overdracht van eigendommen.
Het belang van de renteloze renovatielening en de labelpremie werd tevens aangehaald.
Ten slotte verwees hij naar BE REEL-project (via het Europees Lifeprogramma) waarbij de
Vlaamse renovatiestrategie naar het lokale niveau vertaald wordt.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw Limburg, ging in op
de EU-klimaatadaptatiestrategie en de gevolgen voor Limburg. De uitdagingen die gesteld
worden zijn volgens hem erg groot. Om de doelstellingen te bereiken moet het aantal
verstrekte vergunningen in Limburg worden verhoogd van 6000 naar 15.000 de komende
jaren. Dat vergt een stuk omdenken van de sector en niet in het minst op het vlak van
personeel.

Daarom is samen met de POM Limburg en de provincie een traject ter zake gestart. De
Confederatie pleit er daarnaast voor om energie een grotere rol te laten spelen in
kredietverlening. Inzake nieuwe gebouwen zullen o.a. aardgasloos bouwen, local energy



communities, laadpunten en ventilatie belangrijk worden. Hij raakt ook de Blue Deal aan bij
de maatregelen die genomen worden inzake opvang, infiltreren en bufferen van water.

Daarnaast benadrukt hij het belang van de begrippen groen en blauw in bouwprojecten.
Klimaatadaptatieve maatregelen kunnen een veel grotere rol gaan spelen in de toekomst. 9
procent van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat immers uit tuinen, zij bieden hier een
enorm potentieel. Natuurinclusief bouwen biedt daarnaast ook grote voordelen. Daarnaast
moet de gezondheid van de bodem hoger op de agenda. Hij stelt dat dit alles geen “free
ride” is. Publieke investeringen zullen nodig zijn om de beoogde doelen te behalen. Voorts
haalt hij ook het circulaire aspect aan.

De kostprijs van alle maatregelen voor burgers mag ook niet uit het oog verloren worden. Er
moeten dan ook mechanismen komen om alle burgers mee te krijgen. De Limburgse
bouwsector probeert ook toekomstgericht te denken door nieuwe, niet alledaagse profielen
in de campagne #werfze onder de aandacht te brengen. Hij sluit af met enkele
aanbevelingen zoals het belang van een geïntegreerde roadmap en de nood aan een stabiel
beleidskader.

Chris Leinders, opleidingshoofd Bouw van Hogeschool PXL begon met de vraag wat de
PXL hogeschool kan bijbrengen aan de Renovation Wave. Hij antwoordde daar zelf op door
te wijzen op de unieke rol van de hogeschool als brugfunctie tussen het academische en het
beleidsmatige werkveld. Binnen de Cluster Bouw telt de PXL een vijfhonderdtal studenten,
wat wijst op de grote impact die ze hebben op de professionals in de bouwsector van
morgen.

De opleidingen aan PXL zijn enorm geïntegreerd in het werkveld en er is zeer veel focus op
innovatie. Hij stelt ook dat het onderwijs van de PXL vier jaar voorop tracht te kijken in de
tijd. Hij wijdt daarnaast uit inzake het praktijkgericht onderzoek dat de PXL voert. Men legt
volop linken en zet hard in op het implementeren van nieuwe concepten in de sector en in
de maatschappij.

Als je die zaken koppelt kom je tot een driehoek gecreëerd tussen onderwijs, werkveld en
onderzoek. Nieuwe technologieën worden opgepikt en gefinetuned in het werkveld. Via hun
afstuderende bouwprofessionals kunnen ze innovatie meteen implementeren in de praktijk.
Door die belangrijke rol die ze innemen is het voor hen van belang goed samen te werken
met andere relevante spelers. Hij besluit dan ook met een call to action om multidisciplinaire
samenwerking te versnellen én hun expertise daarvoor mee in te zetten.

Professor Griet Verbeeck, faculteit Architectuur en Kunst van de Uhasselt stelde hoe
hun onderzoek focust op ondersteuning van bouwheren en besturen bij de beslissingen die
men moet nemen bij het inrichten of herontwerpen van wijken. Daarbij focuste professor
Verbeeck op het participatief en “low impact” design van woningen en wijken. Men probeert
ook tools te ontwikkelen om doelgroepen te bereiken teneinde bij te dragen tot een grotere
mate van renovatie van het gebouwenpark.

Een voorbeeld waarbij men bouwheren ondersteunt was het project waarin men werkte aan
EPC-vormgeving. Daarnaast rolde men een comfort tool uit waarmee een bouwheer kan
kijken naar de prestaties van gebouwen en een goed beeld krijgt van het



verberingspotentieel daarvan. Er werd ook een alternatieve ontwerpaanpak gecreëerd met
oog op energie-sufficiënt wonen. Daarover volgen nog masterclasses.

Op vraag van het Woonplatform Limburg werkt men ook mee aan de ontwikkeling van
strategische visie voor sociale huisvesting voor Limburg in 2050. Men doet dit via meerjarig
onderzoek waarbij men via participatief onderzoek aanbevelingen zal formuleren. Op de
campus is het de bedoeling om studenten te leren ontwerpen met zoveel mogelijk positieve
impact. Dit aan de hand van disciplines zoals circulair bouwen en het experimenteren met
regeneratieve materialen. Daarnaast wordt door hen ook gefocust op een diverser gebruik
van publieke ruimte, dat ook sociaal en ecologisch van aard is.

*Doordat een aantal presentaties langer bleken dan verwacht werd de presentatie van
Celeste Wezenbeek en Jan Noelmans inzake subsidiemogelijkheden niet gegeven. Deze
wordt wel gepubliceerd op de webpagina van het evenement.

Celeste Wezenbeek
Jan Noelmans


