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Energie‐Efficiëntie
Uitwerken concrete langetermijnstrategie voor het verbeteren van de energieprestatie van het Vlaamse gebouwenbestand
Uitwerken geüpdatet actieplan energie‐efficiëntie bij KMO's
Opzetten transversaal project bewustmaking jongeren
Zichtbaar maken goede voorbeelden op portaal websites
Uitvoeren van het actieplan EE voor overheidsgebouwen
Aanmoedigen energiebesparing lokale besturen
In dialoog treden met federale regering om bestaande fiscale instrumenten af te stemmen
Verderzetting van de energiebeleidsovereenkomsten
Uitwerken van sectorale low carbon roadmaps
Vastleggen langetermijndoelstelling energieprestatie niet‐residentiële gebouwen
Uitwerken van het renovatieadvies
Uitwerken van de gebouwenpas
Opvolgen renovatiepact
Optimaliseren EPB‐regelgeving
Verstrengde controle op oude centrale verwarmingsinstallaties
Hernieuwbare Energie
Vastleggen concrete hernieuwbare energiedoelstellinge voor 2030
Het verder opvolgen van het programma "clean power for transport"
Uitwerken van een mobiliteitsplan
Uitwerken van een klimaat‐en energieplan 2030
Aansluitingsvoorwaarden hernieuwbare energie herbekijken
Uitwerken van een systeem van flexibele toegang tot het elektriciteitsnet
Uitvoeren van een kerntakendebat bij de distributienetbeheerders
Opvolgen steunniveau hernieuwbare energie met als doel betere integratie in de markt
Juridische, regulatoire of technische drempels wegwerken voor investeringen op andermans eigendom
Ondersteunen van bedrijfsgedreven piloot‐ en demostratieschaal projecten
Opzetten samenwerkingsverband met lokale besturen voor draagvlak meer hernieuwbare energie
Flexibiliteit
Bepalen rollen en verantwoordelijkheden van actoren
Rol van onafhankelijke databeheerder vastleggen
Bepalen rol van de Flexibility Service Provider
Wetgeving implementeren m.b.t. toegang tot data
Uitrol van de digitale meter
Uitwerken van een alternatieve compensatieregeling voor de terugdraaiende teller
Uitwerken van een toekomstig marktmodel voor flexibiliteit
Uitwerken van een regulerend kader voor systeemdiensten of ondersteunende diensten van de netbeheerder
De federale overheid aanzetten om te zorgen voor bijkomende interconnectie met het buitenland
Financiering
Volop inzetten op innovatie om de kost van de energietransitie te beperken
Verhogen van de publieke investeringen in energiegerelateerde innovatie
Het bestaand ondersteuningsinstrumentarium wordt periodiek geëvalueerd
Burgers informeren over de voordelen en risico's van energiecoöperaties
Onderzoeken of transitiekosten niet op meerdere energiedragers kunnen aangerekend worden
Nieuw energiebeleid wordt in de toekomst in de eerste plaats via de begroting aangerekend
Onderzoeken of CO2‐intensiteit kan gebruikt worden als aanrekeningsbasis om de energietransitie te financieren
Bekijken op welke manier bestaande finacieringskanalen kunne geheroriënteerd worden ter ondersteuning van de energietransitie
Energiearmoede wordt bij de bron aangepakt
We blijven versterkt inzetten op de renovatie van sociale woningen
Het curatief energiearmoedebeleid wordt geoptimaliseerd
Opzetten samenwerkingsverband regulatoren zodat monitoringsmechanisme energiekosten kan ontwikkeld worden
Aandringen om te komen tot een Europees 'level playing field' inzake internalisering van CO2‐kosten
Governance
Implementatie van nieuwe governancestructuur voor nationaal energie‐ en klimaatplan
Opstarten consultatie omtrent regionale samenwerking buurlanden
Verderzetten van het traject visie 2050
Opzetten expertenwerkgroep "ruimte en energie" in het kader van het beleidsplan ruimte vlaanderen
Veder verloop van de Stroomversnelling
Uitnodigen stakeholders voor de opmaak van concrete actieplannen ter uitvoering van de Vlaamse energievisie

