
Contacteer ons 
Algemeen: info@sure2050.be, � +32 2 421 32 00 

Antwerpen: 
hans.vannu� elen@kampc.be, � +32 14 27 96 50 

Limburg:
heleentje.debrauwer@limburg.be, � +32 11 23 83 18 

Oost-Vlaanderen: Ann-Sophie Vandeputte
dubo@oost-vlaanderen.be, � +32 9 267 78 01

Vlaams-Brabant: Katarine Bouckaert
SURE2050@vlaamsbrabant.be, � +32 16 26 72  81

West-Vlaanderen: Wannes Meersmans
dubo@west-vlaanderen.be, � +32 50 40 32 23

Meer info op: www.sure2050.be

Doelstellingen SURE2050 
SURE2050 houdt rekening met de EU doelstellingen, 
de (voorlopige) Vlaamse doelstellingen en de doel-
stellingen in het Burgemeesterconvenant:  

•  Een CO2-neutraal  gebouwenbestand tegen 
ten laatste 2050. De voornaamste focus ligt op 
het verhogen van energie-e�  ciëntie, deze moet 
volgens Europa verbeterd worden met 32,5% in 
2030 ten opzichte van 2005. 

•  Ontwikkelen en uitvoeren van een 
langetermijnrenovatiestrategie, en een plan om dit 
te realiseren. 

•  Opstellen van een routekaart op patrimonium- en 
gebouwniveau met concrete maatregelen voor 
de huidige beleids- en beheercyclus, 2030 en de 
periode daarna tot 2050.

•  Uitvoeren van diepgaande energetische 
renovatiemaatregelen om het einddoel en de 
tussentijdse doelstellingen te realiseren. 

This project has received funding from the 
European Union's Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement 
No 844902.

Samen een duurzame 
vastgoedstrategie voor uw 
publieke gebouwen realiseren



Waarom SURE2050?
De tijd tikt genadeloos snel: binnen 30 jaar moet ons 
volledig patrimonium klimaatneutraal zijn. Publieke 
gebouwen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie.  

Een goed onderbouwde visie en dynamische planning
is daarbij een belangrijke stap en vereist duidelijke 
keuzes, een professioneel beheer en inzicht in de nodige 
data om altijd bij te sturen waar nodig. De eerste stap 
is het uitwerken van een langetermijnstrategie, maar 
dagdagelijkse drempels verhinderen veel publieke 
gebouwbeheerders hiervan. 

SURE2050 reikt concrete en resultaatgerichte
ondersteuning aan om klimaatneutraliteit in het ganse 
publieke patrimonium van uw entiteit op een zo e�  ciënt 
mogelijke wijze te verwezenlijken. In eerste plaats door 
de energievraag zo sterk mogelijk te reduceren om 
in de tweede plaats de resterende energiebehoefte 
via hernieuwbare bronnen op te wekken. Ook andere 
duurzaamheidsaspecten (circulaire oplossingen, water, 
biodiversiteit en welzijn) worden daarbij niet uit het oog 
verloren.

Goed nieuws! SURE2050 betekent 
een uitgestippeld traject met 
opleidingen en individuele coaching
om deze uitdaging samen aan te 
gaan. 

SURE2050 samengevat 
SURE2050 kreeg het vertrouwen van het Europees 
Horizon2020-programma dat 1,2 miljoen euro onder-
steuning voorziet. Het project duurt 3,5 jaar en loopt van 
mei 2019 tot oktober 2022. 

SURE2050 bracht een breed partnerschap samen om de 
aanwezige kennis en krachten in onze regio te bundelen: 
provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen, 
provincie Oost-Vlaanderen, provincie Limburg, 
DuboLimburg, KampC, Factor4, Fluvius, Het Facilitair 
Bedrijf en het Vlaams EnergieBedrijf als projectcoördi-
nator. 

Deze ondersteuning moet minimaal 25 miljoen euro aan 
concrete investeringsprojecten mobiliseren en het pad 
e� enen om klimaatneutraliteit te bereiken tegen, ten 
laatste, 2050.  

SURE2050 bouwt verder op 
bestaande initiatieven en kennis en 
combineert dit tot concrete actie. 
Door complementair te werken wil 
SURE2050 mee de transformatie 
van het Vlaams publiek vastgoed 
versnellen.

Wat doen we?
Om een vastgoedstrategie, beleid en beheersplan op te 
stellen, ondersteunt SURE2050 publieke entiteiten met 
een concreet stappenplan, een onderbouwde methodolo-
gie en tools en persoonlijke coaching.

Een belangrijk aspect van de ondersteuning is ervoor te 
zorgen dat deze plannen ook e� ectief kunnen worden uit-
gevoerd, o.a. door het zoeken van aangepaste fi nanciële
oplossingen. Door de juiste investeringsprojecten wordt 
zowel het maatschappelijk als fi nancieel rendement van 
het patrimonium verhoogd en de ecologische voetafdruk 
verlaagd. Dit komt de kwaliteit van het patrimonium ten 
goede. 


