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Energie en kmo’s! 

Kmo’s zijn de sleutel in de omslag naar een groene economie. Zo zijn zonnepanelen op 
bedrijfsgebouwen een geslaagd huwelijk: ze zijn nu al goed voor de helft van alle zonnepanelen in 
Vlaanderen. Sommige bedrijven wekken zelf energie op met een eigen windturbine, andere 
installeren een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK). 

 

Bedrijven zoeken energieoplossingen om hun stijgende energiefactuur te drukken. Evengoed 
omdat hun bedrijfssites geschikt zijn voor duurzame energieproductie of omdat ze een groen 
imago belangrijk vinden. 

 

Maar voor veel kmo’s is het hele energieverhaal te ingewikkeld. Bedrijven die wel initiatief nemen, 
botsen vaak op knelpunten en bergen hun plannen op. 

 

Leiedal, WVI en POM West-Vlaanderen ondersteunen kmo’s die ambitie en goesting hebben om 
duurzame energie te produceren. We zoeken vooral naar de kansen om energieke 
samenwerkingen tussen bedrijven op te zetten. 

 

Aarzel niet, kies resoluut voor duurzame energie en bouw mee aan een klimaatneutrale regio! 



  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

In Oostende wordt gewerkt aan een warmtenet. Bedrijven kunnen hun restwarmte verkopen en worden vergoed afhankelijk 

van de kwaliteit van de warmte en het moment: is er veel vraag dan is warmte meer waard. 

Andere bedrijven kopen die duurzame warmte. Hun voordeel bedraagt 19% op de kostprijs in vergelijking met alternatieven. Ze 

engageren zich om 10 jaar warmte af te nemen.  

De coöperatie BeauVent werkt aan de uitrol van het warmtenet en doet de investeringen. Aangesloten bedrijven kunnen mee 

aandeelhouder worden van het warmtenet en delen in de opbrengst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Good practice 1: Energiek samenwerken via een warmtenet 

Een warmtekrachtkoppeling (WKK) is een 

motor die gelijktijdig warmte en 

elektriciteit opwekt. Zo ontstaat een 

energiebesparing van 20%. Het ene 

bedrijf kan veel warmte nodig hebben, 

een ander veel elektriciteit.  

Papierfabriek Stora Enso en Volvo Cars 

in de haven van Gent delen daarom een 

bio-WKK, een WKK gevoed met 

biobrandstof. Volvo verving in 2016 

aardgasgestookte heetwaterketels die 

warmte maakten voor het drogen van 

wagens in de spuitfabriek. 

 

 

Good practice 2: Bedrijven delen een warmtekoppeling 

©MIROM Roeselare 

Een WKK is het interessantst als de warmtevraag voldoende stabiel is. Een samenwerking tussen verschillende bedrijven 

kan hiervoor zorgen. Voor het installeren van een WKK zijn een aantal subsidies te verkrijgen. Op federaal niveau is er de 

verhoogde investeringsaftrek. In Vlaanderen bestaat er ook exploitatiesteun onder de vorm van warmte-

krachtcertificaten. 
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Het perceel waar de windturbine kan komen is gemeenschappelijk eigendom van de gevestigde bedrijven en Solva. Op basis 

van dit concept hebben de bedrijven niet alleen de garantie om 100% groene stroom af te nemen, zij genieten bovendien mee 

van de extra inkomsten van de gezamenlijke investering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonnepanelen zijn intussen goed ingeburgerd. Maar niet elk bedrijf heeft de middelen om hierin te investeren, hoewel er 

mogelijks zeer geschikte daken zijn. Dan kan beroep gedaan worden op diensten die zonnepanelen aanbieden via een derde 

investeerdersmodel. Meer nog, ook het hele beheer kan uit handen gegeven worden, van de ontwikkeling en de financiering 

van het project tot en met de bouw en het onderhoud van de installatie op de bedrijventerreinen. 

De lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit zou het bedrijf tussen de 20% en 50% minder kosten dan de gebruikelijke 

prijs. En na 15 à 20 jaar wordt het bedrijf eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. 

Good practice 3: Een windmolen delen 

De recentste uitbreiding van 

Aalst-Zuid is gerealiseerd als 

duurzaam én actief 

bedrijventerrein. Om te 

voorzien in de 

energiebehoefte van alle 

gevestigde bedrijven - en een 

surplus aan energie voor de 

omgeving - heeft 

terreinbeheerder Solva o.a. 

voorzien in de mogelijkheid 

voor een grote windturbine 

op het terrein. 

 

Good practice 4: Innovatieve financiering voor zonnepanelen 



  

 
 

Ondersteuning voor kmo’s met goesting 
De intercommunales Leiedal en WVI werken samen met de POM West-Vlaanderen en de Universiteit Gent om 

bedrijven te ondersteunen die goesting en ambitie hebben om de CO2-uitstoot op bedrijventerreinen door 

duurzame energieproductie terug te dringen. De Europese Unie levert de nodige financiële ondersteuning. 

 

Waarom zou u participeren? 

 Reductie van uw energiefactuur 

 Effectieve realisatie van uw duurzame energieproductie  

 Groener imago 

 

Wat mag u verwachten? 

 We luisteren eerst naar de ambities van uw bedrijf. 

 We brengen de kansen voor duurzame energie op uw bedrijventerrein in kaart. 

 We introduceren u bij bedrijven met dezelfde ambities en potenties, bv. rond warmtenetten, financieringsoplossingen voor 
zonnepanelen, windenergie, WKK, etc. 

 We voorzien een  financiële tussenkomst in het voorbereidend studiewerk zoals energiescans, haalbaarheidsstudies en business cases. 

 We helpen zorgen dat de plannen uitgevoerd geraken. 

 We communiceren over de initiatieven van uw bedrijf. 

 

Zijn er voorwaarden aan verbonden? 

Alle West-Vlaamse bedrijven komen in aanmerking. Er is evenwel een focus op de bedrijventerreinen Waregem-Zuid, Kortrijk-Noord en 

Harelbeke-Zuid, evenals de regio Roeselare-Lichtervelde en de Kanaalzone Ingelmunster–Wielsbeke. 

 

Wat kan u nu doen? 

Toon uw interesse en meld u vrijblijvend aan! We willen graag wat meer te weten komen over de goesting en de mogelijkheden van uw 

bedrijf. In 5 à 10 minuten kan u het intakeformulier invullen op www.biseps.eu/aanmelden. We contacteren u met een eerste feedback over 

mogelijkheden. 

Biedt uw bedrijf energiediensten of energieoplossing aan? Neem dan ook zeker contact op. 

 

 

Meer info en contact 

Leiedal 

Carine Eeckhout  

Carine.Eeckhout@Leiedal.be 

leiedal.be/biseps 

WVI 

Evelien Bolle 

e.bolle@wvi.be  

wvi.be/werkvelden 

POM West-Vlaanderen 

Philippe Tavernier 

Philippe.Tavernier@pomwvl.be  

pomwvl.be/biseps   

Dit initiatief is mogelijk met steun van de Europese Unie via het project BISEPS - www.biseps.eu 

   


