
WELKOM
Bedankt om ons webinar bij te wonen!

DUURZAME ENERGIE VOOR BEDRIJVENTERREINEN

• Graag uw microfoon (en camera) uitzetten
• Heeft u een vraag, gebruik de chatfunctie. Vragen worden op het einde van het webinar beantwoord.
• Het webinar wordt opgenomen
• Presentaties (en opname) worden na het webinar gedeeld.
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AGENDA

Welkom 

Het BISEPS project en de Living Labs in vogelvlucht

7 stappen om de energietransitie bij bedrijven te faciliteren
• Hoe KMO’s stap per stap begeleiden?
• Tips & tricks
• Het gebruik van REACT,  de Renewable Energy Area Collaboration Tool

Panelgesprek, vraag & antwoord

Conclusies 



Het BISEPS project in vogelvlucht



BISEPS - Empowering carbon reduction in business



HET BISEPS PROJECT

Ondersteund door het Interreg 2 Zeeën programma

8 partners uit 4 landen
• stakeholders in regionale ontwikkeling 
• Lokale besturen
• kennispartners



BISEPS: met welke resultaten kan u aan de slag?

1. Leer van de living labs 
via het stappenplan

2. Online tool geeft je 
inzicht in het potentieel van 
hernieuwbare energie op 
een bedrijventerrein

3. Een pakket business cases 
en haalbaarheidsstudies in VK, 
Frankrijk, België en Nederland



Het stappenplan voor bedrijventerreinmanagers (en iedereen die aan de kar wil trekken)

Stap 
1

• Het proces opstarten: identificeer uw rol & ontwerp het proces

Stap 
2

• Quick check of het bedrijventerrein future proof is

Stap 
3

• Bedrijven in het proces betrekken

Stap 
4

• Verken duurzame energieoplossingen via de Renewable Energy Area Collaboration Tool (REACT)

Stap 
5

• Overtuig bedrijven met de resultaten van REACT, haalbaarheidsstudies en business cases

Stap 
6

• Implementeer samenwerkings- en investeringsmodellen

Stap 
7

• Communiceer met bedrijven en stakeholders om duurzame energie-investeringen aan te moedigen



En de resultaten?

Living labs in 4 landen

250+ bedrijven rechtstreeks betrokken, 500+ indirect betrokken

Meer dan €120 MLN aan investeringen geïdentificeerd
➔ Meer dan €15 MLN investmenteringen gerealiseerd
➔ Wettelijke, technische & economische knelpunten tussen het potentieel en de realisatie ervan proberen weg te werken
➔ Duurzame energie realiseren is erg complex

Kernboodschap: bedrijven (KMO’s) hebben ondersteuning nodig bij de implementatie 
van duurzame energieoplossingen



De Living Labs



Zuid-West-Vlaanderen (BE)



Zuid-West-Vlaanderen (BE)



Zuid-West-Vlaanderen (BE)



Zuid-West-Vlaanderen (BE)

Opportuniteiten

1. Ontzorgingstraject voor PV 
• 16 bedrijven (over beide living labs 

van POM WVL)

2. Energy Community Desselgem
• Lokaal gebruiken van wind energie
• Potentieel van bijkomende

hernieuwbare energie

3. Energy Community Waregem-Zuid 
• Lokaal uitwisselen van zonne-energie
• Potentieel voor bijkomende

hernieuwbare energie
• Overschot PV gebruiken voor 

laadpalen



Midden-West-Vlaanderen (BE)

Opportuniteiten

1. Ontzorgingstraject voor PV 
• 16 bedrijven (over beide living labs van POM WVL)

2. Potentieel voor het creeëren van een warmtenet
• Biomassa plant: stoom voor twee bedrijven
• Uitbreiding: andere bedrijven mee aansluiten op 

het stoomnet (groen) 
• Bijkomend scenario: gebruik maken van restwarmte

voor publieke gebouwen en een nieuwe
residentiële wijk (rood) 

3. Potentieel voor wind energie
• Eerste studie
• Oprichting van een ‘task force’ voor het onwikkelen

van een samenwerking rond windenergie



Midden-West-Vlaanderen (BE)

Onderzoek naar potentieel voor warmte-
uitwisseling in het havengebied van Roeselare

Korte termijn link (hoge temperatuur)
• Restwarmte bij  productie van graan en maïsvlokken
• Warmtevraag bij brouwerij

Lange termijn link
• Op hoge temperatuur: interessante bedrijven op 

naburige bedrijventerreinen
• Op lage temperatuur: nieuw woonproject

Stad Roeselare neemt dit op in hun lange termijnvisie om 
energieneutraal te worden.

Groen: mix 200 KMO’s
Paars: mix 200 grote bedrijven en KMO’s

haven



Midden-West-Vlaanderen (BE)

Klein bedrijventerrein met mix van KMO’s. 
WVI heeft 8 bedrijven begeleid om zonnepanelen te plaatsen op maat van het bedrijf.

Activiteit Elektriciteitsverbruik /jaar Potentieel PV

1 Kunststofnijverheid 5.000 MWh 314 MWh

2 Constructie van silos 100 MWh 60-105 MWh

3 Plastic recyclage 900 MWh
135 MWh

Oud dak met asbest

4 Feesttenten verhuur 20 MWh 15 MWh (10kWp omvormer)

5 Carrosserie 47 MWh 15 MWh (10kWp omvormer)

6 Metaalverwerking 8,5 MWh 12 MWh (8kWp omvormer)

7 Automatisatie 15,7 MWh 15 MWh (10kWp omvormer)

8 Maatwerkbedrijf 400 MWh 380 MWh



Loos-en-Gohelle BASE 11 19 (FR)

Context collectieve zelfconsumptie in Frankrijk

Toegestaan in september 2017
- De stakeholders (energieproducenten en 

eindgebruikers) sluiten een wettelijke
overeenkomst

- Elke consument en producent heeft een slimme
meter

- Consumenten en producenten zijn aangesloten op 
dezelfde MS/LS cabine

Sinds eind 2020
- Producenten en consumenten afgescheiden tot op 

2 km
- Niet langer nodig dat alle bedrijven op dezelfde

cabine aangesloten zijn

http://1.cnstlltn.com/master/a673c802-98d2-411e-9edf-20605e4604eb/a673c802-98d2-411e-9edf-20605e4604eb_134.jpg


Loos-en-Gohelle BASE 11 19 (FR)

Ideaal voor collectieve zelfconsumptie van zonne-energie

6 bedrijven
- CD2E (Bedrijvenorganisatie)
- Pépinière des éco entreprises (bedrijvencentrum voor start-up's)
- CERDD (informatie)
- CPIE (toerisme)
- Kokschool
- Gemeentelijk cultureel centrum (theater, culturele events)

Goed georiënteerde daken beschikbaar

Verschillende laadprofielen

Op 1 cabine



Loos-en-Gohelle BASE 11 19 (FR)

1 producerend bedrijf
• 82 KWp aan zonne-energie
• 450m² dakoppervlakte

4 consumenten
• CD2E,
• Pépinière des éco entreprises,
• CERDD, 
• CPIE en de kokschool

Electriciteit delen tussen verschillende bedrijven met een
verschillend laadprofiel om zelfconsumptie te
maximaliseren



Ravennes les Francs (F)



Ravennes les Francs (F)



Ravennes les Francs (F)



Manor Royal, Crawley (UK)

Cluster 5

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Meer dan 600 bedrijven
30.000 jobs 
240 ha

Potentieel voor warmte en elektriciteit onderzocht

Accuut onthaalcapaciteitsprobleem

Ambitie om een meer geïntegreerd energiesysteem
te ontwikkelen



Manor Royal, Crawley (UK)

Naar een Centraal 
Energiemanagementsysteem (CMEC) 
op bedrijventerreinniveau.

Beheerd door bedrijven via BID

Re-Energise Manor Royal Working Group 



Breda (NL)



7 stappen naar duurzamere energie bij bedrijven



STAP 1: Het process opstarten: identificeer uw rol & ontwerp het proces

Ontzorg de energietransitie

• Analyse van de actoren: Welke spelers? 
Drijfveren? Ambities?

• Aangaan van allianties met bijhorende
doelen en belangen

• Ontwikkelen van een business case i.f.v.
maximaal haalbare energietranisitie

Welke actoren werken samen?



Case Wielsbeke-Oostrozebeke – groene warmte   

1. Haalbaarheidstudie
(ARBOR-project)

• Kanaalzone Roeselare-Leie

• Aanleg warmtenet regio Ingelmuster, 
Meulebeke, Oostrozebeke en 
Wielsbeke



Case Wielsbeke-Oostrozebeke – groene warmte   

2. Update van inventarisatie
Wielsbeke-Oostrozebeke

Warmtebehoefte: 
• Een totale warmtebehoefte (< 100°C) 

van ca. 95 GWh/j 
• Een stoombehoefte van ca. 200 

GWh/j 



Case Wielsbeke-Oostrozebeke – groene warmte   

1. Haalbaarheidstudie (ARBOR-
project)

2. Update van inventarisatie

3. Scenario – analyse 



STAP 2: Quick check: Is het bedrijventerrein toekomstbestendig? 

Decentraal, lokaal, groen energiesysteem
(morgen)

Centraal energiesysteem
(gisteren)



STAP 2: Quick check: Is het bedrijventerrein toekomstbestendig? 

Kenmerken van een toekomstbestendig bedrijventerrein:
• Energieneutraal (of energiepositief)
• Minimaal energieverbruik
• Maximalisatie van de productie van hernieuwbare energie
• Maximale energie-uitwisseling (tussen bedrijven en naar een breder netwerk)
• Maximale samenwerking tussen de bedrijven

Waarom het potentieel van de bedrijventerreinen momenteel niet ten volle wordt benut:
• Lage financiële opbrengsten
• Hernieuwbare energie is vaak een lange termijninvestering
• Gebrek aan tijd of kennis bij de bedrijven
• Mogelijk beperkte voordelen
• Mismatch tussen de potentiële energieproductie en de energievraag



Case: wat is het potentieel van gekende duurzame technieken op bestaande bedrijventerreinen?

• Zonne-energie

• Windenergie

• WKK

• Warmte-uitwisseling



Windenergie: ruimtelijke randvoorwaarden zijn erg bepalend

Ruwe schatting op basis van:

• Positieve aanknopingspunten

• Negatieve aanknopingspunten

• Ruimte voor opstelling en onderhoud

• Type middelgroot en groot

Maar, veel onzekerheden en beperkingen, vb. impact 
luchthaven

➔ Slaagkans is enorm case-gebonden

Geen geometrische opstelling mogelijk



Zonne-energie: quick-scan dakoppervlakte

Nagenoeg alle bedrijven komen in 
aanmerking voor het plaatsen van 
zonnepanelen

Maar: draagkracht van het dak, staat van de 
dakbedekking en eigendomsstatuut van 
gebouwen verhinderen plaatsing op korte 
termijn

Belang van momentaan zelfverbruik, 
(on)mogelijkheid van directe lijn

Bron: zonnekaart VEKA



Potentieel zon & wind: de ruimtelijke quickscan



Potentieel zon & wind: de ruimtelijke quickscan



Potentieel warmte & warmte-uitwisseling

Fase 1: Inventarisatie
• Intake bij 75 bedrijven (gegevensverzameling)

• Kwantitatieve ranking o.b.v. invloedsparameters (energieverbruik, 
processen, vloeroppervlakte, planning uitbreiding…) 

• Ranking 10 potentieel interessante cases

Fase 2: Potentieelberekening
• Potentieel in het verhogen van energie-efficiëntie (proces, 

gebouw) 

• Potentieel in investering in duurzame energie  (warmtepomp, PV, 
WKK)

• Potentieel in samenwerking rond duurzame energie (warmte-
uitwisseling, elektriciteit)



Potentieel warmte & warmte-uitwisseling

Fase 3: haalbaarheidsstudie voor 5 cases
• Case 1: restwarmte voor droogovens buur

• Case 2: restwarmte voor buren

• Case 3: restwarmte voor nieuwe ontwikkeling in de buurt

• Case 4: update WKK-studie – restwarmte voor naburig zwembad

• Case 5: nieuwe WKK-studie – levering el. aan bedrijf X / warmte aanbedrijf Y 

Algemene conclusies

• Kleine hoeveelheden beschikbare restwarmte ➔ afstand tussen aanbieder en afnemer moet beperkt zijn om rendabel te zijn

• Geen “evidente energetische synergiën” tussen bedrijven te vinden

• Nu is het verspillen van restwarmte goedkoper dan het leveren (TVT>25 j)

• Eén bedrijf heeft de restwarmte intern gevaloriseerd

• Zekerheid van levering / afname over lange termijn (> 10 jaren) is een pijnpunt voor contractvorming tussen bedrijven



STAP 3: Engageer de bedrijven 

Startovereenkomst met de bedrijven

Mobiliseer geïnteresseerde bedrijven en 
stakeholders

Groepeer belangrijke stakeholders

Maak een visie lokale energie



Solid partner, competitive solutions



Solid partner, competitive solutions.

2017

SAEY neemt verdere stappen richting 
CO2-neutraliteit

• Nieuwe energie audit en CO2 berekening van alle SAEY activiteiten
(Scope 1 en 2) voor Kuurne en Heule

• Doelstelling: beter begrijpen hoe we op KT CO2-neutraal konden
worden

• Reeds meerdere jaren bezig met bewust aankopen van groene
elektriciteit

• Nu: ook eigen, groene energie opwekken via zonnpanelen

Solid partner, competitive solutions.



Solid partner, competitive solutions.

Start  project zonnepanelen

Diverse installateurs worden
gecontacteerd

Heel breed gestart
(kennis opdoen)

Al snel gereduceerd tot een
3-tal installateurs

Focus op:

• Betrouwbaarheid

• Technische bekwaamheid

• Kwaliteit

• Prijs/rentabiliteit

Begin 2018 - site Kuurne 

Stap 1 Stap 2 Stap 3



Solid partner, competitive solutions.

Initiatief van Leiedal

SAEY schrijft zich
tergelijkertijd in

Haalbaarheidsstudies
uitgevoerd

Min of meer simultaan
met eigen studie:

Gelijkaardig resultaat

Initiatief Leiedal Onderzoek Resultaat

Onderzoek naar haalbaarheid van zonnepalen installaties in werkgebied Leiedal



Solid partner, competitive solutions.

Op eigen tempo zelfstandig studie verdergezet

2018

JUL OKTAUG SEPT NOV DEC

In zee gegaan met 
EXTRAPOWER voor de 

installatie

Net- en 
stabiliteitsstudie

Kort na de zomer 2018

Start werken

Eind oktober 2018

Keuring installatie en 
in werking gesteld

Midden december 2018

Aanvang zomer 2018

• 305 kWp

• 1053 panelen @ 290 Wp

• 10 omvormers

• Draagstructuur in Magnélis staal

• Terugverdientijd (in functie van 
diverse assumpties):
7 à 8 jaar



Solid partner, competitive solutions.

ANNO 2021

Resultaat > 2 jaar later

• Installatie resp. 15 en 19% (2019-2020) meer productie
dan forecasted

• Injectie in 2020 een stuk hoger dan forecasted

• Uitdaging: gedeelte injectie in de toekomst zo klein
mogelijk houden



Solid partner, competitive solutions.

Ondertussen

Klimaatprojecten in Oeganda
en Ghana (investering in 
kooktoestellen) – i.s.m. 

CO2logic

Klimaatprojecten in 
Madagascar (one drop one 
tree) – i.s.m. Graine de Vie

i.s.m. onze leveranciers, ook
voor scope 3 CO2-neutraal 

worden

Bijkomende investering
Led verlichting

Beide sites CO2-neutraal (scope 1 en 2) 
o.a. door:

Volgende stap:
Scope 3

65 kWp – 195 panelen –
2 omvormers

Operationeel voorjaar 2020

Bijkomende installatie
site Heule – eind 2019



Solid partner, competitive solutions.

Dronebeelden





Bedankt
Jan Vandamme

+32 56 361 448

Jan.Vandamme@saey.com

www.saeysteel.com

http://www.saeysteel.com/


STAP 4: verken de energie-opties met de Renewable Energy Area Collaboration Tool (REACT)

Doel
• Een eerste energie-audit voor het 

bedrijventerrein
• Investeringsbeslissingen voorbereiden

Voor wie?
• Bedrijventerreinmanagers en andere 

“trekkers”

Eigenschappen
• open source
• gebruiksvriendelijk



REACT - Renewable Energy Area Collaboration Tool

Aan de slag met REACT (video)



STAP 5: Overtuigen van de bedrijven op basis van de resultaten van REACT en business cases

De resultaten uit het REACT / business case tonen 
kwantitatief dat een lagere energiekost en een reductie van 
de CO2-uitstoot mogelijk zijn door lokaal samen te werken

Zoveel mogelijk communiceren over de resultaten

Werken aan het realiseren van de business case
• Goede opvolging en ontzorging
• Blijven betrekken van de verschillende stakeholders



Case: bedrijven overtuigen op basis van de resultaten van REACT en business cases

bedrijf 1

bedrijf 2

Bedrijf 1
• groot dak
• weinig verbruik

opstelling Zuid Oost/west

Grootte PV 474 kWp 676kWp

Eigen verbruik DL 92% 91%

Verbruikte zonnestroom 414 276 525 962

Korting stroomprijs 25% 25%

investering € 486 600 € 634 600

Investering/kWpiek 1027 €/kWp 939 €/kWp

Voordeel bedrijf 1 (20jr) € 219 529 € 267 804

IRR bedrijf 1 6,9% 6,5%

Voordeel bedrijf 2 (20jr) € 203 000 € 257 700

Bedrijf 2
• eigen dak te klein
• interesse directe lijn



Case: bedrijven overtuigen op basis van de resultaten van REACT en business cases

grote dakoppervlakte
stabiliteit?
niet zelf investeren

Aanbod 3e partij:
• -7% op elektriciteitsprijs (contract 10j)
• -23% op elektriciteitsprijs (contract 15j)
• Erna bedrijf eigenaar installatie

25jaar: € 380.000



Case: bedrijven overtuigen op basis van de resultaten van REACT en business cases

grote dakoppervlakte
stabiliteit? => dunne film PV
niet zelf investeren

Aanbod 3e partij:
• +6% op elektriciteitsprijs (contract 15j)
• Erna bedrijf eigenaar installatie

4kg
2,43kg/m² 25jaar: +/- €600.000



STAP 6: Implementeer samenwerkings- en investeringsmodellen 

Samenwerkings- en investeringsmodellen

• Collectieve aankoop: energie en PV
• Business Improvement District
• Local energy community
• Coöperatie
• Energy service company  (ESCO)
• Publiek-Private samenwerking



BISEPS living lab Breda
Building communities to exhilarate the 

energy transition on business parks
Maart 2021 

Arjan Rook (project manager gemeente Breda)



Er is urgentie in plaats van concurrentie,
samenwerken loont

• Urgentie is hoog, dus gemeente / intercommunale: gewoon doen!
• Stop met praten intern, ga naar buiten of zoom 
• Leer van ideeën van anderen
• Kijk waar je de buitenwereld mee kan helpen (analyseer)
• Zoek naar de juiste partners voor samenwerking





Activeer de vraag in samenwerking



Mogelijk 2 BIDs op het grensoverschrijdend bedrijventerrein 
Hazeldonk Meer (LCHM)



Speak with one mouth and unburden

65





Werkzaamheden Breda-Energie

1. Gestandaardiseerde aanpak voor besparing en zonnepanelen op daken met 
voldoende draagkracht. Onafhankelijk advies speelt hierbij een belangrijke rol

2. Oplossingen voor daken met beperkte draagkracht

3. Projectaanpak, waaronder smart oplossingen achter de meter, combineren 
wind/zon, koel- en vrieshuizen

4. In- en verkoop duurzame Bredaase energie



Er is urgentie

markt of overheid?

 stimulerend of regulerend?



Projectmatige gebiedsgerichte aanpak



Meer visie en handelingsperspectief 
Voorbeeld structuurvisie bedrijventerreinen Breda 2009-2020
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Geld was niet het probleem
34 miljoen investering (uiteindelijk 24 miljoen waarvan 12 miljoen subsidie en 6 miljoen uit de pot van 
afdeling beheer, werk met werk)

Structuurvisie bedrijventerreinen Breda 
2009-2020



Voorbeeld warmtenet op bedrijventerreinen Hoogeind en 
Moleneind 



Vertrouwen, motivatie en
pionieren





• Eisen van de overheid zijn voor iedereen duidelijk

• Er is vertrouwen tussen de stakeholders

• De organisatiegraad op het bedrijventerrein is hoog 
(BIZ en energiecoöperatie)

• Het is duidelijk wat collectief en individueel kan worden opgepakt

• Het is duidelijk wat het kost, wie betaalt en wie verdient

• Tools worden voor iedereen ontwikkeld

• Andere thema's waaronder veiligheid, vestigingsklimaat kunnen ook een plaats 
krijgen in de samenwerking

Randvoorwaarden



STAP 7: Communiceer naar bedrijven en stakeholders 

Delen van kennis en ervaring

• Pers, (sociale) media, gespecialiseerde publicaties
• Nieuwsbrief en mailings naar bedrijven met informatie over 

een specifiek onderwerp
• Contact of overleg met individuele bedrijven
• Organiseren van netwerk events
• Deelnemen aan evenementen, conferenties en workshops



BEDRIJVENPARKMANAGEMENT

Annelies Corne. 



BEDRIJVENPARKEN 

• INDUSTRIEZONE WAREGEM ZUID – 63 leden – zone langs de E17

• KANAALZONE HARELBEKE-KORTRIJK – 25 leden – zone grotendeels 

op grondgebied Harelbeke langs het kanaal Kortrijk-Bossuyt

• INDUSTRIEZONE GULLEGEM-MOORSELE – 46 leden – zone langs 

de E403 Wevelgem-Roeselare



OPSTART BEDRIJVENPARKMANAGEMENT

• Vorming  van een Raad van Bestuur  met 8 à 10 bedrijfsleiders die gevestigd zijn op de 
Industriezone – samenkomst om de 10 weken

• Aanstelling van een bedrijvenparkmanager

• Statuten ter oprichting van de vzw

• Vast leggen van de lidgelden – kostprijs voor lidmaatschap afhankelijk van het aantal werknemers

• Opmaak logo

• Opmaak website en nieuwsbriefsysteem 



TAKEN VAN DE BEDRIJVENPARKMANAGER 

• Persoonlijke rondgang bij bedrijven : 

– Voorstelling 

– Uitleg over het nut van bedrijvenparkmanagement

– Welk type bedrijf is dit, welke activiteiten kunnen voor uw bedrijf 
interessant zijn? 

– Knelpunten op de IZ? 



TAKEN VAN DE BEDRIJVENPARKMANAGER 

– Het programma van het bedrijvenparkmanagement wordt grotendeels 
gevormd door de insteek van de bedrijven

– De eerste maanden van een bedrijvenparkmanager zijn de meest 
tijdrovende maanden maar ook de bepalende maanden voor het verdere 
verloop 

– De problemen die nu reeds bestaan worden best direct aangepakt zodat 
er een direct antwoord komt op de vragen van de ondernemers, dit 
vormt een positieve motivator voor het bedrijf om lid te worden van de 
vereniging



TAKEN VAN DE BEDRIJVENPARKMANAGER 

• Bedrijvenparkmanager moet goede contacten leggen met 

– lokaal bestuur – subsidies? 

– POM West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal of WVI  voor ondersteuning 
bij projecten

– Politiezone – sociale controle op de IZ, vakantietoezicht, ... 

– Brandweer – infofiches 

– indien er werken aan de gang zijn ook contact met de aannemer en de andere 
betrokken partijen via werfvergadering



COMMUNICATIE 

– Persoonlijk contact met de ondernemers

– Website met artikels over wat gebeurt op de zone

– Nieuwsbrief in combinatie met persoonlijke mail over wat er op de agenda staat in de 
komende 2 maanden

– WhatsApp groep voor sociale controle op de zone – indien mogelijk met 
aanwezigheid van politie in de groep – STRENGE REGLEMENTERING OVER DE 
COMMUNICATIE IN DE GROEP! 

– Indien werken : WhatsApp groep ivm de werken, daarop kunnen storingen gemeld 
worden



SAMENWERKING BEDRIJVENTERREINEN

• Problemen die op 1 bedrijventerrein voorkomen, komen heel vaak ook op andere 
bedrijventerreinen voor. 

• Oplossingen op 1 bedrijventerrein kunnen ook als oplossing dienen op een ander 
bedrijventerrein. 

• Communicatie en samenwerken op niveau van het bedrijventerreinmanagement is 
daarom cruciaal. 



ENERGIE OP NIVEAU VAN HET BEDRIJVENTERREIN

IZ WAREGEM ZUID

• De bedrijven staan open voor onderzoek – POM West-Vlaanderen bracht heel 
wat data ivm energieverbruik op bedrijfsniveau in kaart. 

• Voorlopig stuiten we op een muur, waardoor er met de ingezamelde data niets 
wordt gedaan. 

• MUUR = WETGEVING + DISTRIBUTIETAKS  - Het oprichten van 1 centrale Local
Energy Community op de zone zal moeilijk zijn wegens de wetgeving + de 
besparing die dit oplevert is te klein omwille van de distributietaks die blijft 
bestaan in het geval van energiedelen. 



VRAGEN? 

annelies@bedrijvenparkmanagement.be

Tel : 0495 23 80 50 

mailto:annelies@bedrijvenparkmanagement.be


Vragen & Antwoorden



Conclusies



Conclusies 

Er is een groot potentieel voor duurzame energie op bedrijventerreinen

Duurzame energie realiseren is complex! En het is geen core business van KMO’s.

Werk een degelijk plan van aanpak uit, waarin bestaande netwerken en stakeholders betrokken worden

Enthousiasmeer de bedrijven

Ondersteun en ontzorg de bedrijven die ervoor willen gaan



BISEPS: met welke resultaten kan u aan de slag?

1. Leer van de living labs 
via het stappenplan

2. Online tool geeft je 
inzicht in het potentieel van 
hernieuwbare energie op 
een bedrijventerrein

3. Een pakket business cases 
en haalbaarheidsstudies in VK, 
Frankrijk, België en Nederland



Dank u!


