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1. Inleiding 
 
Het doel van het BISEPS-project is om synergieën tot stand te brengen tussen bedrijven om 

investeringen in duurzame energie te stimuleren. 

De belangrijkste doelgroep van deze businesscases zijn bedrijvenparkmanagers en andere partijen 

die een sleutelpositie hebben in het creëren van synergieën, bv. om 'lokale energiegemeenschappen' 

te creëren met bedrijven in een bedrijvencluster.  

Het gaat niet om een businesscase voor één energietechnologie voor één bedrijf. Er zijn voorbeelden 

met een focus op een energietechnologie (bv. warmtewisseling) en op samenwerking (bijvoorbeeld 

binnen een Business Improvement District, BID). 

In dit document hebben de BISEPS-partners samenvattingen gemaakt over de belangrijkste 

aandachtspunten om businesscases te creëren voor synergieën tussen bedrijven. Het bevat de do's 

en don'ts en de lessen uit de de living labs, geschreven voor de doelgroep van dit document. 

Elke samenvatting beschrijft de volgende dimensies van de cases: 

 Inleiding van de bedrijvencluster: de aard van de bedrijvencluster, de reden waarom deze 
bedrijvencluster interessant is, de geografische locatie, een beschrijving van het type 
industriële/economische activiteiten in het bedrijvencluster, de kansen en bedreigingen 
voor het creëren van duurzame energie synergieën. 

 De technische case: wat is technisch haalbaar? Welke technische oplossingen en concepten 
voor duurzame energie zijn de opties voor dit bedrijvencluster? Misschien werden 
verschillende scenario's onderzocht. Zijn er ruimtelijke consequenties? Wat zijn de 
conclusies over energie en koolstofreductie: productie, consumptie, volumes, 
verbruiksprofielen, uitwisseling? 

 De financiële case: is het financieel haalbaar - ja of nee? Wat zijn de investeringskosten, de 
IRR of de terugverdientijd, de subsidies en andere incentives? Wie gaat investeren 
(financieringsarrangementen, derde partij, etc.) en wie krijgt de voordelen? 

 Beleid, de wettelijke context, organisatorische opties. Wat zijn de relevante 
energiestrategieën van stad, regio, land die van invloed zijn op deze case? Wat zijn de 
juridische oplossingen of kaders die worden gebruikt? Wat is de methode om 
samenwerking tussen bedrijven te vergemakkelijken? Wat is de rol van het bedrijf, 
overheden, netbeheerders, managers van het businesspark, BID's, enz.? 

 Contactgegevens 

Bijlagen zijn bij dit document gevoegd. Dit zijn gedetailleerde technische studies, financiële studies, 

juridische studies, overeenkomsten, enz. Om privacy redenen zijn sommige van deze bijlagen niet 

beschikbaar voor het grote publiek. 

Informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek, met schattingen en 

verwachtingen op basis van de informatie die beschikbaar was op de datum van oprichting van dit 

document. 
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De beschreven cases pakken verschillende problemen aan, geïllustreerd in de onderstaande tabel. 
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Zelfconsumptie (F) X      X   X 

Collectieve zelfconsumptie (F) X      X   X 

Directe lijn tussen twee KMO’s (B) X      X    

Slim energienet op een bedrijventerrein 
(B) 

      X 
  

X 

Warmte uit biomassacentrale voor 
bedrijvencluster (B) 

  X  X   
X  

X 

Warmte-uitwisseling op een 
bedrijventerrein (B) 

     X  
X  

 

Warmte-uitwisseling tussen KMO’s (B)      X  X   

Manor Royal Cluster 1,2 en 3 (UK) X     X     

Zonne-energie voor bedrijventerreinen 
(B) 

X 
      

  
 

Solar car park (B) X        X  

Doornbos Breda (NL) X         X 

3-BO Breda X X       X X 

Manor Royal Cluster 5 (UK) X   X       

 

De business cases waren oorspronkelijk gericht op de betrokkenheid van 50 bedrijven, op € 
15.000.000 aan investeringen en een CO2-reductie van 4.000 tCO2 per jaar. In werkelijkheid bleken de 
cijfers veel beter te zijn. In totaal identificeren de businesscases (zie onderstaande tabel): 

- 742 bedrijven 
- € 59.143.395 investeringen 
- 63.561 ton CO2-reductie 

 
 Aantal betrokken 

bedrijven 
Geïdentificeerde 
investeringen (€) 

Koolstofreductie 
(tCO2) 

Zelfconsumptie (F) 5 125,000 7 

Collectieve zelfconsumptie (F) 24 / 553 

Directe lijn tussen twee KMO’s (B) 2 1,100,000 218 

Slim energienet op een bedrijventerrein (B) 6 / 7,765 

Warmte uit biomassacentrale voor bedrijvencluster (B) 13 11,150,000 39,139 

Warmte-uitwisseling op een bedrijventerrein (B) 6 1,147,000 380 

Warmte-uitwisseling tussen KMO’s (B) 9 1,056,000 219 

Manor Royal Cluster 1,2 en 3 (UK) 23 11,259,000 5,969 

Zonne-energie voor bedrijventerreinen (B) 53 20,730,000 9,036 

Solar car park (B) 2 840,000 116 

Doornbos Breda (NL) 39 85,000 39 

3-BO Breda 500 12,700,000 23,220 

Manor Royal Cluster 5 (UK) 60 345,000 120 

TOTAL 742 59,143,395 63,561 
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2. Delen van elektriciteit & slimme netwerken 

Elektriciteit delen is een belangrijk concept om energetische synergieën tussen KMO’s/MKB op een 

bedrijventerrein te realiseren. De wetgeving rond elektriciteit delen verschilt in de 4 landen in het 2 

Zeeëngebied (Frankrijk, Engeland, België en Nederland) en is bovendien heel beperkt. De BISEPS-

partners hebben geëxperimenteerd met deze wetgeving. 

2.1 Zelfconsumptie (F) 

Inleiding 

In Frankrijk is sinds september 2017 collectieve zelfconsumptie voor zonne-energie mogelijk. Op 

basis van feedback uit dit project, kan de Franse Overheid de wet updaten. Het bedrijventerrein 

“Base 11 19” in Loos-en-Gohelle, in Noord-Frankrijk, is één van de eerste pilootprojecten waar het 

delen van zonne-energie getest wordt. Hieronder vind je de businesscase voor de energiesynergie op 

dit bedrijventerrein. 

Bedrijventerrein 

Het bedrijventerrein Base 11 19 is een voormalige mijnsite in Loos-en-Gohelle, die herontwikkeld 

werd rond het thema duurzame ontwikkeling. De Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 

(CALL: agglomeratie Liens-Liévin) is eigenaar van de gebouwen. De ondernemingen zijn huurder: op 

dit moment zijn er 5 huurders. Het is een klein bedrijventerrein, de ideale plaats om de collectieve 

zelfconsumptie te testen.  

Geografische locatie 

Het bedrijventerrein Base 11 19 ligt in Loos-en-Gohelle, in Pas de Calais op 30 minuten rijden van Lille 

(Rijsel). 
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Economische activiteit  

Het bedrijventerrein Base 11 19 is een hub voor duurzame ontwikkeling in de regio Hauts de France. 

5 bedrijven zijn betrokken in het project van collectieve zelfconsumptie. De CERDD (15 werknemers), 

CD2E (20 werknemers) en la Pépinière des éco-entreprises (10 werknemers) hebben tertiaire 

openingsuren: van maandag tot vrijdag van  8h tot 18h. CPIE en Culture Commune, met elk ongeveer 

10 werknemers, hebben hetzelfde profiel maar er wordt soms in het weekend gewerkt. In die 

toekomst wordt een restaurant in het project opgenomen. 

Opportuniteiten en bedreigingen om duurzame synergieën op het bedrijventerrein te creëren 

Sinds september 2017 laat de Franse wet toe om aan collectieve zelfconsumptie te doen. De 

bedrijven die in het project betrokken zijn, CD2E inclusief, hebben de mogelijkheid om één van de 

eerste te zijn die een slim netwerk opstarten.  

De aanwezige bedrijven creëren synergieën door gezamenlijk energie te produceren en hun verbruik 

te cumuleren.  

Eén van de technische uitdagingen is de impact van de elektriciteitsinjectie op het netwerk. Er loopt 

een studie om er zeker van te zijn dat het netwerk een maximale vermogensinjectie aan kan.  

Het economisch model, dat voortdurend aangepast wordt aan wijzigende omstandigheden, is een 

bedreiging voor het project. 

De technische case 

Technische oplossingen 

De site Base 11 19 is UNESCO beschermd en moet aan de daarbij horende regels voldoen. De 

zonnepanelen moeten over het volledige dak gespreid worden. Het totaal vermogen bedraagt 82 

kWp. 

Er werd gekozen voor monokristallijne zonnepanelen met een rendement van 18%.  

Elke module heeft een vermogen van 295 Wp en weegt 18 kg. 

http://1.cnstlltn.com/master/a673c802-98d2-411e-9edf-20605e4604eb/a673c802-98d2-411e-9edf-20605e4604eb_134.jpg
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Voor de collectieve zelfconsumptie is het essentieel om het jaarlijks, maandelijks, wekelijks en zelfs 

dagelijks verbruik van de betrokken bedrijven in het netwerk te bestuderen. ENEDIS, de 

netwerkbeheerder, heeft slimme meters geplaatst bij de bedrijven in het slimme netwerk waarbij om 

de 30 minuten het laadprofiel gemeten wordt.   

  

 

  

Energie 

CD2E bestudeerde de productie- en consumptieprofielen van de bedrijven gebaseerd op de reële 

verbruikgegevens. ENEDIS plaatste de slimme meters in september 2018. De gedetailleerde analyse 

hieronder werd uitgevoerd op basis van een gewone week in de maand november. 

Op de afbeeldingen hieronder kunt u de individuele profielen van 3 betrokken bedrijven zien, 

(afbeeldingen 1, 2 en 3) evenals het gecumuleerde profiel (afbeelding 4).   
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Afbeelding 1 

 

Afbeelding 2 
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Afbeelding 3 

 

Afbeelding 4 
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Nadat de profielen samengeteld werden, werd het globale load profile vergeleken met de 

energieproductie tijdens een gewone week in november. Op deze manier kon de 

zelfconsumptiegraad ingeschat worden.  

 

Afbeelding 5 

Voor een gewone week in november, ligt de zelfconsumptiegraad op 60%. 

Vervolgens en op basis van reële gegevens, werd de zelfconsumptiegraad voor een jaar ingeschat.  

 

Afbeelding 6 
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Over een jaar bedraagt de zelfconsumptiegraad 41%. Er is een overschot van 49.000 kWh dat zou 

kunnen verkocht worden wat de rendabiliteit van het project zou verhogen.  

Vermindering van de CO2 -uitstoot 

Er wordt 85.000 kWh geproduceerd per jaar wat overeenkomt met een vermindering van de CO2-

uitstoot van 6,9 ton per jaar.  

Conclusies 

Technisch is het project haalbaar. Het dak is goed georiënteerd en makkelijk bereikbaar. Als het 

elektriciteitsnetwerk moet versterkt worden, is het project niet meer rendabel.  

De financiële case  

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid  

De installatie kost in totaal ongeveer 125.000 €.  

Omdat het project binnen een experimentenwet gerealiseerd wordt, is het economisch model van 

het project onderhevig aan een voortdurende evolutie. In dit project is het een voordeel dat de CALL 

(Communauté d’Agglomération de Lens Liévin) eigenaar is van de gebouwen. De profielen moeten 

berekend worden over een langere periode op basis van reële gegevens om de globale 

zelfconsumptiegraad te definiëren en mogelijk te verbeteren.  

 

Afbeelding 7 

Het verkopen van de extra geproduceerde elektriciteit, wat overeenkomt met 49.000 kWh, is een 

belangrijk aspect in deze case.  
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Rollen 

De CALL is de enige investeerder en de eigenaar van de gebouwen. De CALL betaalt de lasten en 

heeft direct voordeel bij het verminderen van de kosten door het project.  

Conclusies 

Het project is economisch haalbaar omdat de investeerder geen ‘return on investment’ verwacht op 

korte termijn. Het economisch model evolueert voortdurend afhankelijk van de wijzigingen aan de 

experimentenwet. Er zijn gesprekken gestart over de verkoop van het overschot aan geproduceerde 

elektriciteit en over een mogelijke subsidie van 30% op het investeringsbedrag.  

Het juridisch en wetgevend kader 

Collectieve zelfconsumptie van elektriciteit 

De ordonnantie nummer 2016-1019 van 27 juli 2016, uitgevoerd door het artikel 119 van de wet met 

nummer 2015-992 van 17 augustus 2015 over de energetische transitie voor de groei van groene 

elektriciteitsproductie, en geratificeerd door de wet met nummer 2017-227 van 24 februari 2017. In 

de wet staat een hoofdstuk 5 gewijd aan zelfconsumptie in het boek 3 van de Franse Energiecodex 

(wetgevend deel). 

Het toepassingsdecreet met nummer 2017-676 van 28 april 2017 werd gepubliceerd op 30 april 2017 

en voegt een hoofdstuk 5 toe gewijd aan zelfconsumptie in het boek 3 van de Franse Energiecodex 

(reglementair deel). 

Zelfconsumptie is collectief volgens het artikel L315-2 van de Franse Energiecodex : “Als de levering 

van de elektriciteit gebeurt tussen één of meerdere producenten en één of meerdere eindgebruikers 

verbonden met elkaar door een rechtspersoon en waarvan de punten waar elektriciteit afgenomen 

of geïnjecteerd wordt zich stroomafwaarts situeren van een publiek transformatiestation van 

gemiddelde tot laagspanning. 

Conclusies uit de bovenvermelde wetgeving 

Het project voldoet aan de 3 vooropgestelde voorwaarden:  

 De CALL is de rechtspersoon die producenten en consumenten met elkaar verbindt.  

 De 5 bedrijven worden via hetzelfde transformatiestation gevoed. 

 ENEDIS heeft de betrokken gebouwen voorzien van slimme meters. 

Er is bijgevolg geen juridisch risico voor dit project. 

Conclusies & aanbevelingen 

De investering wordt uitgevoerd: de werken zijn bezig. Het is belangrijk om zo snel mogelijk de 

deelnemers in het project samen te brengen en te engageren. Een gedetailleerde studie van de 

individuele en collectieve laadprofielen is essentieel om het economisch model aan te passen.  
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Contact 

Alexandre Pauvert:  a.pauvert@cd2e.com  

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek en bevat schattingen 

en verwachtingen die gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar was op het moment dat dit 

document gemaakt werd. 

 
  

mailto:a.pauvert@cd2e.com
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2.2 Collectieve zelfconsumptie (F) 

Inleiding 

Het bedrijventerrein Ravennes-les-Francs verzamelt 24 bedrijven die elektriciteit delen via collectieve 

zelfconsumptie. De hernieuwbare energieproductie concentreert zich vooral op zonnepanelen en 

middelgrote windmolens. Op dit moment worden  2 studies uitgevoerd over het potentieel aan 

hernieuwbare energieproductie en of dit overeenkomt met de energieconsumptie. 

Dit project binnen BISEPS zoomt vooral in op de organisatorische en juridische aspecten, minder op 

de technische, hoewel ook daar nog een aantal beperkingen moeten opgeheven worden. 

Business cluster  

Het bedrijventerrein Ravennes les Francs telt zo’n 120 bedrijven verdeeld over 80 sites die 

verschillende soorten activiteiten uitvoeren van industrieel tot tertair (hotel, kantoren, de post…).  

Een aantal van die bedrijven groepeerde zich in een vereniging (ASL). In het midden van het 

bedrijventerrein rijst ondertussen de eerste windmolen op. 

Geografische locatie 

Het bedrijventerrein bevindt zich tussen Tourcoing en Bondues, ten noorden van Lille (Rjisel). 24 van 

de 120 bedrijven engageerden zich in dit project.             
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Overzicht van de bedrijven die meedoen aan het BISEPS-project op het bedrijventerrein 

Ravennes les Francs 

Economische activiteiten 

Het type bedrijven op het bedrijventerrein is enorm gevarieerd, zowel in omvang (van 1 tot 400 

werknemers) als wat activiteit betreft (kantoren, hotel, logistiek, productie: wasserij, voeding, 

chemie, drukkerij…). Over het algemeen worden de kantooruren gevolgd, sommige 

productiebedrijven wijken hiervan af door in ploegen te werken (2 of 3 x 8). 

Kansen en bedreigingen om duurzame energie-synergieën te creëren 

Dit project kent een aantal uitdagingen: 

 Juridisch: het delen van elektriciteit tussen industriële consumenten en producenten 
bestaat nog niet (er is geen ervaring mee). Er moet een permanente structuur opgericht 
worden die de verhoudingen tussen alle partijen regelt (consumenten, producenten, 
financierders, de netwerkbeheerder), die de financiële stromen regelt verbonden met de 
verkoop van elektriciteit, de toe- en uittreding van bedrijven…  

 Financieel: welke is de beste financiële structuur? Niet alle bedrijven kunnen investeren in 
het project. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen  de lage elektriciteitsprijs en 
het rendement op investering van de investerende bedrijven. 

 Regelgevend: de collectieve zelfconsumptie, zoals die nu in de wet gedefinieerd is, laat niet 
toe om alle bedrijven aan te sluiten op één elektriciteitsuitwisselingslus (aanwezigheid van 
verschillende van elkaar onafhankelijke lussen). In de toekomst kunnen de 
productiesystemen geoptimaliseerd worden door zich aan te passen aan de wijzigende 
regelgeving. 
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De technische case 

Technische oplossingen  

De huidige regelgeving laat toe dat het openbaar elekriciteitsnetwerk gebruikt wordt voor collectieve 

zelfconsumptieprojecten (beperkt tot alles wat zich na een transformatiestation bevindt). Hierdoor  

worden slechts 3 soorten technologieën beschouwd: 

 Fotovoltaïsche zonnepanelen op de bedrijfsdaken 

 Fotovoltaïsche zonnepanelen op overdekte parkings (car-port) of op de grond (op de 

beschikbare gronden/loten) 

 Middelgrote windmolen (een grote windmolen kan niet geplaatst worden door regelgevende 

beperkingen – de kleine windmolens zijn niet krachtig genoeg om mee te nemen in de case). 

 

Overzicht van de methodologie en huidige stand van zaken (rode pijl) 

Scenario’s 

Er werden 2 scenario’s uitgewerkt: 

 Een referentiescenario dat de financiële gevolgen analyseert als de bedrijven hun eigen 
energieconsumptie en –productie niet in eigen handen nemen. 

 Een scenario dat de maximale potentiële productiecapaciteit toont en de gevolgen ervan op 
financieel vlak.  

De huidige hypotheses over de evolutie van de energieprijzen tonen een verdubbeling van de 

energiefactuur tussen nu en 2030 als er geen actie ondernomen wordt. Door eigen 

productiesystemen te installeren kan die verhoging met 40% verminderd worden (wat zou leiden tot 

(slechts) een verhoging van 30% op de energiefactuur. 
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Momenteel is het niet mogelijk om exact te bepalen hoe de energie-installatie er zou moeten uitzien 

in aantal en vermogen. 

Ruimtelijk  

De ruimtelijke context wordt onderzocht in de windmolenstudie die loopt. 

Energie  

De energieconsumptieprofielen van de bedrijven zijn amper gekend. Enkel de grootste bedrijven 

hebben toegang tot hun laadprofiel. Om hier iets aan te doen, werd afgelopen zomer (2018) een 

meetcampagne uitgevoerd bij de deelnemende bedrijven. Dit maakt het mogelijk het energiegebruik 

van de bedrijven in kaart te brengen.  Globaal gezien hebben de bedrijven die in het project 

betrokken zijn, een verbruik van 19 GWh voor elektriciteit en 22 GWh voor gas. Dit komt overeen 

met een energiefactuur van respectievelijk 1,3 M€ en 0,7 M€. 

Tegelijkertijd loopt een studie die de potentiële energieproductie van zonnepanelen en windmolens 

berekent. Op dit moment worden aannames gebruikt om het productiepotentieel te berekenen. Er 

wordt wel voorzien om elk bedrijf te bezoeken om het potentieel te verfijnen, zowel voor zonne- als 

windenergie (beperkingen verbonden aan de gebouwstructuur, de staat van het dak, beschikbare 

gronden…).  

Energie-uitwisseling tussen bedrijven botst momenteel op enkele technische limieten. De gegevens 

die hieronder voorgesteld worden, omvatten de potentiële maximale zonne-energieproductie 

(gebaseerd op de maximaal beschikbare oppervlakte per site zonder rekening te houden met 

mogelijke beperkingen zoals de gebouwstructuur die de installatie niet kan dragen, de gevolgen op 

de bedrijfsactiviteiten…) voor elke collectieve zelfconsumptielus. De fotovoltaïsche zonnepanelen in 

de studie zijn dakmodules (4,5 MWp - 3 800 MWh/jaar) en grondcentrales (3,2 MWp - 2 860 

MWh/jaar). 

 

Het potentieel aan zonne-energieproductie per collectieve zelfconsumptielus 
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Vergelijking tussen het potentieel aan productie per type installatie en het 

elekticiteitsverbruik 

Vermindering CO2-uitstoot 

De maximale potentiële productie ligt op 6,6 MWh/jaar voor zonne-energie, wat overeenkomt met 

een vermindering van CO2-uitstoot van 554 kg CO2/jaar (Franse CO2-inhoud: 0,084 kg CO2/kWh, bron: 

ministerieel besluit van 8 februari 2012 betreffende de energieprestatiediagnose. 

Conclusies 

Er lijken geen technische beperkingen te zijn om de hernieuwbare energie-installaties te plaatsen, zelfs 

al zijn er specifieke belemmeringen die nog moeten geanalyseerd worden (kunnen de gebouw- en 

dakstructuren de zonnepanelen dragen, beschaduwing…). 

De financiële case 

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid  

Er werd nog geen economisch model geanalyseerd. De analyse is namelijk afhankelijk van de 

resultaten van de technische studies die momenteel lopen.  

De rendabiliteit van het project hangt in hoge mate af van de individuele redabiliteit per deelnemend 

bedrijf. De bedrijven hebben allen verschillende energieprijzen, in relatie tot hun jaarlijks verbruik, 

het voorgeschreven vermogen en hun consumptieprofiel (zie grafiek hieronder die het tariefverschil 

toont op basis van het jaarlijks verbruik). Elk bedrijf moet een financieel belang in het project vinden, 

en tegelijkertijd een globaal economisch evenwicht onderhouden. 
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Prijs excl. BTW voor de energielevering in functie van het jaarlijks verbruik (elk punt 

stelt een bedrijf voor, de lijn geeft het tracé weer) 

Rollen 

Er is nog geen beslissing genomen over het economisch model. Bijgevolg staan nog alle opties open: 

 Investering door de consumerende bedrijven 

 Oproep voor derde partijfinanciering 

 Oproep tot investeringen door burgers 

 … 

Ook de economische doelstelling is nog niet gedefinieerd. Bijgevolg zijn nog verschillende modellen 

mogelijk: 

 Rendabilisering van de geïnvesteerde bedragen door de bedrijven 

 De meest competitieve elektriciteit produceren 

Conclusies 

De economische haalbaarheid is nog niet aangetoond, en moet rekening houden met de diversiteit 

aan actoren op het bedrijventerrein (verbruikers met heel verschillende profielen, producenten, 

investeerders…). 

Het juridisch en wetgevend kader 

Wet op de collectieve zelfconsumptie   

Wet nummer 2017-227 van 24 februari 2017 op zelfconsumptie en Decreet nummer 2017-676 van 

28 april 2017 op zelfconsumptie bepaalt een wetgevend kader dat collectieve zelfconsumptie 

toelaat. Recente ontwikkelingen in de Franse regelgeving over zelfconsumptie faciliteert de 

implementatie en toepassing van hernieuwbare energieproductie en nieuwe manieren van 

energieconsumptie. De zelfconsumptie van elektriciteit werd geïmplementeerd in de Franse Energie 

Codex (FEC). Deze manier van werken zal in de komende jaren snel groeien omdat de FEC het niet 
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alleen voor individuen toelaat maar ook op kleine collectieve schaal: vanaf nu kan elke 

elektriciteitsproducent die hernieuwbare of co-generatie methoden gebruikt (simultane productie 

van  verschillende types energie) met een voltage van minder dan 100 kW, lokale partnerschappen 

vormen met andere producenten om de geproduceerde energie met elkaar te delen en de 

overschotten te verkopen. Er zijn 3 voorwaarden waaraan moet worden voldaan:  

- De betrokkenen (energieproducenten en eindgebruikers) zijn verbonden in een 

rechtspersoon 

- Consumenten en producenten worden vanuit hetzelfde MV/LV sub-station 

(transformatiestation) gevoed 

- Elke consument en producent heeft een slimme meter  

De energiemarkt evolueert van een gecentraliseerd productiemodel naar een model waar energie 

lokaal wordt geproduceerd en geconsumeerd. 

Conclusies uit deze case 

Het installeren van een collectief systeem voor hernieuwbare energieproductie is mogelijk op het 

bedrijventerrein Ravennes les Francs. Door de regelgevende beperking betreffende de 

transformatiestations, moeten verschillende consumentenlussen geïmplementeerd worden. 

Bijgevolg gaat het BISEPS-project op het bedrijventerrein niet over een enkele lus voor alle betrokken 

bedrijven maar over een veelheid aan collectieve zelfconsumptielussen, verenigd binnen één 

structuur. 
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Beeld van de verschillende lussen: iedere lus heeft een andere kleur 

Bovendien moet een rechtspersoon opgericht worden om de consumenten en producenten te 

verenigen. Op dit moment bestaat er geen ervaring over welke vorm zo’n rechtspersoon best 

aanneemt, rekening houdend met de gevolgen voor de bedrijven. 

Conclusies & aanbevelingen 

De installatie van collectieve zelfconsumptielussen is afhankelijk van wat de bedrijven willen en van 

hun consumptieprofiel. Ondanks het feit dat een aantal bedrijven het project zeer genegen is en ze 

heel geïnteresseerd zijn, werd nog geen economisch model gemaakt. Technisch gezien is er geen 

beletsel om collectieve zelfconsumptielussen te implementeren. 

De analyse van het productiepotentieel en de meetcampagne van het verbruik worden op dit 

moment uitgevoerd. Begin 2019 wordt een juridische studie aanbesteed om na te gaan hoe de 

contracten met de bedrijven er kunnen uitzien waarbij de verschillende mogelijke juridische 

schema’s worden uitgewerkt. 
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Contact 

Rachel Philippe, rphilippe@lillemetropole.fr  

Damien Delacroix, damien.delacroix@coherence-energies.fr   

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek en bevat schattingen 

en verwachtingen die gebaseerd zijn op informatie die beschikbaar was op het moment dat dit 

document gemaakt werd. 

  

mailto:rphilippe@lillemetropole.fr
mailto:damien.delacroix@coherence-energies.fr
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2.3 Directe lijn tussen twee KMO’s (B) 

Inleiding 

De voorgestelde business case geeft inzicht in het proces van het uitwerken van een directe lijn 

tussen twee bedrijven en de drempels die dienen overwonnen te worden.  

De directe lijn zal de geproduceerde elektriciteit door zonnepanelen op het dak van het ene bedrijf 

transporteren naar het andere bedrijf waar de elektriciteit zal gebruikt worden.  

De belangrijkste drempel voor realisatie van deze case is de juridische context. De financiële 

haalbaarheid is het doorslaggevend argument voor de bedrijven om deze busines case al dan niet uit 

te voeren.  

Aangezien de studie nog lopende is, zullen de conclusies later verder worden aangevuld.  

Bedrijventerrein 

Binnen het bedrijventerrein wordt gefocust op een cluster van twee bedrijven. Bedrijf A heeft een 

grote dakoppervlakte ter beschikking en slechts een beperkt elektriciteitsverbruik. Bedrijf B heeft een 

groot elektriciteitsverbruik en heeft een werkingsrégime van 7 dagen per week en 24u/24u.  

De dakoppervlakte van bedrijf A kan gebruikt worden om zonnepanelen te installeren. Een klein 

gedeelte van de geproduceerde elektriciteit zal gebruikt worden door het bedrijf zelf. Het resterende 

en grootste deel van de geproduceerde elektriciteit zal gebruikt worden door bedrijf B. Bedrijf B zal 

beroep doen op een derde partij om zonnepanelen op hun eigen dak te installeren.  

Geografische locatie 

Locatie living lab in West-Vlaanderen, België: 
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Locatie van de businesscluster in de regio: 

 

Plan van de businesscluster: 
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Opportuniteiten en mogelijke valkuilen bij het creëren van duurzame energiesamenwerkingen binnen het 

bedrijventerrein 

De grootste uitdaging voor het realiseren van deze case bevindt zich in de juridische context. Tot 

voor kort liet de wetgeving geen directe lijn tussen twee bedrijven toe. Deze case is echter nog 

complexer aangezien de percelen van beide bedrijven niet aan elkaar grenzen maar gescheiden 

worden door een straat.  

In 2019 verandert de wetgeving waardoor directe lijnen mogelijk worden. Er zijn echter nog steeds 

een aantal toelatingen vereist.  

Voor een goede samenwerking tussen de bedrijven, zal een juridisch contract worden opgesteld. In 

dit contract worden alle belangrijke zaken opgenomen (elektriciteitsprijs, verzekering bij dakschade, 

verzekering bij faillissement, contractduur…).  

De technische case 

Technische oplossingen  

Deze businesscase behandelt het concept ‘directe lijn’. Deze lijn, die geen deel uitmaakt van het 

elektriciteitsnet, transporteert elektriciteit tussen twee bedrijven.   

Bedrijf A zal zonnepanelen (PV) op zijn dak installeren en slechts een klein deel van de elektriciteit 

zelf gebruiken (1/3de van de geproduceerde elektriciteit). De resterende elektriciteit zal door de 

directe lijn naar bedrijf B getransporteerd worden. Bedrijf B heeft een groot elektriciteitsverbruik. 

Bedrijf B zal ook zonnepanelen laten installeren op zijn eigen dak.  

De case ontstond op vraag van bedrijf A.  

Het onderzoek vond plaats door overleg met beide bedrijven. Het eerste overleg werd bijgewoond 

door de twee bedrijven en WVI. Het tweede overleg werd bijgewoond door beide bedrijven, het 

aangestelde studiebureau, de architecten van beide bedrijven en WVI.  

Energie 

Er zal een PV-installatie van 1.156 kWp en een autoconsumptie van 91% geïnstalleerd worden op 

beide daken. Op het dak van bedrijf A zal een PV-installatie van 474 kWp geplaatst worden. Op het 

dak van bedrijf B zal een PV-installatie van 682 kWp geplaatst worden.   

De jaarlijkse hoeveelheid geproduceerde elektriciteit door de zonnepanelen wordt geschat op 

1.098.200 kWh. De autoconsumptie wordt ingeschat op 999.362 kWh/jaar.  

Vermindering van de CO2-uitstoot 

De elektriciteit geproduceerd door de zonnepanelen is goed voor een CO2-reductie van 210 ton. 

Hiervan is de autoconsumptie goed voor 191 ton CO2-reductie.  

Conclusies 

De case is technisch haalbaar. De grootste drempel bestaat uit de straat gelegen tussen de twee 

bedrijfspercelen. Een onderboring zal gerealiseerd moeten worden om de bedrijven door de directe 
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lijn te verbinden. Deze boring zal de totale kostprijs van de businesscase doen stijgen en hierdoor de 

financiële haalbaarheid beïnvloeden.  

De financiële case 

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid  

Bedrijf A wenst te investeren in zonnepanelen op hun eigen dak. De investering voor 474 kWp 

bedraagt € 486.600. De project-IRR is 6,9%.  

Een vermindering van de elektriciteitsprijs van 25% t.o.v. de huidige elektriciteitsprijs kan bekomen 

worden.  

Aangezien bedrijf A elektriciteit aan bedrijf B wenst te verkopen, dient er een directe lijn tussen de 

twee bedrijven te worden geïnstalleerd. Dit geeft aanleiding tot duurdere aansluitings- en 

injectiekosten per MWh. Een projectduur van 20 jaar lijkt hierdoor noodzakelijk.  

Bedrijf B verkiest een derde partij om de 682 kWp op hun eigen dak te installeren. Hierdoor zal 

bedrijf B zelf geen investeringskosten hebben. De investering van de derde partij voor de installatie 

van de zonnepanelen wordt geschat op € 613.800.  

De duur van het contract met de derde partij kan 10, 15 of 20 jaar bedragen.  

Rollen 

Bedrijf A wenst te investeren in zonnepanelen. Het bedrijf wenst bovendien de elektriciteit te 

verkopen aan bedrijf B. Bedrijf B heeft interesse in deze elektriciteit wanneer het aankopen van 

elektriciteit van bedrijf A een prijsvoordeel geeft ten opzichte van de huidige elektriciteitsprijs.  

Voor beide bedrijven dient de businesscase een financieel voordeel op te leveren. De samenwerking 

dient duidelijk te worden vastgelegd in een juridisch contract.  

Conclusies 

De financiële case geeft een voordeel voor beide bedrijven aan. De winstmarges zijn echter soms 

klein. De keuze om deze businesscase al dan niet te realiseren hangt af van de verwachte opbrengst 

per jaar.  

Het juridisch en wetgevend kader 

In het Energiedecreet wordt een directe lijn als volgt gedefinieerd (artikel 1.1.3, 26°): “Een 

elektriciteitslijn met een nominaal vermogen dat gelijk of kleiner is dan 70kV en dat een productie-

installatie verbindt met een verbruiker.” 

Om een directe lijn toe te laten moeten onderstaande voorwaarden voldaan zijn: 

 Vrije leverancierskeuze (artikel 4.4.1 Energiedecreet) 

 Het principiële verbod van onderlinge verbinding van installaties met een eigen 
toegangspunt tot het net (artikel III.5.1.3 TRDE) 
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 In het geval van een woonproject: Elk huis dient zijn eigen toegangspunt tot het 
distributienet te hebben (artikel IV.2.1.4 TRDE) 

 Privé distributienetten zijn verboden (artikel 4.7.1 §1 Energiedecreet) 

 Een toelating van de VREG (Vlaamse regulator van de energiemarkt) om een directe lijn aan 
te leggen (artikel 4.5.1, tweede sectie energiedecreet) 

Om een directe lijn te realiseren is de toelating van VREG vereist indien de lijn de grenzen van de 

eigen site overschrijdt (artikel 4.5.1 Energiedecreet). Bij het beoordelen van de aanvraag bekijkt de 

VREG de volgende punten: 

 De risico’s betreffende efficiëntie 

 De risico’s betreffende veiligheid 

 De impact op de nettarieven 

 De waarborg van de rechten van afnemers 

 De eventuele weigering van een aansluiting op het net door de betrokken netbeheerder of 
een gebrek aan aanbod tot aansluiting of toegang op het net tegen redelijke economische 
of technische voorwaarden.  

De wetgeving rond directe lijnen kan terug gevonden worden op volgende website: 

http://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen 

Op 30/03/2018 keurde de Vlaamse overheid een ontwerp van wijziging aan het energiedecreet goed 

dat de criteria voor de aanleg van directe lijnen voor elektriciteit en gas moet versoepelen.  

Het bevat ook een heffing op de exploitatie van dergelijke lijnen en leidingen. De Vlaamse 

Belastingsdienst int de heffing en wijst ze toe aan het energiefonds. Het tarief van de heffing is 

afhankelijk van het spanningsniveau: 

 Directe lijn over grenzen van site met afnemer op laagspanning: € 53,83/geïnjecteerde 
MWh 

 Directe lijn over grenzen van site met afnemer op middenspanning: € 5,95/geïnjecteerde 
MWh  

 Directe lijn over grenzen van site met afnemer op hoogspanning: € 0,36/geïnjecteerde 
MWh 

Conclusies toegepast op deze case 

De belangrijkste drempel is de juridische context. Tot voor kort liet de wetgeving geen directe lijn 

tussen twee bedrijven toe. Een extra moeilijkheid bij deze case is de straat gelegen tussen de twee 

bedrijfspercelen.  

In 2019 verandert de wetgeving en worden directe lijnen mogelijk. Er zal echter nog steeds een 

toelating van de VREG (Vlaamse regulator) vereist zijn. Ook de stad Roeselare zal zijn toelating 

moeten geven om het publieke domein te overschrijden. Meer informatieve over de juridische 

context kan terug gevonden worden in bijlage 2.  

De rol van de WVI is om beide bedrijven te ontzorgen.  

http://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen
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Conclusies en aanbevelingen 

De haalbaarheidsstudie is afgerond. Een overleg met beide bedrijven zal begin januari 2019 worden 

gehouden.   

De financiële haalbaarheid zal beslissen of de case al dan niet gerealiseerd kan worden.  

Contact 

Evelien Bolle; e.bolle@wvi.be  

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze bevatten 

schattingen en verwachtingen gebaseerd op de informatie die beschikbaar was op datum van 

ontwerp van dit document.   

Bijlagen 

 Haalbaarheidsstudie: haalbaarheid en technische economische haalbaarheidsstudie BPI – 
Indupac 

 Presentatie studie juridische context: Energiedelen juridisch bekeken 

 

  

mailto:e.bolle@wvi.be
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2.4 Slim energienet op een bedrijventerrein (B) 

Inleiding 

Verschillende bedrijven in Desselgem vroegen om onderzoek te doen naar de meest interessante 

manier om de elektriciteit van twee bestaande windturbines te gebruiken, aangezien deze 

elektriciteit momenteel op het net wordt geïnjecteerd. Daarnaast is er extra potentieel voor de 

productie van zonne-energie en windenergie op het bedrijventerrein. Op basis van een eerste 

haalbaarheidsstudie is de beste optie om de 6 bedrijven in één smart grid aan te sluiten en alle 

geproduceerde lokale energie (bestaande en nieuwe installaties) door het consortium te laten 

gebruiken in plaats van de elektriciteit in het net te injecteren. Aangenomen wordt dat deze optie 

economische voordelen voor alle bedrijven zou opleveren en het totale verbruik van fossiele 

brandstoffen op het bedrijventerrein zou verminderen.  

Bedrijvencluster 

Deze bedrijvencluster biedt veel potentieel voor de uitwisseling van lokaal geproduceerde 

hernieuwbare energie. Op dit moment wordt de geproduceerde hernieuwbare energie uit 2 x 2MW 

windturbines voor 100% geïnjecteerd op het centrale net. Daarnaast kan het lokale energieverbruik 

van de geproduceerde zonne-energie worden geoptimaliseerd en is er extra capaciteit voor de 

productie van wind- en zonne-energie. Aan de andere kant is de energie, gebruikt door de bedrijven, 

momenteel bijna 100% afkomstig van het elektriciteitsnet. Op deze manier wordt het centrale net 

twee keer gebruikt. Deze bedrijvencluster heeft het potentieel om 100% van alle geproduceerde 

hernieuwbare energie te gebruiken en te delen tussen een groep bedrijven die aangesloten zijn in 

een Local Energy Community (LEC), zonder hernieuwbare energie in het centrale net te injecteren.  

Geografische ligging 

De businesscase voor smart grids ligt in Zuid-West-Vlaanderen in het noorden van Waregem. Het 

bedrijventerrein betreft een terrein in Desselgem (zie rood in onderstaande figuur). 
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Hieronder vindt u een overzicht van deze bedrijvenzone met vermelding van de betrokken bedrijven.  

 

Economische activiteiten 

In deze bedrijvencluster vinden verschillende economische activiteiten plaats. Het grootste bedrijf is 

URSA, dat isolatie produceert. URSA heeft een werkregime van 24/24 en 7/7 en telt 169 

werknemers. Andere bedrijven die actief betrokken zijn bij de businesscase zijn KMO’s en hebben 

ongeveer 15 à 30 werknemers per bedrijf. De totale elektriciteitsvraag van de bedrijvenzone 

bedraagt bijna 95 GWh/j.  

Kansen en bedreigingen voor de opzet van duurzame energiesynergieën in de bedrijvencluster 

De belangrijkste doelstellingen van een smart grid zijn het verhogen van het lokale verbruik van 
hernieuwbare energie. Daarmee is het mogelijk de totale geïnstalleerde capaciteit aan hernieuwbare 
energie die op de bedrijvenzone wordt geproduceerd te maximaliseren en het injecteren van 
hernieuwbare energie op het net zoveel mogelijk beperken.  

Belangrijkste kansen: 

 Grote hoeveelheid hernieuwbare energie die in het net wordt geïnjecteerd. 

 Groot potentieel voor extra productie van hernieuwbare energie. 

 Stabiel en hoog elektriciteitsverbruik.  

 Sommige bedrijven produceren hun elektriciteit via dieselgeneratoren. Dit creëert een 

interessante financiële prikkel om lokaal geproduceerde hernieuwbare energie te gebruiken. 
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 De beschikbaarheid van (reserve-) dieselgeneratoren biedt mogelijkheden voor de leden van 

de LEC qua reservecapaciteit. 

De belangrijkste uitdagingen zijn: 

Technisch: 

Er kunnen bijkomende fotovoltaïsche panelen en een windturbine worden geïnstalleerd. Wie wordt 

de projectontwikkelaar (één ontwikkelaar voor de LEC of heeft elk bedrijf de keuze)? Wie draagt de 

investeringskosten?  

Er moet een nieuw systeem worden ingevoerd, met meetapparatuur en software om alle 

hernieuwbare energiestromen tussen de verschillende verbruikers te verdelen volgens het grootst 

mogelijke economische voordeel.  

Er zijn extra investeringen nodig, zoals nieuwe hoogspanningscabines en extra bekabeling. Omdat 

alle bedrijven naast elkaar liggen, kan de extra bekabeling eenvoudig worden geïnstalleerd.  

Wettelijk: 

De belangrijkste uitdaging voor deze bedrijfslocatie is de wettelijke uitdaging. Het is verboden om 

een elektrische verbinding te maken tussen 2 bedrijven. Twee verschillende bedrijven kunnen alleen 

via het centrale net van elektriciteit worden voorzien. Een smart grid-constructie is niet toegestaan 

volgens de Vlaamse wetgeving. Onder druk van de veranderende Europese richtlijnen (Winterpakket 

Energie 2016) wordt alle regelgeving in Vlaanderen momenteel herbekeken.  

Financieel: 

Wie doet de extra investeringen en wie profiteert daarvan? Dit is nog niet geweten en onderzocht.  

Organisatorisch: 

Hoe wordt een LEC opgericht? Dit is nog niet gekend en wordt onderzocht.  

De technische case 

Technische oplossingen  

De POM werd gecontacteerd door één van de bedrijven gelegen op de bedrijvenzone. Het bedrijf 

heeft er belang bij om de hernieuwbare elektriciteit van één van de windturbines te gebruiken en de 

elektriciteit te delen met de naburige bedrijven. Voor alle betrokken bedrijven is een inventarisatie 

gemaakt van de bestaande energieproductie en is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het extra 

potentieel voor de productie van duurzame energie. Dit wordt getoond in de onderstaande 

afbeelding. Het potentieel voor warmte-uitwisseling wordt onderzocht in een aparte studie.  
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Op basis van de verkregen informatie werd een masterstudie gedaan naar het potentieel van de 

uitwisseling en opslag van elektriciteit en het potentieel van elektrische voertuigen voor de site in 

Desselgem. Deze studie is opgenomen in bijlage. 

Scenario's 

Om het gebruik van de bestaande hernieuwbare energiebronnen te optimaliseren werden de 

volgende scenario's geëvalueerd: 

 Optimalisatie eigen verbruik Delospan en Flexura 

 Optimalisatie eigen fotovoltaïsch verbruik Devagro 

 Rechtstreekse voorziening door windturbines aan de bedrijven 

 Rechtstreekse voorziening door fotovoltaïsche installaties aan URSA 

 Lokale energieopslag (batterij) bij Delospan en Devagro 

 Centrale energieopslag op het bedrijventerrein 

Op basis van bovenstaande analyse van de verbruiksprofielen, energieprijzen en ruimtelijke 

beperkingen, zijn de volgende optimalisaties mogelijk: 

1. De vier bedrijven (Hartex, Delinvest, Delospan, Flexura) zijn naburige bedrijven en kunnen 

aangesloten worden zonder een straat over te steken (publiek domein). Als zodanig is er geen 

of slechts beperkte interferentie met het net. 
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2. Windmolen 1 kan via een directe kabel worden aangesloten op URSA en kan op hetzelfde 

platform worden opgevolgd. 

3. De vier bedrijven ten zuiden van URSA hebben een lager elektriciteitsverbruik, wat zorgt voor 

een duurdere elektriciteitsprijs (alle prijzen zijn vertrouwelijk). De businesscase voor het 

gebruik van wind- of zonne-energie is meer aanwezig voor de vier kleinere ondernemingen. 

De resterende beschikbare elektriciteit zou echter door URSA gebruikt kunnen worden. 

4. Er is ruimte voor een derde windmolen tussen molen 1 en 2 (nabij het terrein van URSA) en 

extra potentieel voor de productie van zonne-energie. Alle extra geproduceerde energie kan 

door URSA worden gebruikt. 

 

Ruimtelijk  

De enige ruimtelijke beperking is de visuele impact van een extra windturbine. Een smart grid heeft 

een beperkte ruimtelijke impact omdat het vooral gaat om aanvullende infrastructuur zoals 

bekabeling die ondergronds komt te liggen of op het terrein van de betrokken bedrijven, die allemaal 

aan elkaar grenzen.  

Windmolens hebben een impact op de omgeving. Er is sprake van een toename van het 

geluidsniveau, er is slagschaduw en er kan ook een mogelijke interferentie zijn met de natuur 

(vogels). Aangezien de turbine zich echter op een bedrijvenzone met zware industriële activiteiten en 

met twee bestaande turbines zou bevinden, wordt de bijkomende impact als minimaal beschouwd.  

Energie  

Het jaargemiddelde van het dagelijkse verbruiksprofiel van deze bedrijvencluster wordt hieronder 

weergegeven. Het grootste bedrijf in de bedrijvencluster is verantwoordelijk voor 97% van de 

elektriciteitsvraag.  
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De vraag naar elektriciteit is zeer hoog en vrij stabiel. Dit is een zeer goede business case voor een 

100% verbruik van de productie van hernieuwbare energie: zonne-energie op alle beschikbare daken, 

naast de 2 bestaande windturbines, en een mogelijke bijkomende windturbine. Momenteel wordt op 

de site in Desselgem 11.774 MWh aan hernieuwbare energie geproduceerd. 97% van deze energie 

wordt in het net geïnjecteerd. Door gebruik te maken van alle extra dakruimte op de bedrijvenzone 

en door de installatie van een derde windturbine kan bovendien 4.639 MWh extra hernieuwbare 

energie worden geproduceerd en lokaal op het bedrijventerrein worden verbruikt.  

CO2-besparing 

Door het maximaliseren van de productie van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche panelen op alle 

daken en extra windturbine) en door het optimaliseren van het lokale verbruik van de hernieuwbare 

energie die momenteel opgewekt wordt, kan de hoeveelheid lokaal verbruikte hernieuwbare energie 

stijgen tot 19.413 MWh, of 20,5% van de totale elektriciteitsvraag. Dit komt overeen met een 

vermindering van de CO2-uitstoot met 7.765 ton (van 37.856 ton naar 30.091 ton). 

Conclusies 

Deze case is zinvol; het basisverbruik is hoog, waardoor het mogelijk is om een groot percentage van 

de lokaal geproduceerde hernieuwbare energie ter plaatse te verbruiken. De hernieuwbare energie 

kan door de verschillende bedrijven worden gebruikt via een smart grid en een eventuele Local 

Energy Community..  

De case kan echter nog niet technisch geïmplementeerd worden. Er zijn nog steeds extra 

investeringen nodig: 

 Nieuwe hoogspanningscabines (2 bedrijven produceren het grootste deel van hun 

elektriciteit met behulp van dieselgeneratoren) en extra bekabeling.  

 Er moet een nieuw systeem worden geïmplementeerd, met inbegrip van meetapparatuur en 

software om alle hernieuwbare energiestromen tussen de verschillende verbruikers te 

verdelen volgens het grootst mogelijke economische voordeel  

 Extra productie van hernieuwbare energie: fotovoltaïsche panelen en wind 
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De financiële case 

Financieel, economisch en commercieel  

De financiële business case is nog niet afgerond en wordt momenteel onderzocht.  

Er zal een goed softwaremodel nodig zijn om de distributie van de verschillende energiebronnen 

naar alle bedrijven te beheren. Dit model moet het financiële voordeel voor elk bedrijf in de 

bedrijvencluster maximaliseren. Aangenomen wordt dat dit financiële voordeel zal opwegen tegen 

de extra investeringen die nodig zijn. Veel zal echter afhangen van de vergoedingen die door de 

distributienetbeheerder (DNB) en/of andere partijen zullen worden aangerekend voor het 

beheer/toelaten van de Local Energy Community. 

Rollen 

Dit is momenteel nog niet duidelijk. Het totale bedrag aan bijkomende investeringen is beperkt 

(zonder rekening te houden met investeringen in bijkomende fotovoltaïsche panelen en 

windturbines).  

Om een smart grid te creëren, met inbegrip van de bestaande installaties voor hernieuwbare 

energie, kan de bestaande infrastructuur (zoals kabels en cabines) grotendeels gebruikt worden om 

een net te bouwen dat parallel werkt met het openbare net. Wel zal er geïnvesteerd moeten worden 

in enkele nieuwe hoogspanningscabines en bekabeling.  

De belangrijkste investering zal bestaan uit de besturingssoftware en meetapparatuur, inclusief een 

algoritme dat bepaalt hoeveel duurzame elektriciteit aan welk bedrijf wordt toegewezen.  

Conclusies 

De financiële businesscase is nog niet afgerond en wordt momenteel onderzocht. 

Door de schommelende energieprijzen en de elektriciteitschaarste in België tijdens de winter zijn 

bedrijven bereid om te investeren in "goedkope hernieuwbare energie". De energieprijzen in België 

zijn zeer onvoorspelbaar als gevolg van falende kernenergie. Grote bedrijven, met een hoge 

energievraag zoals URSA, zijn nu bereid om te investeren in zonne- en windenergie.  

Naarmate hernieuwbare energie goedkoper en betrouwbaarder wordt als energiebron zien we een 

toenemende belangstelling van bedrijven. Met deze smart grid kan tot 100% van de geproduceerde 

hernieuwbare energie lokaal gebruikt worden. 

Het juridisch en wetgevend kader 

Een smart grid-constructie is niet toegestaan volgens de Vlaamse wetgeving. Onder druk van de 

veranderende Europese richtlijnen (Winterpakket Energie 2016) wordt alle regelgeving in Vlaanderen  

momenteel herbekeken.  

Mogelijk worden sommige cases uitgetest binnen de zogenaamde “regelluwe zones”, wat betekent 

dat zij buiten de beperkingen van de geldende wetgeving zullen opereren. De exacte voorwaarden 

voor een dergelijke zone zijn op dit moment echter nog niet duidelijk.  
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Het is duidelijk dat er voor het opzetten van een Local Energy Community behoefte is aan een 

organisatiestructuur die de betrokken bedrijven bij elkaar brengt. Op dit moment zijn er echter geen 

wettelijke bepalingen voor het oprichten van een Local Energy Community.  

Conclusies toegepast op dit specifieke geval 

De case is technisch haalbaar en waarschijnlijk ook economisch haalbaar, maar de wetgeving maakt 

het onmogelijk. Op basis van artikel 16 van het Winterpakket Energie worden mogelijke oplossingen 

onderzocht. De wetgeving zal veranderen, waarschijnlijk in 2020. De federale overheid heeft de 

mogelijkheden onderzocht en onderzoekt deze materie momenteel.  

Veel van de bedrijven die deel zouden uitmaken van de smart grid hebben dezelfde aandeelhouder en 

zijn familiebedrijven. Dit kan de organisatorische uitvoering van het project vergemakkelijken. 

Conclusies & aanbevelingen 

Smart grids zijn een manier om het lokale verbruik van hernieuwbare energie te verhogen zonder het 

openbare net te belasten. Investeren in hernieuwbare energie wordt dus interessanter. Op dit 

moment werd het technische potentieel bekeken. De volgende stap is het onderzoeken van de 

financiële haalbaarheid en de organisatorische mogelijkheden voor implementatie.  

Contact 

Natascha Janssens - Natascha.janssens@pomwvl.be 

Disclaimer 

De informatie is deels gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek, met schattingen en 

verwachtingen die gebaseerd zijn op de informatie die beschikbaar was op de datum van opstelling 

van dit document. 

Bijlagen 

Bijlage 1 - BISEPS - Studie optimalisatie aandeel hernieuwbare energie bedrijvenzone Schoendale 

(VERTROUWELIJK) 

 

 

  

mailto:Natascha.janssens@pomwvl.be
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3. Warmte-uitwisseling & warmtenetten 

Warmte-uitwisseling is een duidelijke manier om energetische synergieën tussen bedrijven tot stand 

te brengen. Eén bedrijf kan afvalwarmte hebben, voor het naburige bedrijf kan dit nuttige 

proceswarmte zijn. De volgende businesscases geven inzicht in de mogelijkheden voor 

warmtewisseling voor clusters van bedrijven in de 2-zeeënregio. 

3.1 Warmte uit biomassacentrale voor bedrijvencluster (B) 

Inleiding 

Deze businesscase is een samenvatting van de resultaten van een haalbaarheidsstudie voor het 

gebruik van groene warmte en restwarmte binnen de gemeenten Wielsbeke en Oostrozebeke 

(België).  

De POM-WVL heeft in 2015 een eerste haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een warmtenet in deze 

regio als onderdeel van het ARBOR-project. Voor het BISEPS-project is een update uitgevoerd van de 

inventarisatie van potentiële warmteproducenten en -verbruikers in de regio, met het volgende 

resultaat:  

 Een totale warmtebehoefte (< 100°C) van ca. 95 GWh/j  

 Een stoombehoefte van ca. 200 GWh/j  

Onderstaande afbeelding toont de locatie van de verschillende restwarmtebronnen en potentiële 

warmteverbruikers. 

 

Legende:  

 Oranje: potentiële leveranciers van groene warmte (A&S + A&U) en huidige verbruikers van groene stoom 

(Unilin + Agristo) 
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 Donkerblauw: industriële warmteverbruiker (> 100°C) 

 Lichtblauw: industriële warmteverbruiker (< 100°C) 

 Geel: openbare gebouwen met aanzienlijk warmteverbruik 

 Paars: commerciële gebouwen met aanzienlijk warmteverbruik 

 Rood: (nieuw geplande) woonprojecten  

 Groen: warmteverbruikers in de landbouw 

Op basis van deze inventarisatie heeft de POM-WVL een scenarioanalyse voor een warmtenet 

uitgevoerd. Het meest interessante scenario werd vervolgens gevalideerd door het adviesbureau 

ANTEA. Door de hoge stoomvraag in de regio werd ook de haalbaarheid van een stoomnet 

onderzocht.  

Bedrijvencluster 

De bedrijven in Wielsbeke en Oostrozebeke zijn voornamelijk zeer grote verbruikers van aardgas en 

elektriciteit. Er zijn ook enkele bedrijventerreinen met KMO’s.  

Er zijn drie productiefaciliteiten van de Unilin-groep aanwezig in de regio. Deze bedrijven produceren 

spaanplaat, MDF-panelen en vloerbedekking, wat resulteert in grote hoeveelheden niet-

recycleerbaar hout. Hierdoor kunnen twee biomassacentrales gebouwd worden die gebruik maken 

van de afvalstromen van de aangrenzende Unilin-fabriek en andere niet-recycleerbare houtstromen 

van nabijgelegen recyclageparken. 

Gelet op de aanwezigheid van deze faciliteiten zijn er veel mogelijkheden om groene stroom en 

warmte te leveren aan nabijgelegen bedrijven en gebouwen.  

Geografische ligging 

De bedrijventerreinen in Wielsbeke en Oostrozebeke: de industriële activiteiten in de regio zijn niet 

geclusterd in 1 bedrijvenzone, maar liggen eerder verspreid tussen woongebied en landbouwgebied.  

 De rode rechthoek geeft aan waar een combinatie stoomlijn en warmtenet mogelijk is (case 

A) 

 De blauwe rechthoek geeft aan waar een stoomnet mogelijk is (case B) 
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Detail Case A: 

 

Detail Case B: 
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Economische activiteiten 

Case A: De bedrijvencluster die betrokken is bij het stoom- en warmtenet omvat A&U Energie, een 

biomassacentrale, als warmteproducent en Unilin (houtverwerkingsbedrijf) en Agristo 

(aardappelverwerkend bedrijf) als verbruikers van groene stoom. Beide bedrijven werken 24/24u en 

7 dagen op 7 en bieden veel werkgelegenheid in de regio. 

De verbruikers van groene warmte die opgenomen zijn in de businesscase zijn een grote verkaveling 

van 400 huizen en openbare gebouwen, zoals: het gemeentelijk zwembad (nieuw), een 

sportcomplex, een bejaardentehuis, het gemeentehuis en aangrenzende gebouwen.  

Case B: De bedrijvencluster die betrokken is bij het stoomnet omvat A&S Energie, een 

biomassacentrale, als warmteproducent en 5 warmteverbruikers (4 voedselverwerkende bedrijven 

en 1 textielbedrijf). Twee bedrijven (waaronder de grootste stoomverbruiker) werken 24/24u en 7 

dagen op 7. De andere bedrijven hebben een beperkt productieregime tijdens het weekend.  

Kansen en bedreigingen voor het creëren van duurzame energie synergieën in de bedrijvencluster 

Sterke punten: 

 Geen juridische obstakels bij de ontwikkeling van een warmteproject 

 A&S energie is eigendom van dezelfde eigenaren als A&U Energie; A&U Energie ontwikkelt 
momenteel een stoomnet. De ervaring met het ontwikkelen van een groen stoomnet is dus 
al aanwezig (in geval van case B).  

 Continue warmteproductie en continu warmteverbruik in case B, wat een positief effect heeft 
op de rendabiliteit van het project. 

Zwakke punten: 

 Onzekerheid over de prijs van de groene stoom of warmte die A&U Energie en A&S Energie 
produceren 

 Onzekerheid over hoeveel subsidies kunnen worden verkregen 
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Opportuniteiten: 

 In het nieuwe energieplan voor Vlaanderen staat dat nieuwbouwprojecten vanaf 2021 niet 
langer aangesloten zullen worden op het aardgasnet, wat een zeer interessante stimulans 
biedt voor de ontwikkeling van warmtenetten.  

 De Gemeente heeft "openbaar nut voor de gemeenschap" gesteld als een vereiste om een 
vergunning te verlenen voor de hoofdstoomlijn van Case A. Hiermee hebben zij een 
belangrijke stimulans gecreëerd voor A&U Energie om ervoor te zorgen dat er een 
warmtenet wordt gebouwd, met eigen investeringen of in samenwerking met een derde 
partij.  

 De regio heeft veel bedrijven met restwarmte. Dat biedt mogelijkheden om extra 
warmtebronnen en warmteverbruikers toe te voegen aan een warmtenet.  

 A&S Energie verliest tegen 2020 haar subsidies voor de productie van groene stroom. Dit 
zou kunnen leiden tot de sluiting van de installatie. De levering van groene warmte aan de 
naburige bedrijven moet echter ook overwogen worden en dit is haalbaar. 

 Oostrozebeke (waar A&S Energie is gevestigd) heeft het Burgemeestersconvenant 
ondertekend. Dit is dus een stimulans voor de gemeente om projecten te ondersteunen die 
zorgen voor energiebesparing en de CO2-uitstoot verlagen. 

Bedreigingen: 

 Groene warmte heeft geen positief effect op de energieprestatie van het gebouw (volgens 
de definitie in de energieprestatieregelgeving voor bouwers (EPB) wordt dit beschouwd als 
primaire energie, net als aardgas). Een verlaging van de EPB-waarde is echter interessant 
om vastgoedontwikkelaars ervan te overtuigen te kiezen voor een warmtenet in plaats van 
voor een aardgasnet of warmtepompen. 

 De gemeente heeft een overeenkomst met de distributienetbeheerder (DNB) van het 
aardgasnet voor de ontwikkeling van warmtenetten die het openbare domein belangen. Dit 
zou projectontwikkeling kunnen bemoeilijken. 

 De gemeente wil gratis warmtelevering omdat ze inkomsten verliest als gevolg van een 
vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuwe, energiezuinige projecten.    

 De economische haalbaarheid van case A is afhankelijk van de bouw van een 
nieuwbouwproject (verkaveling), maar er is onzekerheid over de realisatie van het project.  

De technische case 

Technische oplossingen  

Er zijn meerdere mogelijkheden onderzocht om duurzame energie te produceren (zon, wind, etc.). 

Gezien de grote hoeveelheid restwarmte en groene warmteproductie in de regio is de haalbaarheid 

van warmte-uitwisseling echter altijd al hoog ingeschat.  

Onderzoek: 

 Eerste haalbaarheidsstudie voor een warmtenet in 2015 als onderdeel van het ARBOR-
project  

 Update van de inventarisatie van potentiële warmteproducenten en -consumenten in de 
regio  
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 Scenario-analyse voor warmtenet door de POM West-Vlaanderen op basis van een door de 
POM ontwikkeld rekenblad waarin zowel de technische als de economische haalbaarheid 
wordt geanalyseerd  

 Het definitieve, meest levensvatbare scenario werd vervolgens door het adviesbureau 
ANTEA gevalideerd 

 Haalbaarheidsstudie voor een groen stoomnet door het adviesbureau ANTEA, inclusief: 

 Inventarisatie van het stoomverbruik van de bedrijven in de omgeving van de 
biomassacentrales A&S en A&U Energie, zie overzicht in bijlage 4 

 Quick-scan van 9 scenario's voor een stoomnet  

 Een diepgaande economische haalbaarheidsanalyse voor het meest winstgevende 
scenario en het scenario met de meeste energiebesparing 

Scenario's 

Case A: 

De businesscase betreft het gebruik van de (rest)warmte van een biomassacentrale (A&U 

energie), die groene stoom produceert voor 2 nabijgelegen bedrijven, voor een warmtenet. 

De scenario's voor het leveren van warmte aan nabijgelegen bedrijven, openbare gebouwen 

en residentiële projecten werden onderzocht. Het uiteindelijke scenario werd gekozen omdat 

het economisch levensvatbaar is en wordt gesteund door de gemeente Wielsbeke, aangezien 

een deel van de warmteverbruikers openbare gebouwen zijn (zwembad, gemeentehuis, 

bejaardentehuis). 

Case B:  

De businesscase betreft de stoomvoorziening door een biomassacentrale (A&S Energie) aan 

verschillende bedrijven in de omgeving. Er werden negen verschillende scenario's onderzocht 

met behulp van een snelle screening. Er werden twee scenario's verder geëvalueerd: het 

meest rendabele scenario en het scenario met de grootste energiebesparing. Hieronder volgt 

een schematische weergave van het meest winstgevende scenario: 
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Ruimtelijk  

Case A: 

 De stoom- en warmwaterleidingen doorkruisen het openbare domein. De gemeente speelt 
een belangrijke rol in de realisatie van het project. De gemeente bepaalt onder welke 
voorwaarden A&U Energie een vergunning kan krijgen voor de realisatie van de stoomlijn.  

 De gemeente heeft een overeenkomst met de DNB van het aardgasnet voor de 
ontwikkeling van warmtenetten die het openbare domein belangen. Dit heeft dus een 
belangrijke impact op de potentiële ontwikkeling van het project.  

Case B:  

 De productiefaciliteit bevindt zich in Oostrozebeke, terwijl bijna alle afnemers zich in 
Wielsbeke bevinden. 

 Voor het scenario met de grootste energiebesparing moet de Leie overgestoken worden. In 
de scenario-analyse wordt ervan uitgegaan dat de stoomlijnen aan de brug opgehangen 
kunnen worden. Als de leidingen ondergronds moeten worden geplaatst, zal dit 
aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen. 

 Het traject is nog niet geëvalueerd, noch goedgekeurd door de gemeente. 

Energie  

Case A:  

A&U Energie levert stoom aan Agristo. Na warmte-uitwisseling is de temperatuur van het 

condensaat ca. 100-120°C. Er is ongeveer 2.135 MWh aan warmte beschikbaar voor een 

warmtenet dat gedurende 8.300 uur per jaar beschikbaar is, wat overeenkomt met 17.730 

MWh aan beschikbare warmte per jaar. 

In het gekozen scenario wordt rekening gehouden met een aantal warmteverbruikers, 

waaronder openbare gebouwen en een groot woningbouwproject. De maximale 
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warmtebehoefte komt dus overeen met ca. 6.500 MWh. Dit betekent dat er tijdens de 

piekuren extra productiecapaciteit nodig is. Daarnaast bestaan veel warmteverbruikers uit 

een nieuw project, wat de noodzaak aan (een) reserve-installatie(s) met zich meebrengt.  

Het jaarlijkse energieverbruik zou overeenkomen met 6.550 MWh/j. Ondanks de hoge 

piekvraag ligt het totale jaarlijkse energieverbruik aanzienlijk lager dan de totale hoeveelheid 

beschikbare warmte. Dit komt door de aard van de warmteverbruikers, die in de 

zomermaanden en 's nachts minder warmte verbruiken.  

Case B: 

A&S Energie produceert groene stoom voor de productie van elektriciteit. In de onderzochte 

scenario's wordt ervan uitgegaan dat een deel van deze stoom zal worden geleverd aan 

nabijgelegen bedrijven. A&S Energie produceert stoom 7d/7d en 24u/24u en heeft slechts 

één onderhoudsstop per jaar. Uit de scenario's blijken dan ook de volgende 

energiebesparingen: 

 Meest rendabele scenario: 167.900 MWh/j 

 Grootste energiebesparing: 176.855 MWh/j 

CO2-besparing 

Case A: 

 Netto-energiebesparing: 5.240 MWh/j (100% hernieuwbare energie) 

 CO2-besparing: 1.058 ton/j  

Case B: 

 Meest rendabele scenario: netto energiebesparing van 167.900 MWh/j en CO2-besparing 
van 33.899 ton/j 

 Scenario met grootste energiebesparing: netto-energiebesparing van 176.855 MWh/j en 
CO2-besparing van 35.707 ton/j 

Kerncijfer CO2-uitstoot (in vergelijking met verwarming met aardgas): 202 kg/MWh 

Conclusies 

Zowel case A als case B zijn technisch haalbaar en er zijn geen grote technische belemmeringen. 

Kansen: 

 Het huidige scenario voor een warmtenet (case A) houdt rekening met een kort traject dat 
overeenkomt met de beschikbare warmte van A&U Energie. In de regio zijn echter veel 
bedrijven met restwarmte aanwezig, hetgeen mogelijkheden biedt voor het toevoegen van 
warmtebronnen en -verbruikers aan het net.  

 A&S Energie verliest tegen 2020 haar subsidies voor de productie van groene stroom. Dit 
zou kunnen leiden tot de sluiting van de installatie. De levering van groene warmte aan de 
naburige bedrijven moet echter ook overwogen worden en dit is haalbaar (case B). 
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De financiële case 

Financieel, economisch en commercieel  

Case A: 

De belangrijkste resultaten van de financiële haalbaarheidsstudie worden hieronder 

samengevat (zie bijlage 1): 

Investeringen (vóór subsidies) 3.692.853 EUR 

Investeringen (nà subsidies) 2.853.733 EUR 

Totale inkomsten EUR/j 303.990 

Totale kosten (incl. onderhoud) EUR/j -125.000 

Rendement op investering (30j) 16 j 

IRR (30 jaar) 4,76% 

NPV (30 jaar) 177.858 EUR 

Case B: 

De belangrijkste resultaten van de financiële haalbaarheidsstudie worden hieronder 

samengevat (zie bijlage 2): 

 Scenario 1 Scenario 2 

Investeringen (vóór subsidies) 7.460.000 EUR 9.854.000 EUR 

Investeringen (nà subsidies) 6.460.000 EUR 8.854.000 EUR 

Totale inkomsten EUR/j 3.023.000 EUR/j 3.184.000 

Totale kosten (incl. onderhoud) EUR/j -2.332.000 EUR/j -2.493.000 

Rendement op investering (30j) 11 j 14 j 

IRR (30 jaar) 9,25% 6,43% 

NPV (30 jaar) 6.809.742 EUR 4.871.418 EUR 

 

Rollen 

Zowel de energieproducent (A&U en A&S Energie) als/of derde investeerders (Beauvent/Eandis) 

tonen belangstelling en willen de ontwikkeling van het project verder onderzoeken. Ook de private 

financiering van investeringen door middel van een coöperatieve structuur is mogelijk. We zitten 

echter nog in een te vroeg stadium van de ontwikkeling van de businesscase om verdere details te 

kunnen geven. 

Conclusies 

De conclusie is dat de financiële levensvatbaarheid van beide cases interessant genoeg lijkt om 

verder te worden onderzocht, samen met alle betrokken partijen en potentiële projectontwikkelaars. 
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Scenario 1 van Case B is bijzonder interessant gelet op de warmtebron die zorgt voor een continue 

warmteproductie en de eindgebruiker met een continu warmteverbruik. Dit heeft een positief effect 

op de rendabiliteit van het project. 

De studie is echter gebaseerd op aannames wat betreft de prijs van groene warmte. De werkelijke 

prijs voor de groene warmte is niet bekend en heeft een grote impact op de businesscase.  

Aangezien A&S Energie haar subsidies voor de productie van groene elektriciteit in 2020 zal 

verliezen, is het leveren van groene warmte een interessante businesscase voor deze installatie. 

Aangezien zowel A&S Energie als A&U Energie echter al subsidies hebben ontvangen, is het onzeker 

of er meer subsidies kunnen worden verkregen. 

Groene warmte heeft geen positief effect op EPB (wordt beschouwd als primaire energie, net als 

aardgas). Een verlaging van de EPB-waarde is echter interessant om vastgoedontwikkelaars ervan te 

overtuigen te kiezen voor een warmtenet in plaats van voor een aardgasnet of warmtepompen. Als 

het nieuwe woonproject geen deel uitmaakt van case A wordt de businesscase veel minder 

interessant.  

De gemeente wil gratis warmtelevering omdat ze inkomsten verliest als gevolg van een vrijstelling 

van onroerende voorheffing voor nieuwe, energiezuinige projecten. Dit werd niet in aanmerking 

genomen bij de berekening van businesscase A en zou een negatief effect hebben op de financiële 

levensvatbaarheid. 

Het juridisch en wetgevend kader 

Momenteel is er geen wettelijk kader voor warmte-uitwisseling in Vlaanderen. 

Op 14 oktober 2016 heeft de Vlaamse regering een nieuw regelgevend kader voor warmte-

uitwisseling goedgekeurd. Dit gebeurde door een wijziging van het vroegere Energiedecreet. Dit 

kader biedt vooral een juridische basis voor latere uitvoeringsbesluiten. Vooraleer dit decreet 

daadwerkelijk kan worden toegepast, moet het eerst worden omgezet in een uitvoeringsbesluit. 

De goedgekeurde juridische basis is gericht op het vermijden van betalingen, de beginselen van de 

openbare dienstverplichting, de bescherming van de consument, de definitie van de verschillende 

rollen op de markt en de aanwijzing van de VREG als toezichthouder.  

Bedrijven die deelnemen aan de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) zijn verplicht om 

haalbaarheidsstudies uit te voeren voor warmte- en koude-uitwisseling.  

VLAREM (de Vlaamse uitvoeringsbesluiten van het milieuvergunningsdecreet) stelt dat in sommige 

gevallen de haalbaarheid van warmte-uitwisseling en WKK moet worden onderzocht. VLAREM houdt 

ook rekening met vergunningsaanvragen voor grote nieuwe stookinstallaties of elektriciteitscentrales 

en voor warmtenetten. Als de baten groter zijn dan de kosten, moet de meest energie-efficiënte 

optie worden toegepast. 
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Mogelijke organisatiemodellen: 

 Verticale integratie: 1 partner neemt alle rollen in de keten op zich (haalbaarheid, 
installatie, warmteproductie, warmtedistributie, rol van leverancier, financiering, 
communicatie) 

 Opzetten van een consortium: Elke partner neemt een rol op zich. Het consortium kan 
samenwerken met een projectontwikkelaar  

 Een consortium met een coöperatie als partner. De coöperatie als partner stelt burgers in 
staat om financieel deel te nemen aan het warmtenet 

 Energiemanager die fungeert als een Energy Service Company (ESCO) 

Conclusies toegepast op dit specifieke geval 

Er zijn geen wettelijke barrières.  

Sterke punten: 

 Zowel de gemeente Wielsbeke als Oostrozebeke staan zeer positief tegenover de 
ontwikkeling van warmtenetten. 

 Deze cases hebben betrekking op A&S en A&U Energie als warmteproducenten en beide 
bedrijven hebben dezelfde eigenaar. A&U Energie is momenteel al bezig met de 
ontwikkeling van een groen stoomnet. De ervaring met het ontwikkelen van een soortgelijk 
project is dus aanwezig en dezelfde partijen zijn betrokken bij het groene stoomproject van 
A&S Energie. 

Opportuniteiten: 

 In het nieuwe energieplan voor Vlaanderen staat dat nieuwbouwprojecten vanaf 2021 niet 
langer aangesloten zullen worden op het aardgasnet, wat een zeer interessante stimulans 
biedt voor de ontwikkeling van warmtenetten.   

 De gemeente Wielsbeke heeft "openbaar nut voor de gemeenschap" gesteld als een 
vereiste om een vergunning te verlenen voor de hoofdstoomlijn van Case A. Hiermee 
hebben zij een belangrijke stimulans gecreëerd voor A&U Energie om ervoor te zorgen dat 
er een warmtenet wordt gebouwd, met eigen investeringen of in samenwerking met een 
derde partij. 

 Oostrozebeke (waar A&S Energie is gevestigd) heeft het Burgemeestersconvenant 
ondertekend. Dit is dus een stimulans voor de gemeente om projecten te ondersteunen die 
zorgen voor energiebesparing en de CO2-uitstoot verlagen. 

Conclusies & aanbevelingen 

De technische en financiële haalbaarheid van de businesscases is bewezen. Om de cases verder te 

ontwikkelen moeten echter veel partners betrokken worden, die elk hun eigen belangen hebben.  

Bij de ontwikkeling van de businesscases spelen zowel de warmteproducenten (A&U Energie en A&S 

Energie) als de gemeenten een belangrijke rol. Het project moet nu verder uitgewerkt worden: 

 Een duidelijk standpunt van de warmteproducent over de rol die zij in het project willen 
spelen. Willen ze het project zelf ontwikkelen of kan een derde partij het project 
ontwikkelen?  
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 De warmteproducent moet een prijs vastleggen voor de warmte die zij produceren als een 
derde partij aangezocht wordt om het project te ontwikkelen. 

 Sterke betrokkenheid van de gemeenten, aangezien zij het project en de voorgestelde 
trajecten voor de stoomlijn moeten toestaan. Wielsbeke is ook een belangrijke 
warmteverbruiker in case A. 

 Duidelijkheid over de ontwikkeling van een nieuwbouwproject in Wielsbeke en over de 
ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein naast A&S Energie. 

 LOI met de betrokken bedrijven en publieke partijen. 

Contact 

Natascha Janssens - Natascha.janssens@pomwvl.be 

Disclaimer 

De informatie is deels gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek, met schattingen en 

verwachtingen die gebaseerd zijn op de informatie die beschikbaar was op de datum van opstelling 

van dit document. 

Bijlagen 

 Bijlage 1 - Financieel model Case A (VERTROUWELIJK) 

 Bijlage 2 - Financieel model Case B (VERTROUWELIJK) 

 Bijlage 3 - Studie aanleg warmtenet POM WVL (VERTROUWELIJK) 

 Bijlage 4 - Studie aanleg stoomnet Antea (VERTROUWELIJK) 

 

  

mailto:Natascha.janssens@pomwvl.be
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3.2 Warmte-uitwisseling op een bedrijventerrein (B) 

Inleiding 

Deze businesscase vat de studieresultaten samen van 3 cases m.b.t. warmte-uitwisseling tussen twee 

naburige bedrijven in Harelbeke en Kortrijk/Kuurne (België). Restwarmte (uitlaatgassen uit de 

droogovens, van koeling…) kan in een naburig bedrijf gebruikt worden.  

Deze studie is nog aan de gang; de besluiten zullen later in detail beschreven worden. 

Businessclusters 

De 3 cases betreffen telkens 2 bedrijven die naast elkaar liggen, en dit op 2 verschillende 

bedrijventerreinen. Een verkennende haalbaarheidsstudie per bedrijventerrein identificeerde deze 

cases als meest beloftevol. Warmte-uitwisseling tussen deze bedrijven is het meest haalbaar dankzij 

hun onderlinge nabijheid en hun warmteprofielen.  

Case 1: 

 De lage temperatuurswarmte, beschikbaar uit het fabricageproces van het ene bedrijf 
(uitlaatgassen uit de droogovens), kan rechtstreeks naar het naburig bedrijf geleverd 
worden voor het drogen van hun hout. De uitwisseling wordt geschat als een groot 
potentieel, onder meer omdat het drogen van hout geen kritisch proces is. 

 Bedrijf A produceert tapijten en bedrijf B produceert houten producten. Het werkregime  
van bedrijf A is 5 dagen/week en 24u/dag, van bedrijf B 5dagen/week en 16u/dag. 

 

Bedrijventerrein Harelbeke-Zuid, case 1 (België) 

Case 2: een KMO in diepvrieslogistiek, die diepvriesstockageruimte heeft. Het heeft 1MW 

restwarmte ter beschikking aan 30°C, wat nu al ten dele gebruikt wordt om de eigen kantoren te 

verwarmen. Er is voldoende energie om nieuwe gebouwen te verwarmen die zullen verrijzen op een 
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aangrenzend perceel waar een oud gebouw afgebroken wordt (> 10.000 m²), gebruik makend van 

warmtepompen om de temperatuur te opwaarderen.   

Case 3: een WKK (warmtekrachtkoppeling) zou kunnen gedeeld worden tussen een KMO (een 
drukkerij die veel stroom nodig heeft) en een openbaar zwembad die beheerd wordt door een 
private uitbater (heeft veel warmte nodig).  

 

 

Bedrijventerrein Kortrijk-Noord, cases 2 and 3 (België) 

De technische case 

Technische oplossingen  

Volgende stappen werden ondernomen: 

 Intake (vragenlijst om basisinformatie van elk bedrijf uit de Living lab te bekomen) 

 Inventaris van de meest interessante gevallen of bedrijven, gebaseerd op de intake en 
uitgevoerd door een externe expert (studiebureau) 

 Haalbaarheidsstudie voor restwarmte, uitgevoerd door een externe expert (studiebureau) 
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 Raadpleging van de energie verantwoordelijke van de betrokken bedrijven (doel: het 
verkrijgen van alle relevante energetisch gerelateerde informatie) 

Ruimtelijk 

Er zijn geen ruimtelijke belemmeringen: de warmteleidingen kunnen zowel boven als onder de grond 

geplaatst worden. Hoe groter de afstand, hoe hoger de kost.  

Energie  

De warmte-uitwisseling wordt geschat op 800 MWh/jaar, wat overeenstemt met 162 tCO2/jaar (case 

1), 400 MWh/jaar, overeenstemmend met 81 tCO2/jaar (case 2) en 675 MWh/jaar, 

overeenstemmend met 136 tCO2/jaar (case 3). 

Conclusies 

In alle 3 de cases is er een technische match tussen beide bedrijven. 

De financiële case 

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid 

Het doel is om energetische synergieën te creëren tussen de 2 bedrijven. De eerste inschattingen 

toonden dat het financiële een uitdaging zou worden, met een geschatte terugverdientijd van 15 

jaar. Meer gedetailleerde studies stelden de verwachte terugverdientijd bij tot meer dan 30 jaar, 

omwille van de kleine hoeveelheden restwarmte en de relatief hoge kost van de warmtenetwerken 

(relatief lange afstanden in relatie met de hoeveelheid warmte). 

Belangrijke parameters in deze cases zijn dus de afstand tussen bron en afnemer, en de 

temperatuurregimes. De positieve impact van subsidies werd buiten beschouwing gelaten. 

CAPEX   case 1 case 3 case 2 

Productie-installatie EUR 100.000 110.000 200.000 

Warmtenet EUR 140.000 170.000 270.000 

Verbindingen EUR 20.000   20.000 

Andere kosten EUR 104.694 115.307 198.127 

TOTAAL EUR 364.694 395.307 688.127 

OPEX         

Verkoop van warmte EUR/y 24.000 12.000 111.550 

Operationele kosten EUR/y 13.191   73.514 

BALANS         

IRR (30 jaar)   2,77%   2,43% 

NPV (30 jaar) EUR -61.198 -440.935 -130.569 
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Rollen 

Er zijn verschillende mogelijkheden: directe samenwerking tussen de 2 bedrijven, of via een derde-

partij investeerder. Een beslissing hierover moet vallen na bespreking van de technische en financiële 

conclusies met de betrokken bedrijven. 

Conclusies 

De resultaten van de studies worden besproken met de bedrijven. De verwachting is dat de 

terugverdientijd van 30 jaar te lang is voor de betrokken bedrijven om verder te gaan met het 

project. 

Het juridisch en wetgevend kader 

Momenteel bestaat er geen wetgevend kader voor warmte-uitwisseling.  

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse regering een nieuw regulerend kader voor warmte-

uitwisseling goed. Dit gebeurde door een wijziging aan te brengen in het vorige ‘Energiedecreet’. Dit 

kader geeft de juridische basis voor latere uitvoeringsbesluiten. Bovendien moet het nog in werking 

treden door een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering.  

De goedgekeurde juridische basis focust op het vermijden van wanbetalingen, principes van 

openbare dienstverplichting, consumentenbescherming, de definitie van marktrollen en het 

aanduiden van de VREG als regulator.  

Bedrijven die deelnemen aan de energiebeleidsovereenkomst (EBO) zijn verplicht om 

potentieelstudies uit te voeren voor kwalitatieve WKK en warmte- en koudenetten.   

De VLAREM-reglementering bepaalt dat bij bepaalde vergunningsaanvragen de haalbaarheid moet 

onderzocht worden van de WKK-toepassing of het gebruik van restwarmte (via een warmtenet). Het 

betreft vergunningsaanvragen voor grote nieuwe stookinstallaties of elektriciteitscentrales en voor 

warmtenetten. Indien de baten hoger zijn dan de kosten, moeten de energie-efficiënte opties ook 

toegepast worden.  

Mogelijke organisatorische modellen: 

 Verticaal geïntegreerd: 1 partner neemt alle rollen in de keten op (haalbaarheid, installatie, 
warmteproductie, warmteverdeling, leveranciersrol, financiering, communicatie…) 

 Opzetten van een consortium: Elke partner neemt een rol op. Het consortium kan 
samenwerken met een projectontwikkelaar.  

 Een consortium waarin een coöperatiepartner is. De coöperatie als partner laat toe dat 
burgers financieel kunnen deelnemen in het warmtenet.  

 Energiemanager die optreedt als een Energy Service Company (ESCO). 
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Conclusies uit de bovenvermelde wetgeving 

Er zijn geen belangrijke juridische belemmeringen. 

Conclusies & aanbevelingen 

Warmte-uitwisseling op een bedrijventerrein is niet evident. Een eerste haalbaarheidsstudie 

beperkte het aantal potentiële cases. De potentiële restwarmte moet zich nabij de potentiële 

afnemer bevinden, hun energieprofiel moet passen (werkregime, temperaturen, hoeveelheden…). 

Hoewel diepgaandere studies het technisch potentieel aantoonden, bleek de economische kant van 

het verhaal negatief. Het is onrealistisch om te verwachten dat de KMO’s hierin zullen investeren. 

Contact 

Carine Eeckhout (Intercommunale Leiedal), carine.eeckhout@leiedal.be 

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseed op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze informatie bevat 

schattingen en verwachtingen gebaseerd op de info beschikbaar op de datum van ontwerp van dit 

document.  

Bijlagen 

- Leiedal_Case 1.pdf 

- Leiedal_Case 2.pdf 

- Leiedal_Case 3.pdf 
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3.3 Warmte-uitwisseling tussen KMO’s (B) 

Inleiding 

De businesscase focust op de warmte-uitwisseling tussen twee bedrijven en enkele publieke 

gebouwen. Eén van de bedrijven heeft een WKK (warmtekrachtkoppeling) waar een deel van de 

capaciteit onbenut blijft. Deze extra capaciteit kan gebruikt worden om een warmtenet te voeden.  

Het warmtenet zou ontwikkeld worden in een bedrijventerrein met een historische oorsprong. Door 

de uitbreiding van de stad, worden de bedrijven nu omringd door woningen.  

De grootste drempel om de businesscase te kunnen ontwikkelen, is de nood aan een derde partij 

voor het financieren van het project.  

Bedrijventerrein 

Binnen het bedrijventerrein ligt de focus op 2 twee nabijgelegen bedrijven, beide werkzaam in de 

voedingsindustrie, en enkele publieke gebouwen. Eén van de bedrijven heeft een WKK die efficiënter 

en op een meer rendabele wijze kan worden ingezet door de restwarmte aan te wenden voor 

gebouwenverwarming.   

De bedrijven en de publieke gebouwen maken gebruik van verschillende verwarmingsmethodes. Het 

globale verwarmingsprofiel van de gebouwen lijkt een interessante case om te koppelen aan de 

restwarmte afkomstig van een WKK.  

Geografische locatie 

Locatie living lab in West-Vlaanderen, België: 
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Locatie van het bedrijventerrein in de regio: 

 

Kaart van de bedrijven waarop gefocust wordt binnen het bedrijventerrein: 
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Economische activiteit 

Het bedrijventerrein bestaat uit familiebedrijven. In het verleden kozen de bedrijven voor een ligging 

naast het kanaal. Dit omwille van logistieke redenen. Het terrein ligt ook vlakbij het stadscentrum 

van Roeselare. De meeste bedrijven zijn actief in de voedingsindustrie.  

In het verleden breidde het stadscentrum van Roeselare langzaam uit. Op vandaag bevinden de 

bedrijven zich naast woningen, publieke gebouwen en faciliteiten.    

De bedrijven in deze businesscase werken 7 dagen per week en 24 uur per dag. De 

warmteleverancier legt een gedeelte van de productielijn stil tijdens het weekend. Hierdoor ligt de 

WKK eveneens stil tijdens het weekend.  

Opportuniteiten en mogelijke valkuilen bij het creëren van duurzame energiesamenwerkingen binnen het 

bedrijventerrein 

De belangrijkste drempel waarvoor een oplossing moet worden gevonden, is het financiële deel van 

de businesscase. De installatie en exploitatie van een warmtenet is duur. Een derde partij is hiervoor 

vereist. Bedrijven zullen hier zelf niet in investeren aangezien dit geen deel uitmaakt van hun core 

business. 

Voor het vinden van een mogelijke investeerder zullen er verschillende partijen gecontacteerd 

worden. De business case zal aan hen worden voorgesteld en mogelijke barrières zullen 

geïdentificeerd en opgelost worden.  

Wanneer een investeerder wordt gevonden, zal een intentieovereenkomst met de verschillende 

stakeholders worden ondertekend. Deze overeenkomst toont de wil van de verschillende 

stakeholders om deze businesscase tot realisatie en tijdens de verdere exploitatie uit te werken.  

Er zullen bepaalde juridische overeenkomsten moeten worden afgesloten m.b.t. de warmtelevering, 

de warmtevraag, de prijs gevraagd voor de warmte, de back-up systemen… 

Deze overeenkomsten zullen hun nut tonen wanneer er zich problemen voordoen. Deze zullen 

helpen om een duidelijk en eerlijk antwoord te vinden.  

De technische case 

Technische oplossingen 

Het technisch concept bestaat uit het ontwikkelen van een warmtenet tussen de 

restwarmteleverancier en de warmtegebruikers. Het warmtenet zal bestaan uit één warmteleiding in 

de straat. Alle warmteverbruikers kunnen aansluiten op deze leiding.  

Om het piekvermogen te kunnen opvangen, dient een buffer geïnstalleerd te worden. Deze buffer zal 

gevoed worden tijdens weekends of wanneer er een lage warmtevraag is. Om dit te realiseren dient 

de warmteleverancier ermee akkoord te gaan om de WKK tijdens de weekends niet uit te schakelen.  

Het onderzoek startte op vraag van de mogelijke warmteleverancier. Dit bedrijf wenste zijn 

restwarmte op een nuttige manier aan te wenden. Een eerste idee van de mogelijkheden werd 
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verkregen door de open data inzake energie van de distributienetbeheerder te raadplegen. Deze 

data zijn op straatniveau en geven een idee van mogelijk grote energieverbruikers.  

In een tweede fase werden de interessante bedrijven bezocht en werden een eerste set data 

verzameld. Een eerste haalbaarheidsstudie (technisch en financieel) werd uitgevoerd door een 

aangesteld studiebureau.  

Wanneer een geïnteresseerde investeerder gevonden wordt, zal een gedetailleerde technische en 

financiële haalbaarheidsstudie dienen te worden uitgevoerd.  

Energie 

Gedurende de week kan de WKK continu 250 kWth leveren aan het warmtenet. Tijdens het weekend 

kan dit  900 kWth zijn.  

De geleverde 250 kWth komt overeen met de gemiddelde vraag van het andere bedrijf en de 

publieke gebouwen. Om het piekvermogen te kunnen opvangen dient een buffer te worden 

geïnstalleerd. Deze buffer kan gevuld worden met de 900 kWth die gedurende de weekends wordt 

geleverd. 

Als de business case verder wordt uitgewerkt, zal er een technische detailstudie plaatsvinden.  

Vermindering van de CO2-uitstoot 

De gerealiseerde CO2-reductie per jaar zou 219,49 ton bedragen.   

Conclusies 

De case is technisch uitvoerbaar. Een mogelijke barrière is het huidige werkingsregime van de WKK. 

De warmteleverancier dient akkoord te gaan om de WKK tijdens de weekends niet uit te schakelen.  

Een opportuniteit zijn de geplande werken in de straat waar het warmtenet zal worden ontwikkeld.  

De financiële case 

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid 

De totale kost van het warmtenet wordt geschat op € 1.056.465. De gedetailleerde investeringskost 

kan in onderstaande tabel terug gevonden worden:  

Gedetailleerde investering hoofdwarmteleiding 

Uitkoppelen van warmte vanuit de leverancier  € 295 000 

Tussenstation  € 75 000 

Hoofdwarmteleiding DN100 van tussenstation naar de verst gelegen 
gebruiker 

 € 296 000 

Buffer en accessoires  € 100 000 

Inkoppelen van warmteverbruiker 1  € 107 000 

Inkoppelen van warmteverbruiker 2  € 43 700 

Inkoppelen van warmteverbruiker 3  € 56 500 

Algemene ontwikkelingskosten 8,5% € 82 765 

Totale kost warmtenet  € 1 056 465 
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Onderstaande berekening maakt gebruik van een afschrijving van 30 jaar en een interest van 2,05%. 

Dit geeft een warmteprijs van € 62,07 BTW inbegrepen. De berekening kan hieronder worden 

teruggevonden. 

Warmteprijs berekening voor de cluster van bedrijven 

Investering   

 Totaal € 1 056 465 

 Afschrijving: 30 jaar  

 Interest: 2,05%  

 Totaal € 47 496/jaar 

Kosten   

Opstalrecht  €  ???? 

Elektriciteit 17 018 kWh           € 120/MWhe € 2042 

Onderhoud 1,1% € 4536 

Algemene uitgaven  € 3500 

 Totaal € 10 078/jaar 

Verkoop elektriciteit   

Vaste kosten: CAPEX en OPEX  € 57574/jaar 

Totaal MWh/jaar  1122 

 Eenheidsprijs/MWhth € 51,29 

 Incl. distributie       excl. BTW  

                                  Incl.  BTW € 62,07 

 

De business case kan verder financieel geoptimaliseerd worden. In de huidige berekeningen werden 

immers geen subsidies meegenomen. Mogelijke studies die gëintegreerd kunnen worden zijn de Call 

groene warmte, de Ecologiepremie, Subsidies voor bedrijventerreinen en/of de investeringsaftrek. 

De financiële haalbaarheid werd onderzocht door de  NMDA (Niet Meer Dan Anders) prijs te 

berekenen. 

Het NMDA principe legt uit dat de gebruiker van warmte van een warmtenet niet meer mag betalen 

dan in de referentiesituatie. De referentiesituatie wordt beschouwd als aardgas in deze case.  

De NMDA prijs voor de verschillende gebruikers bevindt zich tussen de 45 en de 64 Euro/MWh excl. 

BTW. 

De ervaring van het studiebureau leert dat deze NMDA-prijzen als normaal kunnen worden 

beschouwd. 

Rollen 

Een derde partij is vereist voor de investering.  

De voordelen zullen verdeeld worden tussen de derde partij en de verschillende stakeholders 

(warmte leverancier en de warmtegebruikers). De warmteleverancier zal een vergoeding ontvangen 

voor elke geleverde MWth. De warmteverbruiker zal een prijs betalen voor elke verbruikte MWHth. 

Voor een optimale businesscase ligt deze betaalde prijs een bepaald percentage onder de gasprijs.   

De stad waar het warmtenet zou ontwikkeld worden, zou deze ontwikkeling graag zien gebeuren in 

samenwerking met een burgercoöperatieve als investeerder.  

In een dergelijke business case worden de burgers nauw betrokken bij de ontwikkeling van het 

warmtenet. Ze krijgen de kans hierin te investeren en in de opbrengst van het warmtenet te delen.   

http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte
http://www.energiesparen.be/call-groene-warmte
https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/groen-en-duurzaam-ondernemen/ecologiepremie-plus-voor-ondernemingen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/bedrijventerreinen
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Conclusies 

De afschrijvingstermijn van 30 jaar is te lang opdat de bedrijven zelf in het warmtenet zouden 

investeren. Een derde partij zou geïnteresseerd kunnen zijn in een lange termijnproject en hierdoor 

bereid zijn de investering te willen dragen.  

De businesscase kan geoptimaliseerd worden door mogelijk subsidies door te rekenen. Een mogelijke 

opportuniteit voor de ontwikkeling van deze businesscase zijn de straatwerken die binnen de 

komende 5 jaar in de straat waar het warmtenet zou worden aangelegd zullen plaatsvinden.   

Het juridisch en wetgevend kader 

Momenteel bestaat er geen wetgevend kader voor warmte-uitwisseling.  

Op 14 oktober 2016, keurde de Vlaamse regering een nieuw regulerend kader voor warmte-

uitwisseling goed. Dit gebeurde door een wijziging aan te brengen in het vorige ‘Energiedecreet’. Dit 

kader geeft de juridische basis voor latere uitvoeringsbesluiten. Bovendien moet het nog in werking 

treden door een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering.  

De goedgekeurde juridische basis focust op het vermijden van wanbetalingen, principes van 

openbare dienstverplichting, consumentenbescherming, de definitie van marktrollen en het 

aanduiden van de VREG als regulator.  

Bedrijven die deelnemen aan de energiebeleidsovereenkomst (EBO) zijn verplicht om 

potentieelstudies uit te voeren voor kwalitatieve WKK en warmte- en koudenetten.   

De VLAREM-reglementering bepaalt dat bij bepaalde vergunningsaanvragen de haalbaarheid moet 

onderzocht worden van de WKK-toepassing of het gebruik van restwarmte (via een warmtenet). Het 

betreft vergunningsaanvragen voor grote nieuwe stookinstallaties of elektriciteitscentrales en voor 

warmtenetten. Indien de baten hoger zijn dan de kosten, moeten de energie-efficiënte opties ook 

toegepast worden.  

Mogelijke organisatorische modellen: 

 Verticaal geïntegreerd: 1 partner neemt alle rollen in de keten op (haalbaarheid, installatie, 
warmteproductie, warmteverdeling, leveranciersrol, financiering, communicatie…) 

 Opzetten van een consortium: Elke partner neemt een rol op. Het consortium kan 
samenwerken met een projectontwikkelaar.  

 Een consortium waarin een coöperatie partner is. De coöperatie als partner laat toe dat 
burgers financieel kunnen deelnemen in het warmtenet.  

 Energiemanager die optreedt als een Energy Service Company (ESCO). 
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Conclusies toegepast op deze case 

Er zijn  geen juridische barrières om warmtenetten te ontwikkelen. 

De stad Roeselare is geïnteresseerd in een coöperatieve als investeerder. Dit zou een meerwaarde 

zijn gezien de geografische locatie van de bedrijven. De cluster van bedrijven wordt momenteel 

omringd door residentiële woningen. Dit door de expansie van de stad in de laatste decennia. Door 

burgers de mogelijkheid te geven om te investeren in het warmtenet en in de opbrengst te delen, zal 

een groter draagvlak verkregen worden. Bovendien zullen de burgers hierdoor een nauwere band 

met de bedrijven krijgen.  

Wanneer een investeerder wordt gevonden, kan het een goed idee zijn om de verschillende 

stakeholders (bedrijven, stad, andere publieke organisaties, de investeerder,..) een 

samenwerkingsovereenkomst te laten tekenen. Aan deze ondertekening kan een persmoment 

worden gekoppeld.    

Conclusies en aanbevelingen 

Momenteel ligt de ontwikkeling van de businesscase stil. De warmteleverancier kan de komende 

jaren geen levering van een vaste hoeveelheid warmte garanderen. De beschikbare restwarmte 

hangt af van het productieproces. Dit productieproces wordt elk jaar geoptimaliseerd en is 

afhankelijk van de marktvraag.  

Vooraleer verdere studies gedaan zullen worden, is er nood aan het vinden van een investeerder.  

Contact 

Evelien Bolle; e.bolle@wvi.be 

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze informatie 

bevat schattingen en verwachtingen gebaseerd op de info beschikbaar op de datum van ontwerp van 

dit document.  

Bijlagen 

Annex 1: Deel II – Haalbaarheidsstudie warmte-uitwisseling 

  

mailto:e.bolle@wvi.be
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3.4 Manor Royal Cluster 1, 2 en 3 (UK) 

Inleiding 

Cluster 1,2,3 en 4 in Manor Royal werden bepaald na een strategische energiestudie in mei 2018. 

Naast de installatie van PV panelen op de gebouwen werd er vastgesteld dat dat een WKK (Warmte 

Kracht Koppeling) zou kunnen worden toegevoegd aan elke cluster. De haalbaarheidsstudies 

toonden aan dat de toevoeging van een WKK het rendement zou verhogen, de amortisatie zou 

reduceren en de CO2-besparing zou verhogen in vergelijking met het huidige gebruik. Hierdoor werd 

het interessant om drie clusters verder te onderzoeken.  

Bedrijventerrein 

Elk van de drie clusters werd geselecteerd voor follow-up vanwege het potentieel voor PV en WKK 

voor een groep bedrijven met een matige energievraag. Cluster 4 is uitgesloten van verder 

onderzoek omwille van een gebrek aan betrokkenheid van de bedrijven. Omdat Manor Royal dicht 

bij de luchthaven Gatwick ligt, is windgeneratie momenteel geen optie. De ruimte is beperkt in het 

gebied, dus als warmtepompen zouden worden gebruikt, zouden duurdere verticale boorgaten 

moeten worden gebruikt voor deze clusters. De WKK's kunnen verbinding maken met een 

stadsverwarmingsnetwerk als er in de toekomst een wordt gebouwd. 

Geografische locatie 

Cluster 1 bevindt zich in het centrale gedeelte van het zakelijke district. Er zijn 6 bedrijven van 

grotere omvang. 

Cluster 2 bevindt zich in het noorden van het zakelijke district. Er zijn 7 bedrijven met elk een eigen 

gebouw. 

Cluster 3 bevindt zich in het zuidelijke deel van het zakelijke district. Er zijn 13 bedrijven van 

verschillende grootte en het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor productie- en kantoorruimte. 
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Economische activiteiten 

Cluster 1, 2 en 3 zijn een typische mix van bedrijven voor Manor Royal. Er is wat productie, maar 

geen zware industrie en een aanzienlijke hoeveelheid kantoorruimte. De gebouwen zijn niet allemaal 

even oud en er zijn er verschillende die moeten worden gerenoveerd. Er zijn enkele eigenaars en 

vooral een groot aantal huurwoningen met meerdere eigenaars en beheerders. De werkuren liggen 

meestal tussen 8:00 u en 18:00 u. 

Opportuniteiten en bedreigingen voor de creatie van duurzame energie synergieën op het 

bedrijventerrein  

Aanvankelijk zal de nadruk liggen op het installeren van PV voor zelfvoorziening achter de meter. In 

sommige gevallen is er de mogelijkheid om batterijen te plaatsen om zo 's nachts van goedkopere 

elektriciteit te profiteren. Als voldoende bedrijven tegelijkertijd PV installeren, zullen 

schaalvoordelen beschikbaar zijn voor iedereen. Zodra voldoende opwekkingscapaciteit is 

geïnstalleerd, zal samenwerking tussen buren en de handel in energie binnen de cluster een reële 

mogelijkheid worden, hetzij door middel van 'private wire'-arrangementen of als onderdeel van een 

groter real-time energiehandelssysteem voor Manor Royal. Deze virtuele energiecentrale (VPP) kan 

voordelen opleveren voor lokale energieproducenten (hogere inkomsten) en lokale energie-inkopers 

(lagere elektriciteitskosten). 

De technische case 

Technische oplossingen 

PV op daken, zonneparkeerterreinen, batterijopslag voor zonne-energie en een 

warmtekrachtcentrale werden overwogen. Een conceptuele lay-out van het energiesysteem met 

betrekking tot verschillende technologieën en tot specifieke vereisten van de individuele vraag 

(bijvoorbeeld belastingscurves) en randvoorwaarden (bijvoorbeeld tarieven, wetten) werd voor elke 



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

68 
 

cluster ontwikkeld. Om de haalbaarheid te beoordelen, werden de clusters gemodelleerd met de 

softwaretool energyPRO voor een volledig referentiejaar. 

WKK in combinatie met PV werd onderzocht en beide zijn technisch en financieel haalbaar voor alle 

drie de clusters. 

De beschikbaarheid van een netwerkverbinding werd in dit stadium niet getest, aangezien een groot 

deel ter plaatse wordt gebruikt en een exportbeperkingsapparaat kan worden geïnstalleerd om 

eventuele netwerkbeperkingen te beheren. 

Scenario’s  

Voor elke cluster werd een traditionele haalbaarheidsstudie en een bedrijfsprofiel opgesteld. Drie 

businesscase-varianten werden vervolgens onderzocht. Meer details staan in de bijlagen. 

1. PV 

2. PV op gebouwen met batterijopslag  

3. PV op gebouwen met warmtekrachtkoppeling 

Hoewel het de grootste kapitaalinvestering vereist, biedt optie 3 het hoogste financieel rendement en 

de hoogste CO2-reductie voor elke cluster. 

Ruimtelijk 

Het installeren van PV heeft geen invloed op de lay-out of bruikbaarheid van de site voor bedrijven. 

Een WKK-installatie kan een uitbreiding van het ketelhuis vereisen, maar dit kan zodanig zijn 

ontworpen dat deze niet interfereert met bedrijven. 

Als batterijopslag zou worden geïnstalleerd, kunnen er, afhankelijk van de schaal, één of twee 

parkeerplaatsen verloren gaan. Daar kan enige weerstand tegen zijn, gezien het tekort aan 

parkeerplaatsen in Manor Royal. 

Gevolgen voor het milieu 

CO2-besparingen voor de installatie van zonnepanelen en WKK worden voor elk cluster weergegeven 

in de onderstaande tabel. 

CO2 savings per average year CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 Total  

Savings 3,311.4 2,703.2 1,014.2 5,969.1 t/a 

Relative savings 32.3 60.6 58.4 n/a % 

 

Energie 

Optie 3, PV op het dak plus een WKK, werd geselecteerd als beste optie gebaseerd op de technische 

en financiële prestaties van elk van de drie clusters. Het maximaliseert de productie en het gebruik 

van duurzame energie ter plaatse en geeft de beste CO2-besparing. 
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OPERATIONELE 
GEGEVENS 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 Total 
 

Geinstalleerde 
capaciteit PV 

2,642 4,634 1,521 8,797 kWp 

Jaarlijkse opbrengst 
van PV 

2,238 3,926 1,307 7,471 MWh 

Geinstalleerde 
capaciteit CHP 

674 234 157 1,065 kWel 

Jaarlijkse opbrengst 
van CHP 

4,300 1,678 979 6,957 kWhel 

Warmteopslag 81 39 32 152 m³ 

El. Energievraag 25,415 7,906 2,967 3,288 MWh/a 

Elektriciteitsbesparing 6,515 3,348 1,340 11,203 MWh/a 

Overmatige 
elektriciteitsproductie 

24 2,257 946 3227 MWh/a 

De onderstaande figuur toont een voorbeeld van de vraag naar elektriciteit en de productie voor een 

typische zomervakantie van Cluster 3. Vergelijkbare cijfers werden voor elke cluster opgemaakt. 

 

CO2-reductie 

De verwachte elektriciteitsopwekking uit PV en een WKK bedraagt 14,428MWh per jaar. Het 

installeren van PV en een WKK op het dak zou 5,969 t/a CO2 besparen. Dit zou een relatieve 

besparing opleveren tussen 32% en 61% in vergelijking met business as usual (BAU) voor de clusters. 

Conclusies 

De optie PV met WKK is technisch haalbaar. De belangrijkste barrière zou zijn om een locatie voor het 

noodzakelijke energiecentrum te identificeren. De potentiële ongeschiktheid van de daken voor PV is 

een risico. 

De mogelijkheid om 5.969 ton CO2 per jaar te besparen zou de reputatie van Manor Royal als een 

duurzame plek voor bedrijven verbeteren.  

De financiële case 

Financieel, economisch en commercieel 

De rendabiliteit werd berekend met behulp van de financiële raamwerkparameters CAPEX en OPEX, 

zoals weergegeven in de onderstaande tabellen. 
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FINANCIAL FRAMEWORK PARAMETERS  

Kortingspercentage 3.50% 
Periode in overweging 25 years 
O & M-kosten (deel van investering) 0.8% 
O & M-kostenstijging 0.2% 
Financieringsperiode 25 years 
Rentevoet op extern kapitaal 3.5% 
Aandeel 30% 
Inflatie 2.0% 
Energieprijsstijging 5.3 % (year 1-2) 2.6 % (year 3-25) 

 

Technologie CAPEX 

Rooftop PV 900 £/kWp 

CHP 10-100kW CAPEXs = 6,145 x Pel -0.351£/kWel + 50% [£/kWel] 
CHP 100-1000kW CAPEXs = 5,545 x Pel -0.352£/kWel + 60% 
Warmte opslag 
1m3 – 1,000 m3 

230 – 1,200 £/m3 

 

TECHNOLOGY OPEX DESCRIPTION 

ROOFTOP PV = 1.6% of invest Reiniging, reserves voor verandering van omvormer, 
verzekeringen, periodieke inspectiedelen 

CARPARK PV = 1.6% of invest 

CHP 10 -100KW = 5.5% of invest Periodieke inspectie, verandering van aan slijtage 
onderhevige onderdelen, reserves voor verandering van 
WKK CHP 0.1 – 1MW = 4.7% of invest 

BATTERIJ 340 – 570 £/kWh verandering van omvormer, verzekeringen, periodieke 
inspectie, verandering van cellen 

De rendabiliteit per cluster wordt in onderstaande tabel gegeven. 

PROFITABILITY CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 Total  

Totale investering 3,232,200 4,668,500 1,824,500 9,725,200 £ 
Gemiddelde van 
verdisconteerde reële netto 
besparingen en inkomsten 

436,700 409,600 151,000 997,300 £/a 

NPV 8,118,600 6,196,700 2,195,400 10,314,000 £ 
IRR 43.7 23.9 21.2 n/a % 
ROI 290 153 139 n/a % 
Afschrijvingen 2.2 4.0 4.6 n/a A 
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De onderstaande tabel toont de CAPEX voor PV, WKK en warmte opslag voor elk bedrijf van  

Cluster 1.  

CAPEX PER BUSINESS/BUILDING 

# PV Rooftop  CHP 
Heat 
Storage 

 P [kWp] CAPEX [£] 
Pel 

[kW] 
Pth 

[kW] 
PFuel 
[kW] 

CAPEX [£] C [m³] 
CAPEX 
[£] 

1 206 184,950 64 93 177 107,520 9 11,523 

2 302 271,440 25 50 78 58,250 5 8,011 

3 1,420 1,278,000 360 389 847 316,800 39 35,395 

4 440 396,360 120 147 309 154,800 15 15,918 

5 274 246,960 105 128 270 141,750 13 14,374 

6 206 184,950 64 93 177 107,520 9 11,523 

 

De onderstaande tabel toont de CAPEX voor PV, WKK en warmte opslag voor elk bedrijf van  

Cluster 2.  

CAPEX PER BUSINESS/BUILDING 

# PV Rooftop  CHP 
Heat 
Storage 

 P [kWp] CAPEX [£] 
Pel 

[kW] 
Pth 

[kW] 
PFuel 
[kW] 

CAPEX [£] C [m³] 
CAPEX 
[£] 

1 1,020 918,000 20 40 63 50,400 4 7,193 

2 609 547,830 40 66 119 79,200 7 9,295 

3 1,240 1,116,000 54 84 147 96,120 8 10,789 

4 851 766,080 20 39 62 50,400 7 9,295 

5 354 318,240 50 95 147 91,500 4 7,111 

6 561 504,540 50 95 147 91,500 9 11,654 

7 unknown unknown       

De onderstaande tabel toont de CAPEX voor PV, WKK en warmte opslag voor elk bedrijf van  

Cluster 3.  

CAPEX PER BUSINESS/BUILDING 

# PV Rooftop  CHP 
Heat 
Storage 

 P [kWp] CAPEX [£] Pel [kW] 
Pth 
[kW] 

PFuel [kW] CAPEX [£] C [m³] CAPEX [£] 

1 227 203,940 9 20 30 28,985 2 5,562 

2 94 84,150             

3 540 485,820             

4 79 71,100 15 30 49 41,850 3 6,374 

5 68 61,470 12 28 40 36,240 3 6,169 

6 66 58,950 15 30 49 41,850 3 6,374 

7 47 41,850 25 50 78 58,250 5 8,011 

8 512 461,160 35 60 112 72,450 6 8,829 

9 89 80,370 6 15 22 23,100 1 5,136 

10 57 51,660 6 15 22 23,100 1 5,136 

11 31 27,720 20 39 62 50,400 4 7,111 

12 179 160,740 6 15 22 23,100 1 5,136 

13 166 149,670 8 17 29 27,840 2 5,324 



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

72 
 

 

Rol 

Bedrijven zijn door Manor Royal BIZ geadviseerd om te wachten op de resultaten van de beoordeling 

van de financiering en de behee opties (verwacht in januari 2019) om te beslissen over de 

financieringsregelingen. 

Besluit 

Het project is financieel haalbaar. Er is een aanzienlijk potentieel om geld te besparen op 

energierekeningen en de CO2-uitstoot met 32% tot 61% te verminderen. Het risico blijft bestaan dat, 

op directieniveau, de bedrijven zullen besluiten om niet deel te nemen aan het project. 

Het juridisch en wetgevend kader 

Details over het huidige beleid en de juridische omgeving voor bedrijven die duurzame 

energiesystemen installeren bij Manor Royal zijn te vinden in bijlage 6.3. De belangrijkste punten 

voor dit voorstel zijn: 

 De Feed in Tariff (FiT) –regeling wordt na maart 2019 opnieuw afgeschaft voor nieuwe 
registraties. Hiermee worden inkomsten uit FIT-betalingen verwijderd, waardoor het 
projectrendement wordt verlaagd maar de conclusie dat het project levensvatbaar 
verandert niet. 

 De standaardbetaling voor het naar het net geëxporteerde vermogen stopt ook vanaf april. 
De eigenaar van het PV-systeem zal zich bij de markt moeten aansluiten en een 
leveringscontract moeten afsluiten met een koper voor de geëxporteerde hernieuwbare 
energie. Dit is een snelgroeiende markt in het Verenigd Koninkrijk. 

 De huidige wet- en regelgeving maakt het moeilijk om elektriciteit rechtstreeks tussen 
bedrijven te verhandelen (peer-to-peer (P2P) handel). Alle handel moet worden gevoerd via 
een geregistreerde elektriciteitsleverancier of via een directe lijn. Verschillende pogingen 
tot P2P-handel worden ondernomen en wijzigingen aan de regelgeving worden verwacht in 
de nabije toekomst om een bredere P2P-handel mogelijk te maken. 

 De Britse klimaatveranderingsheffing zal in april 2019 stijgen met 68% voor elektriciteit en 
59% voor gas. Gebruik van elektriciteit die op het terrein wordt gegenereerd en die het uit 
het netwerk afkomstige vermogen en gas vermindert, zal de kosten voor heffingen 
verminderen. 

Conclusies toegepast op de specifieke case 

De intrekking van de ondersteuning voor PV-installaties door de afschaffing van het feed-in-tarief 

(FiT) na maart 2019 voor nieuwe registraties zou een grootschalig handelstransportmodel voor 

energie nadelig beïnvloeden en kan ertoe leiden dat de grootte van systemen worden 

geoptimaliseerd in het licht van maximale consumptie op de site. Dit zou het moeilijker maken om 

een haalbare inter-Manor Royal-handel in elektriciteit op te zetten, omdat er minder overtollige 

elektriciteit beschikbaar zou zijn. 

Het verlies van FiT wordt echter gecompenseerd door de aanhoudende daling van installatiekosten 

voor PV en de opkomst van een markt voor actieve energieaankopen voor geëxporteerde 
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hernieuwbare elektriciteit in het VK. Dit zou installaties kunnen ondersteunen totdat een kritieke 

hoeveelheid stroom beschikbaar is om binnen Manor Royal te worden verhandeld. 

Stimulansen en regelgeving veranderen snel en zullen in een volledige businesscase zorgvuldig 

moeten worden overwogen. 

Conclusies en aanbevelingen 

De oplevering van het handelstransportmodel voor energie is opgeschort tot het einde van de 

beoordeling van de financiering en de beheeropties, gepland in januari 2019. Het bedrijf moet dan 

beslissen om al dan niet te beleggen of een derde partij te betrekken. 

Het vermelde beleid van de eigenaar van het gebouw om koolstofarme manieren van werken te 

bevorderen is een belangrijke succesfactor. 

Het creëren van een grotere geaggregeerde vraag in verschillende bedrijven en het organiseren van 

groepsaankopen kan de totale kosten verlagen. 

De mogelijkheid om het project in fases te ontwikkelen (zelfvoorziening - gevolgd door 

samenwerking met buren en tot slot volledige, real-time handel in energie in Manor Royal) maakt 

het mogelijk om in elke fase extra voordelen te behalen, met een laag risico. 

Contact 

Ingrid Bennett,   ingrid.bennett@westsussex.gov.uk 

Disclaimer 

Informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek, met schattingen en 

verwachtingen op basis van de informatie, beschikbaar bij het schrijven van dit document 

Bijlagen 

1.4.1 BISEPS Re-Energise Project Report v5.0.pdf (published on the  Manor Royal website) 

1.4.2 1620005393_BISEPS_FS_Cluster1_Final-Report_181126_v5.pdf (confidential) 

1.4.3 1620005393_BISEPS_FS_Cluster2_Final-Report_181126_v05.pdf (confidential) 

1.4.4 1620005393_BISEPS_FS_Cluster3_Final-Report_181126_v06.pdf (confidential) 

 

 

  

http://www.manorroyal.org/energy
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4. Zonne-energie 

Het creëren van synergieën tussen bedrijven wordt vergemakkelijkt door bedrijven te betrekken bij 

gezamenlijke processen. Bijvoorbeeld als bedrijven gefaciliteerd worden op het niveau van een 

bedrijventerrein voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. 

4.1 Zonne-energie voor bedrijventerreinen (B) 

Inleiding 

Deze businesscase beschrijft het ontzorgingsproces voor de installatie van zonnepanelen voor een 

53-tal bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen Harelbeke-Zuid, Kortrijk-Noord, Waregem-Zuid, 

Roeselare, Lichtervelde en de kanaalzone Roeselare - Leie (België). Er werd begonnen met een 

haalbaarheidsstudie voor deze bedrijven. Vrijwel alle rapporten vermeldden terugverdientijden van 5 

tot 10 jaar. Maar anderzijds, omdat we te maken hebben met oude gebouwen, kon de studie in de 

meeste gevallen niet bevestigen dat de dakstructuur voldoende sterk is voor de aanbevolen 

hoeveelheid zonnepanelen. 

Aangezien het project nog steeds aan de gang is, volgen finale conclusies later. 

Bedrijventerrein  

Een investering in een industriële PV-installatie geeft in de meeste gevallen een terugverdientijd die 

aanvaardbaar is voor de bedrijven. Dit enerzijds dankzij de Vlaamse groene stroomcertificaten en 

anderzijds door de investering te berekenen op een maximaal verbruik door het bedrijf zelf van de 

elektriciteit van de PV-installatie. 

Zelf geproduceerde elektriciteit is opnieuw een belangrijk item voor de bedrijven, omdat de prijzen 

stijgen en de leveringsgaranties door de Belgische energieproducenten onzeker worden. 

De meeste bedrijven hebben geen tijd of voldoende kennis om zich te concentreren op 

hernieuwbare energieprojecten. De begeleiding die Leiedal, POM en WVI tijdens dit proces biedt, is 

zeer nuttig voor hen. 

Geografische ligging  

De living lab  Zuid-West-Vlaanderen bestaat uit drie grote bedrijventerreinen: Kortrijk-Noord, 

Harelbeke-Zuid en Waregem-Zuid.  
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Bedrijventerrein Harelbeke-Zuid (België): 

 

Bedrijventerrein Kortrijk-Noord (België): 

 

 

 



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

76 
 

Bedrijventerreinen Waregem-Noord en Waregem-Zuid (België): 

 

 

Het living lab Midden-West-Vlaanderen omvat bedrijventerreinen in Lichtervelde, Roeselare en de 

kanaalzone Roeselare – Leie: 
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Economische activiteiten 

In Kortrijk-Noord, Harelbeke-Zuid en Waregem-Zuid zijn vooral kleine en middelgrote 

ondernemingen actief; slechts een klein aantal grote bedrijven is gevestigd in deze 

bedrijventerreinen. De activiteiten van deze bedrijven zijn zeer divers, gaande van 

productiebedrijven tot assemblage- of installatiebedrijven tot groothandelaren. 

In de living lab Midden-West-Vlaanderen zijn er kleine, middelgrote en grote bedrijven. Hun 

activiteiten zijn zeer divers. In Roeselare is er een focus op grote bedrijven binnen de voedingssector. 

In de kanaalzone zijn er grote bedrijven, actief in de textiel en houtverwerking.  

Opportuniteiten en bedreigingen om duurzame synergieën op het bedrijventerrein te creëren  

Het grootste knelpunt is de stabiliteit van het dak. In de meeste gevallen kon de haalbaarheidsstudie 

niet bevestigen dat het dak zal voldoen voor de aanbevolen hoeveelheid zonnepanelen. We richten 

ons nu op een samenwerking met verschillende installateurs en derde partij-investeerders die 

stabiliteitsstudies aanbieden voor een redelijke prijs. 

Een ander knelpunt is het gegeven dat de gebruiker van het gebouw niet de eigenaar is, maar een 

huurder of erfpachter. Dat betekent dat we ook de eigenaar van de site moeten overtuigen van de 

investering in zonnepanelen. 

We hebben ook enkele bedrijfsverzamelgebouwen in onze studie opgenomen. In deze gevallen 

hebben we het voordeel van een groot dak, maar het nadeel van veel kleine energieverbruikers die 

volgens de wetgeving als afzonderlijke investeerders moeten worden gezien. Voor deze gevallen, 

maar ook in het algemeen, zou het elektriciteitsdelen een betere of haalbare businesscase zijn, maar 
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dit is momenteel niet toegestaan in België (behalve directe lijnen, maar dit concept is niet bruikbaar 

in onze Living lab). Europa creëert de mogelijkheid van elektriciteitsdelen in de nabije toekomst 

(2021) door te werken aan een wetgeving rond lokale energiegemeenschappen. 

Tenslotte bevatten sommige daken asbest. In dergelijke gevallen is een dakrenovatie vereist 

vooraleer zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De winst die gemaakt wordt met de PV kan 

evenwel de dakrenovatie mee financieren.  

De technische case 

Technische oplossingen  

Volgende stappen werden ondernomen: 

 Intake (vragenlijst om basis informatie en de interesse van elk bedrijf uit de Living lab te 
bekomen) 

 Haalbaarheidsstudie voor 28 installaties, uitgevoerd door een externe expert (studiebureau)  

 Offerte onderzoek uitgevoerd voor één bedrijf, uitgevoerd door een externe expert 
(studiebureau) 

Volgende stappen (op vraag van het bedrijf):  

 Stabiliteitsstudie 

 Offerte onderzoek & advies i.h.k.v. de optimalisering van de investering  

 Project voorbereiding 

 Project opvolging 

 Ontzorgingstrajecten voor specifieke gevallen: dakvernieuwing (asbest), ... -> investering 
door derden 

 Ervaringsuitwisseling 

Energie en CO2-reductie  

Haalbaarheidsstudies werden uitgevoerd voor in totaal 53 bedrijven (zie onderstaande tabel). Als 

alles zou worden geïmplementeerd (wat niet het geval zal zijn), zouden 83.363 PV-panelen worden 

geïnstalleerd, voor een totale productie van 20.734.060 kWh / jaar, resulterend in een CO2-reductie 

van 9.036 tCO2 / jaar. 

Bedrijf # energieverbruik 
(kWh)   

aantal PV 
panelen 

piekvermogen 
(kWp) 

solar PV 
production (kWh) 

CO2-reductie 
(ton) 

1  1 106 570  1 100  297  241 238  110,97  

2  1 174 399  1 500  405  321 651  147,96  

3  352 164  800  216  184 680  84,95  

4  945 088  1 250  338  253 465  116,59  

5  329 493  650  176  138 739  63,82  

6  1 439 451  850  230  191 862  88,26  

7  33 264  105  28  4 118  1,89  

8  130 000  244  66  55 218  25,40  

9  411 078  900  243  192 991  88,78  

10  304 028  450  122  101 574  46,72  

11  211 913  375  101  80 413  36,99  

12  440 412  1 250  338  282 878  0,13  
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13  513 027  900  243  192 991  88,78  

14  81 604  149  40  30 347  13,96  

15  24 330  92  25  22 418  10,31  

16  684 785  1 200  324  270 864  124,60  

17  67 991  114  31  25 732  11,84  

18  534 011  900  243  192 991  88,78  

19  166 879  375  101  80 413  36,99  

20  267 006  575  155  123 300  56,72  

21  2 563 375  2 500  675  564 300  259,58  

22  54 479  160  43  34 309  15,78  

23  394 604  490  132  105 073  48,33  

24  1 583 396  2 250  608  483 722  222,51  

25  646 729  1 500  405  321 651  147,96  

26  126 000  306  83  69 070  31,77  

27  31 023  72  19  15 439  7,10  

28  318 319  675  182  131 585  60,53  

29  809 000  878  250  237 500  47,30  

30  286 000  1 087  310  294 500  58,60  

31  6 300  21  6  5 700  1,10  

32  223 000  701  200  190 000  37,80  

33  32 350  95  27  25 650  5,10  

34  25 000  63  18  15 390  3,10  

35  1 034 000  1 400  400  380 000  75,60  

36  208 000  469  134  127 300  25,30  

37  227 000  490  140  133 000  26,50  

38  41 000  53  15  12 113  2,40  

39 296 383  541  154  146 481  67,38  

40 875 000  3 523  1 004  953 852  438,75  

41 14 629 000  17 574  5 009  4 758 161  2 188,67  

42 11 476 579  2 964  845  722 253  332,22  

43 459 333  786  200  190 000  87,40  

44 92 077  250  75  71 250  32,77  

45 255 524  351  100  95 000  43,70  

46 195 278  288  82  76 000  34,96  

47 78 310 000  6 448  1 838  1 694 849  779,60  

48 191 000  252  72  68 229  31,38  

49 320 000  1 056  300  285 000  131,09  

50 1 408 737  1 414  403  382 850  176,10  

51 15 100 000  17 720  5 050  4 292 670  1 974,55  

52 7 682 000  2 342  667  634 097  291,67  

53 1 396 000  865  247  229 183  105,42  

Totaal   150 513 979  83 363  23 414  20 734 060  9 036  

 

Conclusies 

In de meeste gevallen, gezien het oude gebouwen betreft, kon de haalbaarheidsstudie niet 

bevestigen dat het dak de aanbevolen hoeveelheid zonnepanelen kan dragen. Nu ligt de focus om 

het leveren van stabiliteitsstudies voor die bedrijven, door samen te werken met verschillende 

installateurs en derde partij-investeerders (die stabiliteitsstudies aanbieden voor een redelijke prijs). 

De financiële case 

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid 

Haalbaarheidsstudies werden uitgevoerd voor in totaal 53 bedrijven (zie onderstaande tabel). Als 

alles zou worden uitgevoerd (wat niet het geval zal zijn), zou een investering van € 20.730.250 nodig 

zijn, met een gemiddelde IRR (investeringsrendement) van 10,7% en een gemiddelde 
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terugverdientijd vóór investeringsaftrek van 8,1 jaar. De cijfers verschillen van geval tot geval. Het 

beste en het slechtste geval hebben een IRR van respectievelijk 18,3% en 5,9%. 

Bedrijf # piekvermogen 
(kWp) 

Investerings-
bedrag (€)  

IRR vóór 
belastingen 

terugverdientijd vóór 
investeringsaftrek 

1 297 331 224  7,20% 8,6 

2 405 423 324  5,90% 10,1 

3 216 236 524  8,10% 8,1 

4 337,5 352 324  7,90% 10 

5 175,5 187 924  10,00% 8,1 

6 229,5 243 724  12,60% 7,1 

7 28,4 45 599  10,60% 8,4 

8 65,9 90 356  16,90% 5,9 

9 243 258 924  8,20% 9 

10 121,5 135 624  11,70% 7,5 

11 101,3 115 074  8,20% 9,1 

12 337,5 354 824  12,20% 7,3 

13 243 263 924  10,00% 8,1 

14 40,2 59 196  15,00% 6,5 

15 24,8 40 984  11,30% 8 

16 324 346 124  10,90% 7,7 

17 30,8 48 794  7,10% 11,3 

18 243 258 924  9,90% 8,2 

19 101,3 115 074  8,90% 8,8 

20 155,3 169 874  9,20% 8,6 

21 675 707 324  9,20% 8,4 

22 43,2 65 124  11,70% 7,7 

23 132,3 144 584  7,50% 9,6 

24 607,5 633 824  10,80% 7,8 

25 405 423 324  8,10% 9 

26 82,6 96 168  17,50% 5,7 

27 19,4 33 884  10,30% 8,6 

28 182,3 199 774  8,50% 9 

29 250 242 500  12,30% 7,8 

30 310 293 650  8,10% 10,8 

31 6 7 440  16,90% 5 

32 200 200 000  8,70% 10,2 

33 27 27 000  17,90% 4,6 

34 18 19 910  18,00% 5,1 

35 400 362 000  14,10% 7,2 

36 134 145 340  9,80% 9,4 

37 140 150 000  9,90% 9,3 

38 15 15 750  7,00% 9,7 

39 154  113 000  17,90% 5,2 

40 1 004  875 000  10,60% 7,4 

41 5 009  3 775 000  9,60% 7,8 

42 845  749 375  9,90% 7,8 

43 200  200 000  11,00% 7,4 

44 75  85 750  8,20% 8,8 

45 100  110 000  8,90% 8,3 

46 82  90 800  18,30% 5,3 

47 1 838  1 504 000  8,30% 8,1 

48 72  82 720  6,40% 9,7 

49 300  284 500  8,60% 8,3 

50 403  370 000  12,60% 6,8 

51 5 050  3 807 500  9,30% 8,1 

52 667  596 960  10,80% 7,3 

53 247  239 710  8,30% 8,5 

TOTAAL 23 413,8 20 730 250 10,69% 8,1 



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

81 
 

 

Rollen 

Als de gebruiker van het gebouw niet de eigenaar is, proberen we de eigenaar van de site te 

overtuigen van een derde partij-investering. In dit geval bieden we zowel de eigenaar als de 

gebruiker hetzelfde ontzorgingstraject aan zoals bij eigen investeringen. Hetzelfde proces wordt 

gevolgd bij PV-installaties die worden voorafgegaan door dakvernieuwingen. Aangezien het project 

nog steeds lopende is, zal het samenwerkingsmodel later worden beschreven. 

Conclusies 

De 53 gevallen maken duidelijk dat de investering in PV voor elk bedrijf verschilt. Voor sommige 

bedrijven zal dit veel interessanter zijn dan voor anderen. Terugverdientijden variëren tussen 4,6 jaar 

en 11,3 jaar. Dit is mogelijk niet in lijn met de verwachtingen. Investeringen van derden kunnen een 

oplossing bieden. 

De definitieve conclusies worden op een later tijdstip getrokken. 

Het juridisch en wetgevend kader 

PV-installaties op daken mogen niet hoger zijn dan 1 m, anders is een bouwvergunning nodig. Voor 

andere installatie (dat wil zeggen op de grond) is een bouwvergunning nodig. 

PV-installaties die op het net zijn aangesloten, moeten worden aangevraagd of vermeld aan de 

distributiesysteembeheerder. Installaties met een omvormer tot en met 10 kW maximaal vermogen 

moeten alleen worden gerapporteerd nadat de installatie is voltooid. Deze installaties zullen gebruik 

maken van een terugdraaiende teller. 

 Installaties met een omvormer groter dan 10 kW moeten vooraf worden aangevraagd. 
Deze installaties maken gebruik van twee tellers. Eén teller meet de elektriciteit die wordt 
onttrokken aan het net. De tweede meet de elektriciteit die in het net is geïnjecteerd. Het 
tarief om stroom te onttrekken uit het net is niet gelijk aan het tarief om stroom te 
injecteren. 

 Wanneer de zonnestroom op het dak wordt verbruikt in hetzelfde gebouw, kunnen de 
volgende financieringsmodellen worden toegepast: 

 De eigenaar investeert. 

 Een derde partij investeert. Speciale vormen kunnen een coöperatie zijn als externe 
investeerder of een entiteit waar de werknemers van het bedrijf kunnen beleggen. 

 Energiedienstverlener (ESCO) investeert: de investering wordt betaald met de 
gerealiseerde energiebesparingen. Aan het einde van het contract is de winst voor de 
klant van de ESCO (eigenaar of huurder van het gebouw). 

 Crowdfunding of Crowdsleningen 

 Elektriciteit delen kan via een van de volgende modellen: 

 Directe lijn: een directe verbinding tussen de productie-installatie en de 
elektriciteitsverbruiker. De elektriciteit wordt niet geïnjecteerd in het bestaande 
publieke distributienetwerk. Als de directe lijn percelen van verschillende eigenaren 
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doorkruist, is een goedkeuring van de VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en 
gasmarkt) nodig. 

 Zonnedelen: deze vorm van elektriciteitsdeling bevindt zich in de pilootfase. Burgers 
kunnen investeren in PV op het dak van het gebouw. Die geproduceerde energie wordt 
afgetrokken van het elektriciteitsverbruik van de burger. 

 

Conclusies uit de bovenvermelde wetgeving 

Het delen van elektriciteit kan leiden tot een beter of haalbaar bedrijfsplan voor veel bedrijven (bv. 

bedrijfsverzamelgebouwen), maar is momenteel niet toegestaan in België. 

Conclusies en aanbevelingen 

Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in het plaatsen van PV op hun dak. De algemene conclusie over de 

53 cases heen is dat het standaardproduct PV een breed scala aan resultaten in businesscases 

genereert, met terugverdientijden die dubbel zo lang kunnen zijn. Leiedal, WVI en de POM zetten het 

proces voort, maar kwamen grote hindernissen tegen: 

1. dakstabiliteit en noodzaak voor dakrenovatie 

2. de bereidheid van de bedrijven om met eigen financiële middelen te investeren of om via 
een derde partij te investeren 

3. langere terugverdientijden dan verwacht 

De definitieve conclusies zullen op een later tijdstip worden getrokken. 

Contact 

Carine Eeckhout (intercommunale Leiedal); carine.eeckhout@leiedal.be 

Evelien Bolle (WVI): e.bolle@wvi.be 

Natascha Janssens (POM West-Vlaanderen): natascha.janssens@pomwvl.be  

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze informatie 

bevat schattingen en verwachtingen gebaseerd op de info beschikbaar op de datum van ontwerp van 

dit document.  

 

  

mailto:carine.eeckhout@leiedal.be
mailto:e.boll@wvi.be
mailto:natascha.janssens@pomwvl.be
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4.2 Zonneparking (B) 

Inleiding 

Deze businesscase onderzoekt de mogelijkheid om een zonneparking met een pergola voor zon-PV te 

overkappen, met optie om te combineren met batterijopslag en / of een oplaadpunt voor elektrische 

voertuigen. 

Bedrijventerrein 

De businesscase is ontwikkeld voor een site genaamd "Transfo", een voormalige elektriciteitscentrale 

die nu opnieuw wordt ontwikkeld als een locatie voor bedrijven, avontuur en cultuur. Het 

parkeerterrein is verbonden met een gebouw dat 5 bedrijven zal huisvesten. De zonne-energie kan 

ook worden gebruikt voor het leveren van elektriciteit aan een duiktank of andere 

energieverbruikers op de site. Het is de visie om in de toekomst een smart grid te creëren (lokale 

energiegemeenschap). 

Geografische ligging  

De site Transfo bevindt zich in de gemeente Zwevegem, nabij de stad Kortrijk (België). 

 

Economische activiteiten 

Op de Transfo-site zijn er 3 soorten activiteiten: avontuur (het belangrijkste vanuit 

energieperspectief is de duiktank, met energieverbruik 24/7), cultuur (meeste activiteiten tijdens het 

weekend) en bedrijven (kantoren zijn gepland, activiteiten zullen plaatsvinden op weekdagen). 

Opportuniteiten en bedreigingen om duurzame synergieën op het bedrijventerrein te creëren  

Het is de ambitie om de site te ontwikkelen tot een showcase van het toekomstige energiesysteem. 

In de toekomst zal een lokale energiegemeenschap (local energy community, LEC) worden 

ontwikkeld wanneer dit wettelijk mogelijk is (verwachting: 2021). Een slim netwerk stelt alle 
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energiegebruikers op de site in staat gebruik te maken van de collectief geproduceerde energie op de 

site. Energie wordt opgeslagen en gedeeld en beheerd door de LEC. 

 

 

Vision on the future energy system Transfo 

Vandaag is een LEC echter nog niet mogelijk. Daarom moeten maatregelen worden genomen om 

lock-ins te voorkomen: de gekozen opties van vandaag moeten verenigbaar zijn met het toekomstige 

energiesysteem. Maar met veel onzekere parameters (bijvoorbeeld veel kostparameters zijn 

onbekend), is het niet vanzelfsprekend om vandaag de juiste beslissingen te nemen. Aangezien de 

ontwikkeling van de 5 bedrijfseenheden echter aan de gang is, moeten er beslissingen worden 

genomen. 

Als gevolg hiervan werd de businesscase ontwikkeld met de veronderstelling van een laag eigen 

verbruik, wat een negatief effect heeft op de winstgevendheid van het project onder de huidige 

Belgische regelgeving. 

De parking wordt nieuw aangelegd, dus het ontwerp is aanpasbaar. Bestaande parkeerterreinen 

kunnen beperkingen hebben, zoals beperkte ruimte voor de kolommen van de pergola, kunnen grote 

overspanningen in de pergola vereisen (hogere kosten) om de functie te beveiligen als parkeren, of 

er staan eenvoudigweg bomen die niet verenigbaar zijn met PV. 

De technische case 

Technische oplossingen  

Een zonneparking is een reguliere parkeerplaats die is bedekt met een pergola waarop zonnepanelen 

geplaatst worden (2.328 panelen in totaal, geïnstalleerd vermogen van 628 kWp). Het is geen 

"reguliere" zonnecarport, waarvoor all-in-pakketten op de markt zijn, maar een oplossing op maat. 

Een architect ontwierp de pergola (verschillende opties) voor verschillende oriëntaties van de PV-

panelen en verschillende schikkingen van de parkeerplaatsen. Een bouwvergunning is vereist. 
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Verschillende opties werden onderzocht met of zonder batterijsysteem (40,5 kWh) en een 

oplaadpunt voor een elektrische auto. 

De hier gepresenteerde case is het optimum van alle verschillende opties, dus met het 

batterijsysteem en oplaadpunt voor EV. 

Energie & CO2-reductie  

Met een geïnstalleerd vermogen van 628 kWp wordt een jaarlijkse energieproductie van 582 MWh 

verwacht. Dit zou resulteren in een CO2-reductie van 115,8 tCO2 / jaar. 

Conclusies 

Technisch gezien is het mogelijk om parkeerterreinen te voorzien van een pergola op zonne-energie. 

Een op maat gemaakt ontwerp maakt de optimalisatie van zowel de productie van zonne-energie als 

de organisatie van de onderliggende parkeerplaatsen mogelijk. Een combinatie met oplaadpunten 

voor elektrische voertuigen en batterijopslag ligt voor de hand. 

De financiële case 

Financiële, economische en commerciële haalbaarheid  

De financiële case is niet evident. In de huidige context is het niet mogelijk om de energie "achter de 

meter" te brengen, wat in Vlaanderen de economisch meest interessante optie is. Daarom wordt 

aangenomen dat de meeste energie direct in het net wordt geïnjecteerd, behalve de energie die 

wordt gebruikt om elektrische auto's op te laden (en om het batterijsysteem op te laden). Samen 

met de inkomsten uit groene stroomcertificaten wordt een jaarlijks inkomen van 65.500 geschat. 

De totale investering is € 628.000 voor PV, € 19.500 voor het batterijsysteem en € 276.094 voor de 

bouw van de pergola. De batterij moet na 10 jaar worden vervangen, de systeemconverter na 15 

jaar. De totale investering gedurende de levensduur van 25 jaar is € 840.000, plus de kosten van de 

pergola. 

De terugverdientijd wordt geschat op 12,8 jaar. De kosten van de pergola voegen 4,2 jaar toe, tot 17 

jaar. Er zijn subsidies voorzien om de realisatie mogelijk te maken. 

Rollen 

Een externe investeerder zal worden betrokken om zonneparking te realiseren. De gemeente 

Zwevegem, eigenaar van de Transfo-site, heeft een burgercoöperatie aangesteld om te investeren in 

gemeentelijke PV-projecten. De Provincie West-Vlaanderen is eigenaar van de duiktank en verleent 

subsidies om een zonneparking te realiseren. Leiedal ontwikkelt de 5 bedrijfseenheden en de 

parking. 

Conclusies 

De financiële casus in het huidige scenario is niet overtuigend, met een totale terugverdientijd van 17 

jaar. Dit moet echter aanzienlijk worden geoptimaliseerd: 
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 als de Lokale Energiegemeenschap wordt gerealiseerd, 

 of als (delen van) de energie (tijdelijk) achter de meter wordt verbruikt met behulp van een 
directe lijn. 

Voor een bedrijf met veel energieverbruik en veel parkeergelegenheid, zou dit een haalbare zaak 

moeten zijn. Op de Transfo-site zullen subsidies, vanwege het demonstratieve karakter, de 

terugverdientijd tot een acceptabel niveau terugbrengen. 

Het juridisch en wetgevend kader 

PV-installaties op daken mogen niet hoger zijn dan 1 m, anders is een bouwvergunning nodig. Voor 

andere installatie (dat wil zeggen op de grond) is een bouwvergunning nodig. 

PV-installaties die op het net zijn aangesloten, moeten worden aangevraagd of vermeld aan de 

distributiesysteembeheerder. Installaties met een omvormer tot en met 10 kW maximaal vermogen 

moeten alleen worden gerapporteerd nadat de installatie is voltooid. Deze installaties zullen gebruik 

maken van een terugdraaiende teller. 

 Installaties met een omvormer groter dan 10 kW moeten vooraf worden aangevraagd. 
Deze installaties maken gebruik van twee tellers. Eén teller meet de elektriciteit die wordt 
onttrokken aan het net. De tweede meet de elektriciteit die in het net is geïnjecteerd. Het 
tarief om stroom te onttrekken uit het net is niet gelijk aan het tarief om stroom te 
injecteren. 

 Wanneer de zonnestroom op het dak wordt verbruikt in hetzelfde gebouw, kunnen de 
volgende financieringsmodellen worden toegepast: 

 De eigenaar investeert. 

 Een derde partij investeert. Speciale vormen kunnen een coöperatie zijn als externe 
investeerder of een entiteit waar de werknemers van het bedrijf kunnen beleggen. 

 Energiedienstverlener (ESCO) investeert: de investering wordt betaald met de 
gerealiseerde energiebesparingen. Aan het einde van het contract is de winst voor de 
klant van de ESCO (eigenaar of huurder van het gebouw). 

 Crowdfunding of Crowdsleningen. 

 Elektriciteit delen kan via een van de volgende modellen: 

 Directe lijn: een directe verbinding tussen de productie-installatie en de 
elektriciteitsverbruiker. De elektriciteit wordt niet geïnjecteerd in het bestaande 
publieke distributienetwerk. Als de directe lijn percelen van verschillende eigenaren 
doorkruist, is een goedkeuring van de VREG (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en 
gasmarkt) nodig. 

 Zonnedelen: deze vorm van elektriciteitsdeling bevindt zich in de pilootfase. Burgers 
kunnen investeren in PV op het dak van het gebouw. Die geproduceerde energie wordt 
afgetrokken van het elektriciteitsverbruik van de burger. 

 

Conclusies uit de bovenvermelde wetgeving 

In dit geval maakt wetgeving de realisatie van de zonneparking niet eenvoudiger: er is een 

bouwvergunning vereist en de financiële situatie is erger vanwege het hoge aandeel minder 
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winstgevende energie dat direct in het net wordt geïnjecteerd. Vandaag kan een directe lijn en 

batterijopslag de businesscase verbeteren. In de toekomst zal de optie van de Lokale 

Energiegemeenschap gunstig zijn. 

Conclusies en aanbevelingen 

Parkeerplaatsen bieden veel kansen op zonne-energie, als er geen hoge voertuigen over de 

parkeerplaats hoeven te rijden, als er geen bomen zijn en als de lay-out een economische constructie 

van een pergola mogelijk maakt. Maar vandaag is het eerder onwaarschijnlijk dat er goede 

businesscases worden gevonden. De kosten van de pergola verlagen de winstgevendheid en een groot 

deel van de elektriciteit moet "achter de meter" worden gebruikt. Maar in de toekomst zal dit met de 

wettelijke implementatie van Local Energy Communities levensvatbaar worden. 

Contact 

Dominiek Vandewiele (intercommunale Leiedal); dominiek.vandewiele@leiedal.be 

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze informatie 

bevat schattingen en verwachtingen gebaseerd op de info beschikbaar op de datum van ontwerp van 

dit document.  

Bijlagen 

Business case solar car park.pdf 
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5 Collectieve benaderingen in business clusters 
5.1 Doornbos en Platform BV Breda (NL) 

Inleiding 

Het Platform BV Breda, een vereniging van stakeholders rond energie en bedrijven in Breda, werkt 

samen met de gemeente Breda om bedrijven te ontzorgen om zonne-energie op het dak te realiseren. 

Dit hoofdstuk vat het ontzorgingsproces voor PV samen voor een gebouw waarin meerdere bedrijven 

huisvesten op het bedrijventerrein Doornbos. Doornbos is een eerste testcase; de aanpak van Platform 

BV Breda zal worden uitgerold in alle bedrijventerreinen in Breda. 

Living Lab Breda 

Het Platform BV Breda ontwikkelt baanbrekende scenario's en innovatieve concepten. Het ontzorgt 

bedrijven om te investeren in duurzame energie of energie-efficiëntie te verbeteren, om hun 

energietransitie naar volledig duurzame gebouwen mogelijk te maken. Het Platform BV Breda 

faciliteert de oprichting van coöperatieven die  meerdere clusters van bedrijven overkoepelen, 

waaronder Doornbos. 

Platform BV Breda heeft de steun van de distributienetbeheerders, energieproducenten, (lokale) 

adviseurs, energiecoöperaties, de regio en de provinciale fondsen. Beleidsmakers ontwerpen, 

onderzoeken, ervaren en verfijnen nieuw beleid en nieuwe regelgeving in real-life scenario's. 

De case Doornbos (cluster lichte industrie) is een voorbeeld van hoe een vereniging van eigenaren die 

niet goed georganiseerd zijn, te ontzorgen is. Samen met de gemeente Breda heeft Platform BV Breda 

3 trajecten opgezet: 

1. De subsidie "Solar PV SDE". De eerste ronde heeft aan 4502 kWp (39 bedrijven) aan zonne-

energie subsidies toegewezen, één derde is intussen gerealiseerd. De tweede ronde heeft 

3600 kWp (in uitvoering) geïdentificeerd. 

2. "Klimaatroute" adviseert en ontzorgt bedrijven met klimaatmaatregelen (verplicht en 

optioneel), zoals zonnepanelen (PV). Er zijn al 150 locaties bezocht en er is een mogelijke CO2-

reductie van 15.003 ton berekend. 504 ton CO2-reductie wordt gerealiseerd. 

3. Conversie naar "all electric", waardoor de exit-van-aardgas-strategie wordt geïmplementeerd. 

3 bedrijven voegen zich bij het traject. 
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Locatie van het bedrijventerrein en de projecten. 

 

De kaart toont alle bedrijventerreinen van Breda (in paars en blauw). Doornbos wordt aangegeven 

door de rode rechthoek. 

Economische activiteiten 

Doornbos bevat, zoals de meeste bedrijventerreinen van Breda, hoofdzakelijk kleine en middelgrote 

ondernemingen.  

 

De technische case 

Technische oplossingen  

Waar Platform BV Breda meerdere duurzame energieoplossingen ondersteunt, wordt een voorbeeld 

gegeven voor zonnepanelen (PV). Vandaag zijn 39 bedrijven bezig met het uitvoeren van zon-PV met 

de subsidie "SDE" voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 4502 kWp. 

Er is echter een stabiliteitsstudie van het dak nodig om te controleren of het dak het gewicht van de 

zonnepanelen kan dragen. 
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Energie  

Als een voorbeeld van een typische PV-installatie voor één MKB: 

 poly-kristallijne (blauwe) zonnepanelen van 98.182 Wp 

 jaarlijkse energieproductie: 74.822 kWh 

 jaarlijkse CO2-reductie van 39,4 ton CO2 

 

Conclusies 

PV is een veel voorkomende en solide technologie-oplossing. Dakstabiliteit is de belangrijkste 

technische barrière. 

 

De financiële case 

Financieel, economisch en commercieel  

Voor het voorbeeld is een totale investering van € 85.611,75 (excl. BTW) nodig voor investering in 

zonnepanelen € 83.113,75 (inclusief onderhoudskosten in de toekomst), en de investering in een 

sterkere elektriciteitsverbinding met het net van € 2.498,00. 

De totale jaarlijkse besparingen bedragen € 10.593,50 (excl. BTW), bestaande uit verkoop van 

elektriciteit en "SDE" subsidie: netto levering van elektriciteit van € 1,208,75, gebruik van eigen 

zonnestroom ter waarde van € 2.158,26, besparing van energiebelasting € 3.047,88, verkoop van GVO 

€ 134,31, en "SDE"-subsidie van € 4,044,30. 

De terugverdientijd is 10 jaar (zie onderstaande tabel). 
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Roles 

De innovatie in dit geval is hoe het Platform BV Breda samenwerkt met de gemeente Breda om 

bedrijven te ontzorgen om energieneutraal te worden. Een stichting Energy Breda (in oprichting) zal 

deze standaardmethode implementeren. De methode is ontwikkeld in een green deal tussen de 

gemeente Breda, het Platform BV Breda en andere partners zoals Hezelaer Energy 

(energiedienstenbedrijf), de BOM (provinciaal ontwikkelingsbureau) en Enexis 

(distributienetbeheerder) die allemaal een letter of intent van het BISEPS-project ondertekenden. Het 

doel is om nieuwe business cases met terugverdieneffecten te ontwikkelen. 

Conclusies 

De terugverdientijd is in dit geval vrij lang, maar verschilt van businesscase tot businesscase. Deze quick 

scan van PV geeft een eerlijk inzicht in de terugverdientijd en zou in Nederland als eerste scan moeten 

worden gebruikt. 

 

Het juridisch en wetgevend kader 

De SDE-subsidie ("Steunmaatregel Duurzame Energie") is een nationale subsidieregeling. Kort gezegd 

werkt de subsidie als volgt: op basis van een aantal aannames bepaalt de overheid de kostprijs van één 

opgewekte kWh. Dit is momenteel ver boven de marktprijs van energie (de zogenaamde APX-prijs). De 

overheid subsidieert het verschil tussen kostprijs en marktprijs (met een maximum van 13 cent). De 

subsidie wordt om de 15 minuten bepaald. 

Conclusies voor dit specifiek geval 

De SDE-subsidie maakt de investering in PV financieel haalbaar voor het MKB. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Om de energieopwekking op daken te maximaliseren, zijn de volgende actiepunten gevolgd: 

 Oprichting van "Stichting Energy Breda" in samenwerking met het ondernemers, om 
bedrijven te ontzorgen en investeringen in duurzame energie te financieren. 

 Benader bedrijven via een fysiek bezoek namens Platform BV Breda en gemeente Breda, om 
na te gaan of zij hun dak beschikbaar willen stellen voor PV voor andere bedrijven. 

 Bied bedrijven haalbaarheidsstudies aan over energiebesparende maatregelen met korte 
terugverdientijden (5 jaar); productie van hernieuwbare energie 
(https://quickscan.platformbvbreda.nl/); studies over het uitkoppelen van aardgas 
(facultatief). 

 Maak afspraken voor het huren van het dak en het verkopen van energie. 

 Werving en selectie van bedrijven voor "SDE + projecten" en samenwerkingsprojecten in het 
kader van de subsidie verlaagde belastingregeling. 
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 Ondersteun de bedrijven doorheen het proces, inclusief realisatie. De meeste MBK's hebben 
geen werknemers die gespecialiseerd zijn in duurzame energietransitie en hebben behoefte 
aan ontzorging. 

 

Contact 

Case Doornbos 

Marcel van Miert, Marcel@bureauvanmiert.nl 

Case Green Deal Roll out 

Theo van Kuijck, t.vankuijck@platformbvbreda.nl 

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseed op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze informatie bevat 

schattingen en verwachtingen gebaseerd op de info beschikbaar op de datum van ontwerp van dit 

document.  

 

Bijlagen 

1. Concept Green Deal for the roll out with the tool 

2. Quick Scan Sun Panels https://quickscan.platformbvbreda.nl/ 

3. Agreement between Platform BV Breda and Municipality Breda  

4. Klimaatroute https://quickscan.klimaatroute.nl/accounts/profile/ 

 

  

mailto:Marcel@bureauvanmiert.nl
mailto:t.vankuijck@platformbvbreda.nl
https://quickscan.platformbvbreda.nl/
https://quickscan.klimaatroute.nl/accounts/profile/
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5.2 3-BO Breda 

Inleiding 

Business cluster  

Deze business case richt zich 3-BO, een geheel van clusters van bedrijven (lichte industrie). De clusters 

zijn goed georganiseerd en hebben een hoog niveau van gecentraliseerde managementstructuur. De 

clusters beheren de veiligheid en openbare ruimte op eigen kosten. Duurzame ontwikkeling is hun 

volgende project. Op de bedrijventerreinen in Breda zijn er 2 Business Improvement Districts (BID's). 

3-BO en het bedrijventerrein Steenakker vormen één BID. In samenwerking met het Platform BV 

Breda, heeft de gemeente Breda nog 6 BID's opgezet. Deze goed georganiseerde bedrijfsverenigingen 

kunnen de energietransitie versnellen.     

Llocatie 
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Economische activiteiten 

Het BID "3-BO" bestaat uit 3 bedrijventerreinen genaamd "Hoogeind", "Bijster" en "Takkebijster / 

Moleneind". Dit maakt 3-BO een gemengd bedrijventerrein met kantoren, handel, logistiek en lichte 

industrie. 

Kansen en bedreigingen om duurzame energie-synergieën te creëren 

Het BID 3-BO heeft 500 bedrijven en budget om te investeren. De 500 bedrijven werken samen onder 

een BID-raad. De bedrijven werkten eerder samen op het gebied van veiligheid en groenonderhoud. 

De BID's, bedrijventerreinen en industriezones zijn een belangrijke doelgroep in het beleid van de 

gemeente Breda. De BID 3-BO maakt deel uit van het "Platform BV Breda". Het Platform BV Breda, 

ondersteund door de gemeente Breda, biedt beleidsontwikkeling en samenwerking op het gebied van 

duurzaamheid. 

Het BID is erop gebrand om de energie van 3 geplande windturbines te gebruiken, als onderdeel van 

de duurzaamheidsstrategie, evenals de energie van een grootschalige zonne-PV-installatie op de 

stortplaats genaamd "Bavelse Berg". De distributienetbeheerder is bereid om mee te werken. Dit 

leidde tot een haalbaarheidsstudie van windturbines op de site. Er is overleg geweest met de 

buurtverenigingen, de provincie, het ministerie van Defensie, de lokale energieleverancier, de 

provinciale ontwikkelingsmaatschappij BOM (ontwikkelingsmaatschappij en financier) en de 

netbeheerder. De drie windturbines zijn gereguleerd in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

De technische case 

Technische oplossingen  

In deze case worden verschillende technische oplossingen gecombineerd: 

 Windenergie van 3 grote windturbines. Dit zijn de belangrijkste barrières: 

 de radardetectie van een militaire luchthaven die windenergie op deze locatie onmogelijk 
kan maken. Als gevolg hiervan kan slechts 1 windturbine worden gerealiseerd. Of in plaats 
daarvan kunnen er 3 kleinere, middelgrote windturbines worden gerealiseerd. 

 De verbinding die nodig is voor het distributienetwerk, waarvoor een investering van € 
2,7 miljoen nodig is. 

 De ambitie is om lokaal de energie van de windturbines en zon-PV te verdelen en bedrijven 
van de 3-BO BID te laten profiteren. Dit is de grootste uitdaging. 

 Zonnepanelen op een stortplaats 

 Energieopslag 
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Scenarios 

Er zijn 2 scenario's over hoe de duurzame energie-infrastructuur (wind, zon, opslag) te verbinden met 

de bedrijven aan de ene kant en met het elektriciteitsnet aan de andere kant. 

Een energieanalyse zal worden uitgevoerd via gegevens van netbeheerder Enexis, waarbij het 

energieverbruik per uur wordt geanalyseerd. Daarnaast zullen de opbrengstgegevens van wind en zon 

worden meegegeven om duidelijk te maken op welke momenten en hoeveel er wordt 

overgeproduceerd. 

In scenario 1 (zie schema hieronder) wordt de energie-infrastructuur eerst verbonden met de 

bedrijven van 3-BO en wordt het saldo (productie - consumptie van bedrijven) aan het 

middenspanningsnet geleverd. Een kost van 2,7 miljoen voor aansluiting op het hoogspanningsnet is 

niet nodig. Het middenspanningsnet is versterkt. 

Er is een grote batterijopslag gepland voor het balanceren en het vermijden van overbelasting van het 

netwerk. Verder onderzoek is nodig naar de opties voor energieopslag: 1 gedeelde batterij of 1 per 

bedrijf, waterstofproductie… Er wordt onderzocht hoe energie kan worden gebruikt voor 

straatverlichting, om een DC-netwerk te creëren, openbare bussen te laden, elektrisch te rijden ... 
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In scenario 2 is er een verbinding met het hoogspanningsnet. In dit geval zal er geen € 1,5 miljoen over 

zijn voor energieopslag. 

 

Ruimtelijk 

Windturbines zijn mogelijk volgens het gemeentelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan, maar de militaire 

radar kan beperkingen veroorzaken. Externe studies worden uitgevoerd, met name een windstudie. 

Het aanvragen van een milieuvergunning gebeurt, maar er is verder onderzoek naar radarverstoring 

aan de gang. 

Energie  

Samen zal er per jaar een productie van 54.000 MWh zijn. 

 Windturbines: maximaal 16,700 MWh / jaar 

 Zonnepanelen op de stortplaats: 16.700 MWh / jaar 
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CO2-reductie 

Er zal een vermindering van 23.220 tCO2 zijn bij het realiseren van de windenergie en het zonne-PV-

project. 

Conclusies 

Er zijn geen technische belemmeringen. Het enige risico is de moeilijkheid met de militaire radar van 

het nabijgelegen vliegveld. Een van de oplossingen is om de positie van de 3 windturbines te 

veranderen. 

 

De financiële case 

Financieel, economisch and commercieel  

De belangrijkste financiële parameter, naast de investeringskosten in windturbines en zon-PV, zijn de 

kosten van het aansluiten van 3 grote windturbines op het hoogspanningsnet, geschat op € 2,7 miljoen. 

Deze kosten komen grotendeels beschikbaar bij aansluiting op het middenspanningsnet, dat slechts € 

0,7 miljoen kost: € 2 miljoen komt beschikbaar voor de energieopslag die dan nodig is voor 

netbalancering. 

Businesscases voor PV en windenergie worden gemaakt via de SDE-subsidie (nationale 

subsidieregeling voor duurzame energie): 

 SDE-subsidie voor PV op de stortplaats is goedgekeurd voor 2019. 
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 De totale investering voor 3 windturbines bedraagt ongeveer € 10 miljoen. Dit is gebaseerd 
op de negen volgende aannames: 

1. Profit wind BV 11,4% 

2. Investering turbine € 1.200 per kW geïnstalleerd vermogen 

3. Beheer en onderhoud € 12,30 per opgewekte kWh 

4. Provisie voor transactiekosten, basispremie premium € 0,0122 per gegenereerde kWh 

5. Maximale SDE-subsidie voor het windgebied Breda: 7,2 cent per geproduceerde kWh (de 
windturbine is gekozen en de SDE-subsidie is bevestigd) 

6. Landelijke vergoeding € 0,0032 per opgewekte kWh. 

7. Economische termijn 15 jaar. 

8. Opbrengstverliezen 13%. 

9. Inflatie 1,5% 

Rollen 

Over het algemeen worden windturbines voor 80% gefinancierd door banken en voor 20% met eigen 

vermogen. Dit is onder andere een vereiste om SDE-subsidie te ontvangen. Dit betekent dat € 2 miljoen 

moet worden ingebracht als eigen vermogen of als achtergestelde lening. Het eigen vermogen kan op 

verschillende manieren worden bijgedragen: 

 100% door investeerder (s), die ook 100% eigenaar zijn. Meestal wordt de opgewekte energie 
vervolgens aangesloten op het elektriciteitsnet en verkocht aan een energieleverancier die 
deze doorverkoopt aan bedrijven en consumenten. 

 100% door de coöperatie als geheel. 

 100% door individuele leden van de coöperatieve vereniging. 

 100% als achtergestelde lening in bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatieve 
vereniging. 

De ontwikkelingskosten bedragen ongeveer € 300.000. Deze € 300.000 moet van tevoren beschikbaar 

worden gesteld. De coöperatie heeft een contract voor "betaling na succesvolle projectaflevering" 

afgesloten, waarbij als het project niet doorgaat er geen kosten zijn voor de coöperatie. De 

bovenstaande ontwikkelingskosten van € 300.000 zijn opgenomen in het investeringsbudget en zijn 

vergoed op het moment van financiële overeenkomst. 

Conclusions 

De zaak lijkt financieel haalbaar, maar er moeten verschillende opties worden overwogen. Na de 

ontwikkelingsfase wordt besloten of het project haalbaar is of niet. Wanneer de opties zijn 

geselecteerd, worden alle overeenkomsten vastgelegd en kan de uitvoering beginnen. 

 

Het juridisch en wetgevend kader 

De SDE-subsidieregeling is belangrijk om het project financieel haalbaar te maken. De SDE-subsidie 

("Steunmaatregel Duurzame Energie") is een nationale subsidieregeling. Kort gezegd werkt de subsidie 

als volgt: op basis van een aantal aannames bepaalt de overheid de kostprijs van een opgewekte kWh. 
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Dit is momenteel ver boven de marktprijs van energie (de zogenaamde APX-prijs). De overheid 

subsidieert het verschil tussen kostprijs en marktprijs (met een maximum van 13 cent). De subsidie 

wordt om de 15 minuten bepaald. 

De grote uitdaging is om 500 bedrijven en de woningwijken deze lokale energie te laten gebruiken om 

de kosten van de netwerkverbinding te verlagen. De besparingen op de netaansluiting kunnen dan 

worden geïnvesteerd in opslag. 

 

Conclusies & aanbevelingen 

Het proces is aan de gang, en net dit proces is erg belangrijk in deze business case. Het project wordt 

geleid door de BID 3-BO, met 500 bedrijven, in nauwe samenwerking met andere belanghebbenden 

zoals de gemeente Breda. De aanpak is maximale betrokkenheid van alle belanghebbenden in alle 

stadia van het project. 

De zaak lijkt technisch en financieel haalbaar, maar sommige opties moeten worden genomen. Het is 

de ambitie om de lokale consumptie van lokale productie te maximaliseren, maar juridische en 

financiële barrières kunnen de implementatie van deze ambitie belemmeren. De opties zijn nog in 

onderzoek, in samenwerking met de stakeholders. 

Op basis van deze ervaring zal deze aanpak worden uitgerold naar alle bedrijventerreinen in Breda. Er 

zijn besprekingen gaande om het proces uit te voeren met de regio West-Brabant. 

 

Contact 

Jeppe Koersthuis, jeppekoertshuis@3b-o.nl 

Disclaimer 

De informatie is gedeeltelijk gebaseed op haalbaarheidsstudies en onderzoek. Deze informatie bevat 

schattingen en verwachtingen gebaseerd op de info beschikbaar op de datum van ontwerp van dit 

document.  

Bijlagen 

1. Report & PowerPoint presentation: inventory of energy transition business park 3BO by Joost Rienks 

of BOnDS. 

2. Association Cooperative Association Breda East 2050 

3. Agreement on sustainable energy Breda Oost between the municipality and Breda Oost BV 

4. Global investment budget 3 windmills. Source Izzy Projects. 

5.Investigating the ice landing (local distribution and use) of the 3 wind turbines and Land fill sun panel 

project (CroonWolter&Dros).  

mailto:jeppekoertshuis@3b-o.nl
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6. Geothermisch 
6.1 Manor Royal Cluster 5 

Inleiding 

In dit geval verwijst geothermie naar dichtbij de oppervlakte seizoensverwarming met behulp van een 

warmtepomp. 

Cluster 5 bij Manor Royal werd geselecteerd nadat de strategische energiestudie op hoog niveau 

voltooid was in mei 2018. Naast het installeren van PV op de gebouwen, werd vastgesteld dat een 

grondwarmtepomp kon worden toegevoegd aan cluster 5 met het aangrenzend park. De 

haalbaarheidsstudies gaven aan dat de toevoeging van een grondwarmtepomp het rendement zou 

verhogen van 16% naar 28%, de afschrijving zou verminderen van 5,8 naar 3,2 jaar en de CO2-

besparingen zou verhogen van 45% naar 95% in vergelijking met het huidige gebruik. 

Bedrijven cluster 

Cluster 5 is geselecteerd voor follow-up omdat het de mogelijkheid heeft om PV, WKK en een grond 

warmtepomp te onderzoeken. Omdat Manor Royal zo dicht bij de luchthaven Gatwick ligt, is 

windenergie momenteel geen optie. De ruimte is beperkt in het gebied, dus het onderzoeken van een 

warmtepomp als onderdeel van het duurzame energieregime was te interessant om niet te bekijken. 

De grond warmtepomp kan verbinding maken met een stadsverwarmingsnetwerk als deze in de 

toekomst zou worden gebouwd. 

Geografische locatie 

Er zijn twee gebouwen met één eigenaar. 60 tot 80 KMO’s kunnen hun voordeel halen uit duurzame 

energie. 
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Economische activiteiten 

Cluster 5 biedt een breed scala aan bedrijfsunits, van kleine kantoren voor één persoon of twee 

personen, tot grotere units en suites, maar ook drive-up studio's en workshops. Er is 

gemeenschappelijke vergaderruimte en een bemande receptie. Bedrijven die momenteel ter plaatse 

zijn, omvatten een gymzaal, een solar thermal & PVT-start-up, een fysiotherapeut, een 

gezondheidszorgbedrijf, een bedrijf dat technologische oplossingen biedt, accountantsdiensten en 

ontwerp- en marketingbedrijven. De openingstijden variëren, maar de meeste bedrijven zijn open 

tussen 08:00 en 18:00 uur. 

Opportuniteiten en bedreigingen voor de creatie van duurzame energie synergieën op het 

bedrijventerrein   

Uitdagingen en sleutelfactoren voor een succesvol project zijn: 

- Onderhandeling met de gemeente om het gebied te gebruiken voor een warmtepomp 

- Betrokken huisbaas en (korte termijn) huurders  

- Kwaliteit van het dak voor PV 

- Eerlijke verdeling opgespaarde winsten door energie opwekking tussen huurders en de 

verhuurder 

Elk gebouw heeft zijn eigen elektriciteitsvoorziening en de eenvoudigste manier om de voordelen van 

PV te maximaliseren, is door één enkele stroomvoorziening voor de hele site te installeren, zodat de 

PV energie overal kan worden gebruikt waar nodig is. Het gebruik van een elektrisch aangedreven 

warmtepomp voor ruimteverwarming creëert een extra vraag waaraan deels kan worden voldaan door 

de geïnstalleerde PV, waardoor de CO2-emissies van het gebouw verder worden verminderd. 

De technische case 

Technische oplossingen 

PV op daken, zonneparkeerterreinen, batterijopslag voor zonne-energie, een gecombineerde warmte- 

en krachtcentrale en grondwarmtepompen werden overwogen. Een conceptuele lay-out van het 

energiesysteem met betrekking tot verschillende technologieën, specifieke vereisten van de 

individuele vraag (bijvoorbeeld belastingscurves) en randvoorwaarden (bijvoorbeeld tarieven, wetten) 

werd ontwikkeld voor de cluster. Om de haalbaarheid te beoordelen, werd de cluster gemodelleerd 

met de softwaretool energyPRO voor een volledig referentiejaar. 

WKK en grondwarmtepomp werden onderzocht in combinatie met PV en er is vastgesteld dat beide 

technisch en financieel haalbaar zijn. De warmtepomp zou (een deel van) de elektriciteit gebruiken die 

wordt geproduceerd door de PV. Zonnepanelen op beide gebouwen produceren 169.000 kWh/jaar. 

De beschikbaarheid van een netwerkverbinding werd in dit stadium niet getest, aangezien een groot 

deel van de opgewekte elektriciteit (68%) ter plaatse wordt gebruikt en een exportbeperkingsapparaat 

kan worden geïnstalleerd om eventuele netwerkbeperkingen te beheren. 

De resultaten voor PV op het dak van de HelioScope-softwaretool voor elk gebouw worden hieronder 

weergegeven: 
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Gebouw 1 

 

Gebouw 2 

 

 

Scenario’s 

Een traditionele haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd. Een standaard business case, en zeven 

varianten werden onderzocht. De details staan in bijlage 6.2. 

1. Solar PV-gebouw A 

2. Solar PV-gebouw B 

3. Zonnepanelen op beide gebouwen en parkeerterrein PV 

4. Solar PV op beide gebouwen met batterijopslag 

5. WKK 

6. Solar PV op beide gebouwen met WKK 

7. Solar PV op beide gebouwen met grondwarmtepomp 

De gemakkelijkste opties zijn # 1 en # 2, de beste CO2-reductie is # 7, terwijl # 6 een goede balans 

tussen investeringskosten en CO2-reductie maakt. 

Optie 7 werd uitgekozen vanwege de CO2-reductie, het rendement en de interesse voor het uittesten 

van een grondwarmtepomp.  
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Ruimtelijk 

Het installeren van PV op het dak of een grondwarmtepomp zou geen impact hebben op het uitzicht 

of de bruikbaarheid van de site voor bedrijven. Een WKK-installatie kan een uitbreiding van het 

ketelhuis vereisen, maar deze kan zo zijn ontworpen dat deze niet interfereert met bedrijven. 

Als parking PV zou worden geïnstalleerd, zou er wel een duidelijke visuele impact zijn. Er zou een 

potentieel positief voordeel kunnen zijn van overdekte parkeerplaatsen, inclusief de mogelijkheid om 

EV-laadinfrastructuur op te nemen. 

Gevolgen voor het milieu 

Het installeren van de grondwarmtepomp zou een CO2-besparing van 119,8 t/a opleveren. Dit zou een 

relatieve besparing opleveren van 95% in vergelijking met Business As Usual (BAU). 

Energie 

Optie 7, PV op het dak plus een grondwarmtepomp, werd gekozen omdat dit de beste technische en 

financiële verwachtte resultaten oplevert. Het zou de productie en het gebruik van duurzame energie 

op locatie maximaliseren en de beste CO2-besparing opleveren. Een grondwarmtepomp zou bijzonder 

aantrekkelijk zijn vanwege de beschikbaarheid van Renewable Heat Incentive (RHI) -betalingen van de 

centrale overheid. 

OPERATIONAL DATA     

Installed capacity PV 187.0 kWp 

Annual yield from PV 169.8 MWh 

 
Installed capacity heat pump 

116.0 kWth 

Heat storage 30.0 m³ 

El. Energy Demand 269.9 MWhth/a 

Electricity savings 114.9 MWh/a 

Excess electricity production 54.9 MWh/a 

 

 

 

CO2-reductie 

De verwachte elektriciteitsproductie van PV zou 169,8 MWh per jaar zijn. Het installeren van de grond 

warmtepomp zou 96% van de verwarmingsbehoefte voor het gebouw opleveren en een CO2-
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besparing van 119,8 t/a opleveren. Dit zou een relatieve besparing van 95% opleveren in vergelijking 

met BAU. 

Conclusie 

De grond warmtepomp met PV is technisch haalbaar. De belangrijkste barrière is het onderhandelen 

over het gebruik van het land met de gemeente en de ruimtelijke ordening. Een risico is ongeschiktheid 

van het dak voor PV. 

De mogelijkheid om 95% CO2-besparing te realiseren is een geweldige kans 

 

De financiële case 

Financieel, economisch en commercieel 

De rendabiliteit van optie 7 werd berekend op basis van de financiële parameters CAPEX en OPEX en 

worden weergegeven in de tabellen hieronder.. 

PROFITABILITY     

Total Investment 298,500 £ 

average of discounted real net savings & revenues 23,600 £ 

NPV 331,100 £ 

IRR 28.3%   

ROI 128%   

Amortisation 3.2 £/a 

Production cost PV 46.9 £/MWh 

 

FINANCIAL FRAMEWORK PARAMETERS  

discount rate 3.50% 
period under consideration 25 years 
O&M cost (share of invest) 0.8% 
O&M cost increase 0.2% 
Financing Period 25 years 
interest rate on outside capital 3.5% 
equity share 30% 
Inflation 2.0% 
Energy price increase 5.3 % (year 1-2) 2.6 % (year 3-25) 

 

TECHNOLOGY CAPEX COSTS 

ROOFTOP PV 900 £/kWp £168,300 

HEAT PUMP CAPEXs = 3,245 x Pth-0.558 £/kWth + 150% £94,966 

HEAT STORAGE 1M3 – 1,000 
M3 

230 – 1,200 £/m3 £904  
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TECHNOLOGY OPEX DESCRIPTION 

ROOFTOP PV = 1.6% of invest Cleaning, reserves for change of inverter, insurances, periodic 
inspection parts 

HEAT PUMP = 6.7 % of invest Periodic inspection, leakage tests, reserves for change of heat 
pump 

 

Rolverdeling 

Bedrijven zijn door het Manor Royal BID geadviseerd om te wachten op de uitkomsten van de 

beoordeling van de financiering en de beheer opties (verwacht in januari 2019) voordat ze beslissen 

over de financiering. 

Opties zijn onder andere directe investeringen door het bedrijf, investeringen door de eigenaar, derde 

partijfinanciering of een samenwerking met een energie coöperatieve. 

Conclusies 

Het project is financieel haalbaar. Er is een belangrijke mogelijkheid om geld te besparen op 

energierekeningen en de CO2-uitstoot met 95% te verminderen. Hoewel plaatselijke managers van de 

gebouwen de projectvoordelen kunnen begrijpen en een volledige businesscase willen ontwikkelen, 

bestaat het risico dat hun raden de kapitaaluitgaven niet goedkeuren.  

 

Het juridisch en wetgevend kader 

Details over het huidige beleid en juridische omgeving voor bedrijven die duurzame energiesystemen 

installeren bij Manor Royal zijn te vinden in bijlage 6.3. De belangrijkste punten voor dit voorstel zijn: 

• De Feed in Tariff (FiT) –regeling wordt na maart 2019 opnieuw afgeschaft voor nieuwe registraties. 

Hiermee worden inkomsten uit FIT-betalingen verwijderd, waardoor het projectrendement wordt 

verlaagd maar de conclusie dat het project levensvatbaar verandert niet. 

• De standaardbetaling voor het naar het net geëxporteerde vermogen stopt ook vanaf april. De 

eigenaar van het PV-systeem zal zich bij de markt moeten aansluiten en een leveringscontract moeten 

afsluiten met een koper voor de geëxporteerde hernieuwbare energie. Dit is een snelgroeiende markt 

in het Verenigd Koninkrijk. 

• De Britse klimaatveranderingsheffing zal in april 2019 stijgen met 68% voor elektriciteit en 59% voor 

gas. Gebruik van elektriciteit die op het terrein wordt gegenereerd en die het uit het netwerk 

afkomstige vermogen en gas vermindert, zal de kosten voor heffingen verminderen. 

• De eigenaar van de site zou moeten overwegen hoe hij de facturering aan huurders kan aanpassen 

en of de voorwaarden van hun huurovereenkomst moeten worden aangepast. Een deel van de 

kostenbesparingen kan worden gedeeld met de KMO/MKB-huurders die mee profiteren. 



 Pilot Business Cases WP2: Living labs 

106 
 

Conclusies toegepast op specifieke case 

De intrekking van de ondersteuning voor PV installaties door de afschaffing van het feed-in-tarief (FiT) 

na maart 2019 voor nieuwe registraties zou een grootschalig handelstransportmodel voor energie 

nadelig beïnvloeden en kan ertoe leiden dat de grootte van systemen worden geoptimaliseerd in het 

licht van maximale consumptie op de site. Dit zou het moeilijker maken om een haalbare inter-Manor 

Royal-handel in elektriciteit op te zetten, omdat er minder overtollige elektriciteit beschikbaar zou zijn. 

Het verlies van FiT wordt echter gecompenseerd door de aanhoudende daling van installatiekosten 

voor PV en de opkomst van een markt voor actieve energieaankopen voor geëxporteerde 

hernieuwbare elektriciteit in het VK. Dit zou installaties kunnen ondersteunen totdat een kritieke 

hoeveelheid stroom beschikbaar is om binnen Manor Royal te worden verhandeld. 

Stimulansen en regelgeving veranderen snel en zullen in een volledige businesscase zorgvuldig moeten 

worden overwogen. 

Conclusies & aanbevelingen 

De oplevering van het handelstransportmodel voor energie is opgeschort tot het einde van de 

beoordeling van de financiering en de beheer opties, gepland in januari 2019. Het bedrijf moet dan 

beslissen om al dan niet te beleggen of een derde partij te betrekken. 

Het vermelde beleid van de eigenaar van het gebouw om koolstofarme manieren van werken te 

bevorderen is een belangrijke succesfactor. 

Het creëren van een grotere geaggregeerde vraag in verschillende bedrijven en het organiseren van 

groepsaankopen kan de totale kosten verlagen. 

De mogelijkheid om het project in fases te ontwikkelen (zelfvoorziening - gevolgd door samenwerking 

met buren en tot slot volledige, real-time handel in energie in Manor Royal) maakt het mogelijk om in 

elke fase extra voordelen te behalen, met een laag risico. 

Contact 

Ingrid Bennett   ingrid.bennett@westsussex.gov.uk 

Disclaimer 

Informatie is gedeeltelijk gebaseerd op haalbaarheidsstudies en onderzoek, met schattingen en 

verwachtingen op basis van de informatie, beschikbaar bij het schrijven van dit document 

Bijlagen 

6.1. BISEPS Re-Energise Project Report v5.0.pdf 

6.2. 1620005393_BISEPS_FS_Cluster5_Final-Report_181122_v05.pdf 

6.3. BISEPS UK Legal and policy considerations for renewable energy projects.pdf 

 


