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In deze handleiding worden de mogelijkheden toegelicht om een energieconcept op basis van hernieuwbare energie te ontwikkelen
op een bedrijventerrein. Voor de ontwikkeling en het beheer van het energieconcept wordt gebruik gemaakt van het businessmodel
van Energy Supply Contracting.
Energy Supply Contracting (ESC) en daarmee gepaard de samenaankoop van hernieuwbare energie biedt mogelijkheden om
duurzame energieopwekking en -consumptie op de site te combineren met een financieel aantrekkelijk model. Door de
productie en consumptie van hernieuwbare energie kan de ambitie op vlak van CO2-neutraliteit op een bedrijventerrein worden
overtroffen en kan het duurzame karakter van het bedrijventerrein extra kracht worden bijgezet. Dit biedt dan ook kansen aan
projectontwikkelaars en -beheerders van bedrijventerreinen alsook aan de daar gevestigde bedrijven.
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Om optimaal te kunnen genieten van deze voordelen van ESC is het belangrijk dat er in elke stap van het ontwikkelingsproces
van een bedrijventerrein een aantal voorzieningen worden genomen om het opwekken van hernieuwbare energie te
stimuleren en te faciliteren. Deze handleiding geeft de verschillende maatregelen aan die noodzakelijk zijn om opwekking en
consumptie van hernieuwbare energie te stimuleren en dit voor de diverse fasen van de ontwikkeling van het bedrijventerrein: van
planningsfase, naar ontwerp, realisatie tot en met het beheer van het terrein.
In deze handleiding worden de ‘best practices’ voor het volledige proces en de rol van de verschillende stakeholders besproken.
Daarnaast worden aandachtspunten in de kijker gezet aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.
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ENERGY SUPPLY CONTRACTING ALS
ALTERNATIEVE FINANCIERING VOOR HET
ENERGIECONCEPT

ENERGY SUPPLY CONTRACTING
Energy Supply Contracting (ESC) omvat het efficiënt leveren van energie aan de eindgebruiker. Hierbij geeft de Energy Service
Company (ESCO) garanties aan de eindklant om tegen een vooraf contractueel bepaald (gunstig) tarief hoogwaardige energie
te leveren in een vorm die de eindgebruiker efficiënt kan aanwenden. Mogelijke vormen van energie zijn elektriciteit, biogas,
warmte/koude en perslucht. De ESCO zal de benodigde installatie financieren. Meestal wordt de installatie op de eigendom van de
eindgebruiker geplaatst. De vergoeding die de eindgebruiker aan de ESCO betaalt voor de energielevering en de bedrijfszekerheid
zal de ESCO toelaten om de financiering van de installatie terug te verdienen.1
De ESCO is verantwoordelijk voor het volledig proces (financiering, engineering, design, constructie, exploitatie en onderhoud)
van zowel de energieopwekking als de energiedistributie tot bij de klant. Op deze manier is de eindgebruiker verzekerd van de
levering van energie, meestal uit hernieuwbare energiebronnen, zonder zelf voor de investering, het beheer of het onderhoud van de
energiebron in te staan en dit tegen een voordelige prijs.2

BELEIDSMATIG KADER EN FINANCIËLE STEUN VOOR
HERNIEUWBARE ENERGIE
Europees beleid
In het kader van de Europese 2020-strategie, waarbij de
uitstoot van broeikasgassen, energie-efficiëntie en duurzame
energieopwekking met 20% dienen te verbeteren, zullen de
normen voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen steeds
strenger worden. Vanuit Europa werden de Europese Renewable
Energy Directive (RED), de Energy Efficiency Directive (EED)
en de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)
opgesteld, die verder werden vertaald en geconcretiseerd in
een aantal nationale en regionale actieplannen en regelgeving.
Deze nationale en regionale actieplannen en regelgeving bieden
een werkingskader en leiden tot financiële stimulansen voor
de implementatie van hernieuwbare energie en bijgevolg ESCprojecten.
Vlaams beleid en regelgeving

ENERGY SUPPLY CONTRACTING

kWh

Figuur 1: Energy Supply Contracting

De omzetting van de EPBD richtlijn leidt tot regelgeving en
normering voor gebouwen, met name de Energie Prestatie en
Binnenklimaat (EPB) normen op nationaal niveau. De EPBnormen worden jaarlijks strenger en vereisen sinds 2014 een
minimum aandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw (of
gelijkwaardig).
In Vlaanderen is het bovendien verplicht om een
haalbaarheidsstudie in verband met de implementatie van
hernieuwbare energiesystemen uit te voeren voor het behalen
van de EPB-normen voor nieuwe gebouwen groter dan 1000
m². Verdere bepalingen inzake deze haalbaarheidsstudie
zijn opgenomen in het Energiebesluit van 19 november 2010
(link). In het Ministerieel besluit van 11 januari 2008 (link) werd
vastgelegd welke technieken te onderzoeken zijn, afhankelijk
van de functie en de grootte van het gebouw. De te onderzoeken
technieken werden zodanig geselecteerd dat de kans heel groot
is dat de toepassing effectief haalbaar is (link).

Deze regelgeving borgt de realisatie van een energie-efficiënt
gebouw en een performant energieconcept op kavelniveau.
Ook de Europese Energy Efficiency Directive (EED) en
Renewable Energy Directive (RED) werden vertaald naar
Vlaamse actieplannen. Met name het derde Vlaams actieplan
energie-efficiëntie (2011) (link) en het actieplan Hernieuwbare
energie 2020 (2013) (link). Deze richtlijnen werden op gewestelijk
niveau omgezet naar regelgeving, met name in het Vlaamse
Energiedecreet dat in 2011 in werking trad.
Voor de aanleg van collectieve energienetten is deze
regelgeving voorlopig nog een belangrijk knelpunt. Het
Vlaams Energiedecreet legt voor gas en elektriciteit een
aantal regels op die collectieve energieopwekking en -levering
binnen het bedrijventerrein complex maken. Zo is de aanleg
van een privédistributienet principieel verboden en dient de
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
toestemming te geven om elektriciteit of gas die op één site
(kavel van een eigenaar) wordt opgewekt te leveren aan een site
van een andere eigenaar (zie kader ‘Energiedecreet’).
Voor de uitwisseling van warmte via een warmtenet geldt
dergelijke specifieke Vlaamse regelgeving niet. Een warmtenet
kan zonder goedkeuring van de VREG worden aangelegd. De
wetgeving voor de aanleg van een warmtenet is geïntegreerd in
de wetgeving op de ruimtelijke ordening. Een bouwvergunning
volstaat hierdoor voor de aanleg van een warmtenet. Er dient
echter te worden opgemerkt dat een aangepast regelgevend
kader voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten in
Vlaanderen nog niet is uitgewerkt. Op vlak van beleid en
regelgeving rond warmtenetten hinkt België sterk achterop als
we dit vergelijken met bijvoorbeeld Nederland. Het ontbreken
van een aangepast regelgevend kader zorgt dan ook voor een
onzekere factor bij de realisatie van warmtenetten.

eu.ESCO. (2010). Energy Contracting - Successful energy services business models. Opgeroepen op 04 09, 2015, van eu.ESCO: http://www.eu-esco.org/index.
php?id=16
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Energiedecreet:
principieel
verbod
op
privédistributienetten en regelgeving i.v.m. directe
lijnen3
Energie-uitwisseling over de grenzen van de eigen
site zijn onderworpen aan de regels beschreven in het
Energiedecreet voor privédistributienetten en directe lijnen.
In een mededeling van de Vlaamse Regulator van de
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) van 6 september 2011
m.b.t. privédistributienetten en directe lijnen worden beide
begrippen als volgt gedefinieerd:
• “Er geldt een principieel verbod op privédistributienetten
(art. 4.7.1 §1 Energiedecreet). Een privédistributienet
is elke elektriciteitslijn, elke aardgasleiding of elk net
voor distributie van elektriciteit of aardgas dat niet
wordt uitgebaat door een door de VREG aangewezen
distributienetbeheerder noch door de beheerder van het
plaatselijk vervoernet, en dat geen gesloten distributienet,
directe lijn of directe leiding is (art. 1.1.3, 101°/1
Energiedecreet).”
• “Een directe lijn is een elektriciteitslijn met een nominale
spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, die
een productie-installatie met een afnemer verbindt. … “De
aanleg van directe lijnen of leidingen op de eigen site om
elektriciteit of aardgas te leveren, is toegelaten.” … “De
aanleg van een directe lijn of leiding die de grenzen
van de eigen site overschrijdt, is toegestaan na een
voorafgaande toelating, verleend door de VREG.”
Voor het bovenstaande wordt de “eigen site” beschreven
als: “Het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale
percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon
als eigenaar, opstalhouder of concessiehouder.”

Steunmaatregelen
Bedrijven in Vlaanderen die investeren in hernieuwbare energie
kunnen beroep doen op tal van steunmaatregelen. Ondersteuning
is er zowel op federaal als op Vlaams niveau. Zo geldt er op
federaal niveau onder meer voor nieuwe kantoorgebouwen
een belastingaftrek wanneer de energieprestaties beter zijn
dan de geldende EPB-normen door het toekennen van een
vermindering van de onroerende voorheffingen. Voor industriële
investeringen in rationeel energiegebruik, energie-efficiëntie
en warmterecuperatie wordt de belastbare winst verminderd
d.m.v. een verhoogde investeringsaftrek. Voor andere
tegemoetkomingen vanuit Vlaanderen wordt verwezen naar de
website van het Vlaams Energieagentschap (link).
Behalve een belastingaftrek voorziet België ook in
investeringssteun. Vlaanderen heeft tal van actieplannen die
financiële steun voor projecten rond hernieuwbare energie
voorzien. Zo kunnen Vlaamse bedrijven (met aansluiting <
70kV) een aanvraag indienen bij Elia om de terugverdientijd
van de investering te verkorten en zodoende de investeringen
aantrekkelijker te maken. (link). In het kader van het Vlaams
actieplan ‘Groene Warmte’ kunnen bedrijven tweejaarlijks
deelnemen aan een call om financiële steun te krijgen voor
projecten van groene warmteopwekking (met capaciteit >1MW)
(link). Daarnaast kunnen bedrijven energiepremies aanvragen
bij de lokale netbeheerder voor investeringen in lokale
energieproductie.
Het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 stimuleert de
ontwikkeling van warmtenetten die technisch en economisch
haalbaar zijn. Zo ontving het warmtenet van MIROM in
Roeselare recent € 1,9 miljoen subsidies voor de uitbreiding
van het warmtenet met de glastuinbouwcluster Roeselare-West
(zie projectfiche ‘Warmtenet Roeselare’). Andere financiële
steunmaatregelen voor hernieuwbare energie vanuit Vlaanderen
zijn de energiepremies van de distributienetbeheerders, de
certificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling, de
ecologiepremie Plus of strategische ecologiesteun (link).
Europa voorziet ook in een aantal subsidie en
investeringsprogramma’s die afhankelijk van het fonds beheerd
worden op Nationaal, Regionaal of Europees niveau (link).

VREG. (2011, September 6). Mededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt met betrekking tot privédistributienetten en directe lijnen Brussel.
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PROCESSTAPPEN ENERGY SUPPLY CONTRACTING

INLEIDING

Organisatie Duurzame Energie

De uitvoering van een ESC-project verloopt in een aantal stappen en begint bij de gegevensverzameling en het afbakenen van de
scope van het project. Vervolgens wordt het ESC-project gedefinieerd en gerealiseerd door de implementatie van de installaties voor
de opwekking van hernieuwbare energie. Ten slotte volgt de exploitatie en het beheer van de installatie.

Organisatie Duurzame Energie (ODE) is de sectororganisatie
voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt meer
dan driehonderd bedrijven, kenniscentra, universiteiten
en organisaties samen in technologieplatformen en
werkgroepen. Hierbij wordt kennis over hernieuwbare
energie uitgewisseld.

Energy Supply Contracting (ESC) wordt vaak net als Energy Performance Contracting (EPC) beschreven als een te leveren Energy
Service. EPC focust voornamelijk op het nemen van energiebesparende maatregelen zodat de algemene energiekost voor een
bedrijf daalt omdat er minder energie verbruikt wordt (Energie Efficiëntie) – zie handleiding ‘Energy Performance Contracting’. ESC
zal de energiekost doen dalen door zelf duurzame energie op te wekken op de site van de eindgebruiker en deze op een efficiënte
en gegarandeerde manier te leveren aan een marktconform tarief, met name door het toepassen van het ‘Niet Meer Dan Andersprincipe (NMDA-principe)’.
De verschillende stappen in een ESC-project zijn hieronder schematisch weergegeven. Per stap worden de belangrijkste acties en
aandachtspunten aangegeven.

Stap 1 - Kwalificatie van het
ESC-project

Stap 2 – Aanbesteden en
selecteren van een ESCO

Het is aangeraden een facilitator aan te stellen die het doorlopen van het ESC project begeleidt. De taken van een facilitator zijn heel
divers en zullen in de verschillende stappen van het ESC-project verder worden besproken.

STAP 1 - KWALIFICATIE VAN HET EPC-PROJECT
Voor het toepassen van ESC op een bedrijventerrein dient het energiesysteem op maat te zijn van de verbruikers. Eventueel kan
gekeken worden naar een opschaling en synergiën in de directe omgeving van het bedrijventerrein. Daarom is het belangrijk dat er
een goede afstemming is tussen de energieproductietechnologie en de energievraag van het bedrijventerrein. In de technische (pre-)
haalbaarheidsanalyse wordt onderzocht welk energieconcept technisch mogelijk is voor het bedrijventerrein. Een energieconcept
bestaat uit volgende onderdelen:

6

Op de website van ODE (link) worden verschillende
energieconcepten besproken: bio-energie, warmtenetten,
warmtepompen,
windenergie,
zonnestroom
en
zonnewarmte. Verder zijn er ook meerdere publicaties terug
te vinden zoals beleidsdocumenten, studies en informatie
over subsidies.

Stap 3 - Realisatie en beheer

Figuur 2: De verschillende stappen in een EPC-project

•
•
•
•

Figuur 3: Organisatie Duurzame Energie (ODE)

Energiebron (vb. zonne-energie, windenergie, biomassa,…);
Conversietechnologie (vb. zonnepanelen, windmolen, biomassacentrale);
Transportinfrastructuur (vb. lokaal elektriciteitsnet, warmtenet, distributienet);
Energievraag (vb. industriële gebruikers op het bedrijventerrein, bedrijven en residenties uit de omgeving).

Na de technische (pre-)haalbaarheidsanalyse dient te worden
gekeken of het voorgestelde energieconcept ook economisch
haalbaar is, rekening houdend met de vraag en het mogelijke
aanbod op het bedrijventerrein en in de directe omgeving.
In de economische haalbaarheidsanalyse wordt een
businessmodel opgebouwd dat is afgestemd op het
energieconcept. Er kan worden nagegaan of het interessant is om
het ESC-project op te schalen en in te spelen op de mogelijke vraag
en aanbod in de directe omgeving. Ondersteunende maatregelen
zoals subsidies, groenestroom- en warmtekrachtcertificaten
vormen vaak een belangrijk onderdeel van het businessmodel.
Deze ondersteuningsmiddelen zijn een nuttige stimulering voor
de ontwikkeling van duurzame energieconcepten op basis van
hernieuwbare energie. Ecologisch-technisch goede projecten
zijn soms minder interessant omdat ze niet in aanmerking komen
voor subsidies of groenestroomcertificaten.

Hierdoor worden niet altijd de meest ecologische oplossingen
op lange termijn gekozen. Een alternatief beleid zou zijn om de
subsidies en andere vormen van stimulering te baseren op de
resultaten van het onderzoek en per project de steunmaatregelen
toe te wijzen aan de meest ecologische oplossing voor het
beschouwd gebied.
Tenslotte dienen de mogelijke juridische structuren voor
het ESC-project te worden onderzocht en gedefinieerd. De
te weerhouden juridische structuur kan pas bepaald worden
nadat de uiteindelijke stakeholders voor het project zijn
geïdentificeerd. Daaraan gekoppeld zullen ook mogelijke
projectfinancieringsmogelijkheden in kaart gebracht worden.
Een ESC-facilitator is een ‘expert of expertengroep’, aangesteld
als ondersteunend en adviserend orgaan. De facilitator kan met
zijn expertise en ervaring zowel de technische en economische
haalbaarheidsstudie als het opstellen van een juridische structuur
begeleiden. Op deze manier zal de ESC-facilitator tijdens het
voortraject een goede basis leggen voor een succesvol ESCproject.4

STAP 2 – AANBESTEDEN EN SELECTEREN VAN DE
LEVERANCIER (ESCO)
In de tweede stap zal de Energy Service Company (ESCO)
worden aangesteld. Het type aanbesteding om de ESCO
aan te stellen zal afhankelijk zijn van het voorliggende project.
Wanneer een publieke organisatie betrokken is, zal een
openbare aanbesteding aan de orde zijn. Dit kan het geval
zijn wanneer de projectontwikkelaar van het bedrijventerrein
betrokken is bij het ESC-project en deze bijv. een provinciale
ontwikkelingsmaatschappij, een intercommunale, een stad of
gemeente of een andere publieke entiteit is. In dit geval zal de
aanbesteding aan de voorwaarden van de overheidsopdrachten
moeten voldoen. Voor een private aanbesteding is het belangrijk
om voldoende kandidaten aan te schrijven om een zo competitief
mogelijk voorstel te kunnen weerhouden.

Berlin Energy Agency. (2012, September 13). Assessing framework conditions for Energy Service Companies. Opgeroepen op mei 05, 2015, van Giz.de - ESCO
Guide: http://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2013-en-esco-guide.pdf
4
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Het voorstel van de ESCO zal in lijn moeten liggen met
de resultaten en bevindingen uit de eerste stap met de
kwalificatie van het ESC project. In deze eerste stap werd a.d.h.v.
de technische en economische pre-haalbaarheidsanalyses
reeds een eerste ontwerp van het energieconcept uitgewerkt
en de energievraag- en aanbod van het bedrijventerrein (en
eventueel van de ruimere omgeving) onderzocht. Het is daarom
belangrijk dat de kandidaat-ESCO voldoende inzicht krijgt in de
beschikbare gegevens. Dit kan door in het bestek voldoende
aandacht te besteden aan de projecteisen, echter zonder reeds
een volledige technische studie met specificaties uit te schrijven.
Een ESC-facilitator kan helpen om het bestek op maat van het
bedrijventerrein op te stellen en de juiste accenten te leggen
zodat de kandidaat ESCO over de nodige informatie beschikt om
een gedegen voorstel uit te werken.
Het voorstel van de ESCO zal vooral worden beoordeeld
op basis van de vereiste output-specificaties en de
selectiecriteria van het bestek. Belangrijke criteria zijn in de
eerste plaats de leveringszekerheid en de energieprijs voor de
vereiste energievraag (NMDA-principe). Er kunnen uiteraard
ook aanvullende (duurzaamheids-)criteria opgenomen worden
om de selectie van gewenst energieconcept en gewenste
kandidaat door te voeren. De ESCO zal in zijn service voorstel
de maatregelen aangeven die hij zal nemen om aan deze criteria
te voldoen gedurende de contractperiode (Design, Build,
Operate & Maintain). Naast de beschrijving van de technische
specificaties van de installatie en de bouw, zal dus ook een
duidelijk beeld gegeven worden van de opvolging en onderhoud
van de installatie tijdens het project.
Op basis van het voorgestelde energieconcept en de betrokken
stakeholders wordt de juridische structuur en de mogelijke
projectfinanciering van het ESC-project gedefinieerd5 .
Specifieke knowhow is vereist om te komen tot een optimaal
samenwerkingsverband tussen de verschillende partners en
voor de opmaak van de benodigde contracten.

Bij het bepalen van de optimale samenwerkingsvormen, moet
onder meer gekeken worden naar de volgende elementen:
• Wie zijn de partners en welke rol wensen deze in te nemen
in het verdere project? Meer specifiek komt hier de aard van
de partners en betrokken organisaties (publiek – privaat) aan
bod alsook de scope van de betrokkenheid van de diverse
actoren (deelname in risico’s, hun specifieke inbreng en
vergoeding, etc.). Hierbij wordt ook de rol en bevoegdheid van
de ESCO volledig verankerd.
• Hoe cruciaal is de betrokkenheid van elk van de actoren
en in welke mate zullen de partners solidair zijn om een
gezamenlijk project te realiseren, met mogelijk winsten maar
ook verliezen?
• Welke wetgeving (o.a. het energiedecreet) is van
toepassing en wat zijn de implicaties op de keuze van het
samenwerkingsverband?
Bij het beschouwen van een samenwerkingsverband, zullen
uiteraard ook de mogelijke financieringsvormen voor het
project geëvalueerd worden:
• Eigen middelen vanuit het samenwerkingsverband;
• Subsidies en projecttoelagen vanuit (boven)lokale overheden
en Europa;
• Derdepartijfinanciering;
• Garantiefondsen.

STAP 3 - REALISATIE EN BEHEER
Tijdens de realisatie en het beheer zal de ESCO het
energieconcept ontwikkelen en daarna gedurende de looptijd
van het ESC-project beheren.
Naast de wettelijke en contractueel vastgelegde bepalingen rond
de energieproductie en -levering, zal de ESCO ook instaan voor
een duurzaam beheer van het energieconcept teneinde een
maximale levensduur van het energieconcept te bereiken.

VITO NV (2013, Januari 15). Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park. Opgeroepen op April 13 , 2015, van Energie Conversie Parken: http://www.ecp-biomass.eu/sites/default/files/books/Stibbe-rapport_Finaal.pdf
5
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ESC IN RELATIE TOT DE ONTWIKKELING VAN HET
BEDRIJVENTERREIN

INLEIDING
De ontwikkeling van een bedrijventerrein bestaat uit een aantal fasen. Onderstaande figuur toont per fase van de ontwikkeling de
belangrijkste instrumenten voor het stimuleren, faciliteren of verplichten van hernieuwbare energie op het bedrijventerrein via ESC.

PLANNINGS
FASE

CONCEPT
FASE

UITGIFTE
FASE

EXPLOITATIE- EN
BEHEERFASE

HANDHAVINGSFASE

Ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen

inrichtingsplan

Uitgifteplan

Beheersplan

Beheersplan

Ruimtelijke structuur- en
uitvoeringsplannen

Verkoops- en vestigingvoorwaarden

Decreten en regelgeving
i.v.m. energie en
duurzaamheid

Stedenbouwkundige
voorschriften

Decreten en regelgeving
i.v.m. energie en
duurzaamheid

Figuur 4: Stappen in de ontwikkeling van een bedrijventerrein

In dit hoofdstuk worden eerst de verschillende actoren besproken die bij een ESC-project betrokken zijn en wat voor hen de
toegevoegde waarde is om ESC toe te passen op een bedrijventerrein. Vervolgens geven we per ontwikkelingsfase een omschrijving
van de aandachtspunten en mogelijkheden om het ESC-project te faciliteren.

BIJDRAGE VAN ESC OP HET BEDRIJVENTERREIN
In dit hoofdstuk wordt aangegeven waarom een bedrijventerrein de optimale plaats is om via ESC een energieconcept te ontwikkelen.
Hierbij wordt gekeken vanuit het perspectief van de verschillende actoren: de ontwikkelaar, de gevestigde bedrijven en de ESCO.
Ontwikkelaar bedrijventerrein
Voor de ontwikkelaar van het bedrijventerrein neemt het belang van energieopwekking en -consumptie op het bedrijventerrein toe.
Vanuit de verschillende beleidsniveaus worden de eisen op vlak van duurzame energieproductie en –consumptie steeds ambitieuzer.
We verwijzen hiervoor naar bovenstaand hoofdstuk ‘Beleidsmatig kader en financiële steun voor hernieuwbare energie’ waar het
beleidsmatig kader inzicht geeft in de uitdagingen op korte termijn en de Vlaamse Actieplannen. Daarom zijn nieuw aan te leggen
bedrijventerreinen voor projectontwikkelaars, veelal ook (lokale) overheden, een zeer goede plaats om via ESC een project rond
hernieuwbare energie te faciliteren.
Het regelgevend kader voorziet onder meer de bepaling omtrent CO2-neutraliteit op het bedrijventerrein en verschillende
subsidieprogramma’s voor de realisatie van lokale energieproductie. Bedrijventerreinen worden vanuit de overheid gezien als een
ideale plaats voor het plaatsen van windmolens waardoor het eenvoudiger is om hiervoor een vergunning te krijgen dan in een
woongebied. Daarnaast vormen bedrijventerreinen een goede afzetmarkt voor de lokaal geproduceerde energie. Zoals verder in dit
hoofdstuk aan bod komt, zal de rol van de ontwikkelaar tijdens de verschillende fases van de ontwikkeling van het bedrijventerrein
cruciaal zijn voor het opstarten van een duurzaam ESC-project.

Voor veel projectontwikkelaars ontbreekt zowel de knowhow als
de financiële middelen om zelf de (collectieve) productie van
hernieuwbare energie te organiseren of om de juiste leverancier
en mogelijke afnemers te vinden. Hierbij biedt het concept van
Energy Supply Contracting een goede oplossing. Bij ESC zal
een derde partij de energieopwekking en –levering verzorgen en
de nodige garanties bieden aan de gevestigde bedrijven.
Bedrijven op het bedrijventerrein
Bedrijven hebben vaak een zeer specifiek energieprofiel.
Vooral bij industriële bedrijven is dit het geval aangezien het
energieverbruik sterk afhangt van de productieprocessen. Dit
zorgt ervoor dat deze bedrijven het elektriciteits- en aardgasnet
vaak erg belasten en dat de conventionele energieleveranciers
niet altijd de meest gunstige tarieven aanbieden of de garanties
kunnen geven op vlak van energielevering. Voor bedrijven is er
bovendien vaak een enorm potentieel aanwezig om zelf energie
op te wekken of om reststromen uit productieprocessen te
hergebruiken voor de levering van energie aan andere bedrijven.
Wegens tijds- en kennisgebrek wordt dit potentieel vaak
onvoldoende benut. Bovendien is samenwerking met andere
bedrijven niet altijd vanzelfsprekend.
Door hun vestiging op een bedrijventerrein, hebben bedrijven het
voordeel dat ze een ESC-project collectief kunnen doorlopen.
De voordelen van de clustering op het bedrijventerrein kunnen
echter veel groter zijn wanneer er wordt gekozen voor één
centraal energieconcept. De ESCO kan immers energie leveren
aan meerdere bedrijven die geografisch geclusterd zijn. Door
op een bedrijventerrein samen te werken met bedrijven die een
complementair energieprofiel hebben, wordt de energievraag
stabieler dan bij individuele profielen en kunnen pieken in het
energieverbruik worden opgevangen. Hierdoor is de benodigde
capaciteit voor een collectief systeem kleiner dan de som van
de vermogens bij individuele energieopwekking. Het rendement
van grote installaties ligt meestal hoger. Bovendien liggen
investerings-, werkings- en onderhoudskosten verhoudingsgewijs
lager.6

Energy Service Companies (ESCO’s)
Voor collectieve energieopwekking vormt een bedrijventerrein
de ideale locatie aangezien er op een beperkte oppervlakte een
relatief groot aantal bedrijven zijn gevestigd. Dit zorgt ervoor dat
zowel energieverliezen als infrastructuurkosten lager uitvallen
omdat de afstand tussen de bedrijven onderling en de productieinstallatie beperkt blijft.
Op nieuwe bedrijventerreinen zijn er nog veel mogelijkheden
om de infrastructuur aan te passen aan het energieconcept. Dit
zorgt ervoor dat veel praktische problemen bij de inplanting van
de collectieve energieopwekking kunnen worden vermeden.
Vaak zijn bij nieuwe bedrijventerreinen de energievraag en de
bijhorende profielen nog niet gekend en kan e het vaak een
aantal jarenduren voordat er een voldoende grote energievraag
aanwezig is bij een selectieve invulling van het terrein. In tussentijd
kan voor elektriciteit de overproductie op het distributienet
worden geïnjecteerd.
In de beginfase is de energievraag op het bedrijventerrein
vaak niet voldoende om een installatie voor grootschalige
hernieuwbare energieproductie rendabel te maken. Voor
warmte-energie kan dit worden opgelost door in eerste instantie
een centrale installatie op fossiele brandstof te voorzien die
nadien kan worden aangesloten op een lokale energiecentrale
binnen de regio of door aan te sluiten op een naburige installatie
met hoogwaardige restwarmte die momenteel onbenut de lucht
in gaat.
Niet alleen voor de energieproductie maar ook voor de
energieafname kan geopteerd worden om de scope van het
project te vergroten buiten de grenzen van het bedrijventerrein.
Er kan met name gekeken worden of er energiegebruikers met
een grote warmtevraag gelegen zijn binnen een kleine perimeter
rond het bedrijventerrein die interessant zijn om aan te sluiten op
het warmtenet. Hierbij is het goed om in eerste instantie te kijken
naar gemeenschapsvoorzieningen met een groot energiegebruik
(bijvoorbeeld rusthuizen, ziekenhuizen, zwembaden,…).

Dit vertaalt zich dan ook in een commercieel gunstig voorstel van
de ESCO aan de gevestigde bedrijven.

POM Oost-Vlaanderen. (2013). Haalbaarheidsstudie verduurzaming van materialen- en energiegebruik op het bedrijvenpark Maldegem1. Opgeroepen op April 09,
2015, van eco2profit.eu: http://eco2profit.eu/projecten/haalbaarheidsstudie-verduurzaming-van-materialen-en-energiegebruik-op-bedrijvenpark-krommewege/
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Daarnaast ligt voor bestaande bedrijventerreinen ook nog de uitdaging om een energieconcept te ontwikkelen binnen de grenzen van
de bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de reeds aangelegde wegenis) en het bestaande juridisch kader van het bedrijventerrein.
Een voordeel is dat de energieprofielen van de gevestigde bedrijven wel reeds op voorhand gekend zijn waardoor de ESCO voldoende
informatie heeft om een energieconcept op maat van de bedrijven voor te stellen en dus minder risico loopt op een mismatch tussen
energievraag en –aanbod.
Warmtenet Roeselare (MIROM)
Voor een nieuwe KMO-zone in Roeselare zal bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein getracht worden om aan te sluiten op
het bestaande warmtenet van MIROM. MIROM levert restwarmte die vrijkomt bij de afvalverbranding via een warmtenet aan
ziekenhuizen, woonprojecten, scholen en bedrijven.

DE PLANNINGSFASE
Voor het stimuleren van collectieve energieopwekking en –
levering moet vooral getracht worden om bedrijven aan te trekken
waar de mogelijkheid bestaat om onderlinge energiesynergieën
te ontwikkelen. Voor een ESC die energie moet leveren aan
meerdere bedrijven is het belangrijk dat de energieopwekking en
de vraag naar energie op mekaar kunnen worden afgestemd. Dit
kan door bedrijven met complementaire energieprofielen aan te
trekken en eventueel een energiebuffering te voorzien. Hierdoor
kan de ESCO een continue en efficiënte energielevering
garanderen en kunnen pieken in zowel vraag als aanbod van
energie worden opgevangen.

Energieprofiel
Het energieprofiel (productie en consumptie) is sterk
gebonden aan bedrijfs- en productiespecifieke factoren en
is bijgevolg voor ieder bedrijf anders.

Het voorspellen van complementaire energieprofielen voor nieuwe
bedrijventerreinen houdt echter steeds een onzekerheidsfactor
in. Om deze onzekerheid te verminderen wordt er bij de
kandidaatstelling gevraagd een simulatie van het energieprofiel
te voorzien. Op die manier kan de projectontwikkelaar gericht de
juiste bedrijven aantrekken die een complementair energieprofiel
hebben.
Voor de optimale ontwikkeling van een energieconcept op
het bedrijventerrein is het belangrijk dat het bestaande RUP
de mogelijkheid biedt om de optimale voorwaarden vast te
creëren. Het aantrekken van complementaire energieprofielen
wordt in grote mate gestuurd door de toegelaten activiteiten en
de diversiteit in kavelgroottes op het terrein. Daartoe dienen
mogelijkerwijs een aantal wijzigingen te worden aangebracht aan
het bestaande RUP. Om dit zo doeltreffend mogelijk toe te passen
dient dit structureel ingebed te worden in het ontwikkelingsproces
van het bedrijventerrein. Voor sommige strategische projecten
verlopen planning en realisatie parallel zodat ze beter op mekaar
kunnen worden afgestemd.

Het profiel van een bedrijf bevat volgende factoren:
• De benodigde energiesoort (vb. perslucht, warmte,
elektriciteit of een combinatie);
• De grootte van het energieverbruik;
• Het tijdsprofiel van het verbruik.

Figuur 5: Uitbreiding warmtenet Roeselare

Een groot knelpunt voor de aanleg van het warmtenet in de KMO-zone, is het gebrek aan kennis over de energievraag van
de toekomstige bedrijven. Bovendien zijn de KMO’s niet verplicht om zich aan te sluiten op het warmtenet, waardoor het voor
MIROM onmogelijk is om nu reeds voor elk perceel een aansluiting te voorzien. MIROM lost dit op door in een eerste fase
bij de terreinontwikkeling een centrale warmteleiding te voorzien die het terrein doorkruist en waarmee ook de omgeving van
warmte kan voorzien. Met deze leiding wordt warmte geleverd aan bestaande bedrijven in de omgeving van het bedrijventerrein.
Bedrijven die zich op het bedrijventerrein komen vestigen, kunnen samen met MIROM kijken of het voor beide partijen (financieel)
interessant is om aan te sluiten op het warmtenet.
Voor meer informatie over het warmtenet van MIROM wordt verwezen naar de projectfiche ‘Warmtenet Roeselare’.

Figuur 6: Energieprofiel Grontmij7

Grontmij. (2012, April 12). Grontmij bespaart energie in haar kantoren met de Energy Profiler. Opgeroepen op April 13, 2015, van Grontmij: http://www.grontmij.nl/
MediaCenter/Nieuwsarchief/Pages/Grontmij-bespaart-energie-in-haar-kantoren-met-de-Energy-Profiler.aspx
7
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Ruimtelijke Planning en bedrijventerreinen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) maakt
een opdeling van de ruimte in stedelijk gebied (incl.
economische knooppunten) en buitengebied. Elk type
gebied kreeg een taakstelling toebedeeld o.a. voor
economische functies. In de taakstelling wordt bepaald voor
een afgebakend gebied hoeveel hectare worden ontwikkeld
als woonzone, bedrijventerrein,… . Deze taakstellingen
werden verder verfijnd in de provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen.

Figuur 7: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen8

De ligging van een bedrijventerrein in het type gebied zal
bepalen welk type bedrijventerrein kan bestemd worden:
bovenlokaal bedrijventerrein in stedelijk gebied, lokaal
bedrijventerrein in buitengebied. Bijgevolg zal ook de ligging
bepalen welk type bedrijvigheid mogelijk is. De ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP) zijn een vertaling van de
structuurplannen en bepalen de toegelaten activiteiten en
sectoren, de kavelgrootte, specifieke bouwvoorschriften,....
Het wijzigingen van een RUP is de bevoegdheid van
het desbetreffend overheidsniveau: voor een Provinciaal
RUP (PRUP) is dit de betreffende provincie, voor een
Gemeentelijk RUP (GRUP) de gemeente.

Indien deze overheidsinstanties het bedrijventerrein niet
zelf ontwikkelen of niet direct in contact staan met de
projectontwikkelaar, is het aanbevolen een stuurgroep op te
richten waarin deze actoren geïnformeerd worden. Verder
moet nagegaan worden welke rol elk van de actoren best
toegewezen krijgt voor het welslagen van de ontwikkeling van
het bedrijventerrein en het realiseren van een ESC-project.
Op deze manier wordt het mogelijk om tijdens het planningsproces
knelpunten in het vigerende beleid en regelgeving proactief
aan te kaarten en het lokale energieconcept in te bedden in
andere regionale ontwikkelingen. Zo verhoogt de commerciële
haalbaarheid van lokale energieproductie.
Verbreden van de scope voor de energieproductie en/of -levering
tot buiten de grenzen van het bedrijventerrein is vaak cruciaal
voor de commerciële haalbaarheid van lokale energieproductie.
Er kan onderzocht worden om het energieconcept te koppelen
met andere nieuwe regionale ontwikkelingen (bijvoorbeeld
de bouw van een nieuwe woonwijk) dan wel met bestaande
energieproducenten of energiegebruikers. Het is dan ook
essentieel om in de planningsfase na te gaan welke (lokale)
overheden belangrijke stakeholders zullen zijn voor het welslagen
van het project: met name vergunningverlenende overheden om
eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen binnen de
vigerende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen dan wel om voldoende
aansluiting te vinden met ontwikkelingen en actoren in de regio.
Het opschalen van de energieproductie buiten de grenzen
van het bedrijventerrein brengt extra technische, financiële en
juridische risico’s met zich mee. De huidige energiemarkt (lage
energieprijzen) en het regulerend kader (o.a. het verbod op
directe lijnen) zorgen ervoor dat dergelijke ingewikkelde en vaak
subsidiegevoelige alternatieven niet voor de hand liggen. Sterke
sturing, stabiele subsidiëring en het waarborgen van risico’s door
de overheid zal nodig zijn.

Gemeente Wingene. (z.d.). Algemene bepalingen RSV. Opgeroepen op Juli 07, 2015, van Gemeente Wingene: http://www.wingene.be/wonenWerken/ruimtelijkeOrdening/ruimtelijkStructuurplanVlaanderen/nl
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DE CONCEPT- EN ONTWERPFASE
In de concept- en ontwerpfase worden de inrichtingsprincipes
van een bedrijventerrein vastgelegd. Het is belangrijk dat de
projectontwikkelaar in het inrichtingsplan de noodzakelijke
(nuts)infrastructuur, bijhorende zonering en ruimte voor
energieopwekking en –distributie voorziet, rekening houdend met
de resultaten uit de (pre)haalbaarheidsstudie van verschillende
energieconcepten tijdens de planningsfase.
De projectontwikkelaar heeft verschillende instrumenten om
ESC-projecten te stimuleren. In de concept- en ontwerpfase
dient te worden vastgelegd op welke manier de ontwikkelaar de
productie van hernieuwbare energie op het terrein zal faciliteren:
• De projectontwikkelaar kan zelf het ESC-project opstarten en
hiervoor de nodige samenwerkingsverbanden afsluiten.
Dit kan door lokaal op het bedrijventerrein centrale opwekking
te voorzien dan wel door aan te koppelen op een regionale
energieproductie (bijvoorbeeld door levering van restwarmte
uit een nabijgelegen productiebedrijf).
• De projectontwikkelaar kan de nodige ruimte en
basisinfrastructuur voorzien zodat tijdens de verdere
inrichting van het terrein een lokaal energieconcept kan worden
uitgewerkt. Het ontwikkelen van een energieconcept wordt
uitbesteed aan een ESCO die de opbouw en de exploitatie van
het energieconcept zal verzorgen.
• De projectontwikkelaar kan via de verkoopsvoorwaarden
een verplichte afname van het centrale energieconcept
opnemen. (zie verder in hoofdstuk ‘de uitgiftefase’).

Als leidingen door percelen lopen die niet tot het openbare
domein behoren of waarvoor geen wettelijke erfdienstbaarheid
van openbaar nut van toepassing is, dient er met de eigenaar van
de grond een individuele overeenkomst te worden gesloten. Dit
kan d.m.v. opstalrecht, erfpacht, conventionele erfdienstbaarheid
of de aankoop van de grond.9
Aangezien steeds een individuele overeenkomst wordt afgesloten
met iedere eigenaar op het tracé, kan dit de kostprijs voor de
aanleg van het energienet en de (administratieve) complexiteit
van het proces aanzienlijk verhogen. Het is dus aangeraden om
op de plaatsen waar de infrastructuur voor het energienet zal
worden aangelegd reeds collectief voor alle kavels een strook
te vrijwaren in het concept van het bedrijventerrein d.m.v. een
opstalrecht of erfdienstbaarheid.
Bij het ontwerp van het bedrijventerrein moet ook rekening
worden gehouden met individuele energieopwekking op
kavelniveau, al dan niet via ESC. Ook op kavelniveau is optimale
energieopwekking enkel met behulp van de juiste condities
mogelijk. Zo moet voor de installatie van zonnepanelen de inval
van zonlicht op de daken van bedrijfspercelen zo weinig mogelijk
belemmerd worden. Dit is mogelijk door in de ontwerpfase van
het terrein te voorzien dat de collectieve groenvoorziening op het
terrein gerealiseerd wordt met lage bomen en hagenstructuren.
Daarnaast kunnen ook een aantal ontwerpeisen op gebouwniveau
worden opgelegd. Er kan gestuurd worden op de oriëntatie van
het gebouw met als doel om een maximaal aantal zonne-uren
te realiseren en zo een optimaal rendement mogelijk te maken.

Naast de fysieke aspecten is ook de juridische structuur met
betrekking tot de stakeholders van het bedrijventerrein van
belang. Voor de aanleg van een collectief energienet op het
bedrijventerrein moeten leidingen en infrastructuur geplaatst
worden.

VITO NV (2013, Januari 15). Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park. Opgeroepen op April 13 , 2015, van Energie Conversie Parken: http://www.ecp-biomass.eu/sites/default/files/books/Stibbe-rapport_Finaal.pdf
9

15

Evolis – ruimtelijk en juridisch voorzien voor de aanleg
van een warmtenet en windmolens
Bij de aanleg van het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk, heeft
de projectontwikkelaar Leiedal ervoor gekozen om vanaf de
conceptfase de aanleg van windmolens en een warmtenet
met bijhorende centrale op het bedrijventerrein te voorzien.

DE UITGIFTEFASE
De uitgiftefase van een bedrijventerrein dient om de juiste
bedrijven aan te trekken voor het bedrijventerrein. De
bestemming van een bedrijventerrein wordt in de ruimtelijke
uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige voorschriften
vastgelegd samen met een aantal ontwerpeisen voor de
gebouwen (zie hoofdstuk ‘De planningsfase’). Meestal zijn dit
eisen op vlak van minimale bouwhoogte, vorm van het gebouw
en dak of de afstand tot de perceelgrens .
Het uitgifteplan en de vestigings- en verkoopsvoorwaarden
geven de projectontwikkelaar echter de mogelijkheid om
bijkomende eisen op te leggen aan de bedrijven die zich op het
bedrijventerrein willen vestigen.

Figuur 8: Evolis bedrijventerrein Kortrijk10

Voor de windmolens heeft Leiedal aan Electrawinds een
aantal tijdelijke erfdienstbaarheden toegekend in het kader
van de installatie, exploitatie, onderhoud, herstelling en
beheer van de windturbines en dit voor de duur van de
exploitatie van de windturbines.
Er is plaats gereserveerd op het bedrijventerrein voor de
warmtecentrale. De haalbaarheid van het warmtenet en het
type centrale moet worden onderzocht met de gevestigde
bedrijven na de uitgifte van de percelen.
Op de parkeerstrips, die eigendom zijn van de bedrijven
heeft Leiedal een tijdelijke erfdienstbaarheid voorzien voor
de aanleg van de leidingen van het warmtenet.
Voor meer informatie over het warmtenet van Evolis wordt
verwezen naar de projectfiche ‘Evolis’.

10

De projectontwikkelaar heeft zo de mogelijkheid om bedrijven die
zich op het bedrijventerrein willen vestigen te verplichten om bij
te dragen in het lokale energieconcept. Enkele voorbeelden:
• Een verplichting tot CO2-neutraliteit;
• Een verplichting tot afname van het collectieve
energieconcept voor het invullen van de individuele
energiebehoefte;
• De eis dat een aandeel van het energieverbruik wordt
opgewekt d.m.v. hernieuwbare energie; dit kan op individuele
basis dan wel door bijvoorbeeld een verplicht recht van opstal
op de daken voor de productie van zonne-energie door een
derde partij.
Daarnaast kan de ontwikkelaar gericht bedrijven met
complementaire
energieprofielen
aantrekken
om
zo
energiesynergie te maximaliseren. Zoals hierboven beschreven
is het belangrijk om in de planningsfase te voorzien dat een mix
van activiteiten mogelijk is op het terrein (kavelgrootte en mogelijk
te vergunnen activiteiten). Dit moet dan ook afgetoetst worden in
de realiteit door het (berekend) energieprofiel van het bedrijf die
zich wenst te vestigen op te vragen en mee te beoordelen bij de
uitgifteprocedure.

Het afdwingbaar maken van de vooropgestelde voorwaarden
in het uitgiftebeleid kan op verschillende manieren. Zo kan
bijvoorbeeld bij het uitgiftecontract gewerkt worden met een
compromis met opschortende voorwaarde. Wanneer blijkt dat
het bedrijf niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen, zal
het uitgiftecontract nietig worden verklaard.
Daarnaast wordt in het stadium van de eerste uitgifte van de
percelen reeds voorzien hoe de gehanteerde principes kunnen
geborgd worden op lange termijn. Wat gebeurt bijvoorbeeld
wanneer er kavels verkocht dan wel doorverhuurd worden aan
derde partijen? De naleving van deze initiële eisen kan voorzien
worden door kettingbedingen in de uitgiftecontracten toe te
passen bij doorverkoop dan wel op potentiële huurders.
Er kunnen sancties worden gegeven aan bedrijven die de
voorwaarden niet nakomen. De projectontwikkelaar kan echter
ook een meer stimulerend en faciliterend kader bieden. Niet
alleen door te werken met sancties bij niet-naleving van een
aantal minimumverplichtingen, maar ook beloningen toe te
kennen (bijv. korting op de parkmanagementvergoeding) wanneer
maatregelen met hoger ambitieniveau worden geïmplementeerd
dan strikt vereist was.
Een belangrijk aandachtspunt bij het opstellen van het
uitgifteplan en de vestigings- en verkoopsvoorwaarden is dat
de eisen voor bedrijven niet te streng mogen worden zodat het
voor potentiële kandidaten interessant blijft om zich te vestigen
op het bedrijventerrein en de bedrijven ook na oplevering aan
de voorwaarden kunnen blijven voldoen. Ook is het voeren van
een juiste communicatiestrategie naar de bedrijven toe zeer
belangrijk. Hierbij moet er voldoende informatie worden verstrekt
in verband met de locatie, de doelgroep en de voordelen van
vestiging op het bedrijventerrein.

DE REALISATIE-, BEHEER- EN HANDHAVINGSFASE
Voor de exploitatie en beheer van het ESC-concept verwijzen we
naar het hoofdstuk ‘Stap 2 – aanbesteden en selecteren van de
leverancier (ESCO)’.
De keuze van een optimaal samenwerkingsverband van de
diverse actoren is cruciaal. Een minimale betrokkenheid van
de projectontwikkelaar of bedrijventerreinbeheerder is aan te
raden. Zeker voor de realisatiefase van het energieconcept op
het bedrijventerrein zelf. De complexiteit van dit proces maakt
deze betrokkenheid noodzakelijk aangezien perceelgrenzen en
openbaar terrein voor de aanleg van de infrastructuur gekruist
worden.
Bij de implementatie van ESC bij bestaande bedrijventerreinen
gebeurt de concept- en realisatiefase van het ESC-project
tijdens de exploitatiefase van het bedrijventerrein. Vaak is
er in deze operationele fase al een doorgedreven vorm van
parkmanagement aanwezig op het bedrijventerrein.
Het opstarten of aansluiten op een initiatief van centrale
energieopwekking via ESC wordt dan ook best via de
parkmanager als vertegenwoordiger van de gevestigde bedrijven
voorgedragen. Gezien in dit geval de concept- en uitgiftefase
van de algemene inrichting van het bedrijventerrein reeds achter
de rug is en de juridische structuur van het bedrijventerrein
alsook de verkoopsvoorwaarden voor de gevestigde bedrijven
reeds bepaald zijn, kan dit een belangrijk knelpunt zijn voor
de realisatie van een ESC-project. Een voordeel van een
bestaande bedrijventerreinen is dat de ESCO exacte informatie
heeft over energieprofielen van de gevestigde bedrijven op het
bedrijventerrein.

Deze communicatie dient ook om de eerste barrières bij
geïnteresseerde bedrijven weg te nemen. De praktijk leert dat
de eerste perceptie rond een bedrijventerrein en de bijhorende
vestigingsvoorwaarden zeer belangrijk zijn om de juiste bedrijven
aan te trekken.

Evolis. (sd). Evolis - 3D Simulatie. Opgeroepen op April 14, 2015, van Evolis Park: http://www.evolispark.be/files/asa/Persmappen/Evolis-3D-overzicht.jpg
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NUTTIGE LINKS VOOR ENERGY SUPPLY
CONTRACTING

BELESCO

EESI

Belesco is de Belgische vereniging van ESCO’s en andere
actoren actief in de energie-efficiëntie markt. De missie van
Belesco is het stimuleren en ondersteunen van professionele
energiediensten in België en dit zowel voor de klanten, de
ESCO’s, de facilitatoren, de investeerders en andere partners.
(link)

Het European Energy Service initiative (EESI) is een Europees
project (10 landen) met als objectief de ontwikkeling van
energiediensten in Europa te ondersteunen. EESI richt
zich vooral op het bezorgen van gerichte informatie aan
gebouweigenaars en -beheerders over de toepassing van
EPC met derdepartijfinanciering en de rol van de ESCO. Op de
website van EESI worden een aantal pilootprojecten besproken
en kunnen een aantal tools zoals handleidingen, opleidingen en
modeldocumenten worden geraadpleegd. (link)

TRANSPARENSE
Transparense is een Europees project (over 20 landen) met als
doel de transparantie en betrouwbaarheid van de EPC-markten in
Europa te vergroten. Transparense richt zich voor elk individueel
land op de belangrijkste eigenschappen voor EPC-projecten.
Zo werd een gedragscode voor de fundamentele basisprincipes
opgesteld voor de implementatie van EPC met voor elk land
individueel de nodige modificaties. De website bevat verder een
Q&A met de belangrijkste vragen en antwoorden over EPC, een
aantal publicaties en trainingen. (link)

POM OOST-VLAANDEREN
ESCO4Oost-Vlaanderen is één van de vier pilootprojecten in
het ESCO’s voor KMO’s project van het Vlaams Agentschap
Ondernemen. Het is een vooruitstrevend project waarbij wordt
onderzocht in welke mate KMO’s gemakkelijke toegang kunnen
krijgen tot de ESCO-methodiek. De resultaten van dit pilootproject
worden tevens gebruikt om beleidsaanbevelingen te doen naar
de minister. (link)
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