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VOEREN

VOORWOORD

Limburg wil inspireren

“

Limburg

2020!”

De provincie is overtuigd van het belang van

Met deze slagzin maakte de provincie

klimaatneutraal

tegen

energiezuinige totaalrenovatie. Het is een manier

Limburg in 2008 haar ambitie wijd en

om ons patrimonium als goede huisvaders

zijd bekend. Iedereen moest wakker worden

in stand te houden, minder CO2 uit te stoten,

en zich aangesproken voelen om nú iets te

minder energie te verbruiken en voor meer

doen en niet binnen 20, 30 of 50 jaar. Hoewel

comfort te zorgen bij de gebruikers van onze

volledige klimaatneutraliteit in de praktijk

gebouwen. Als provincie voegen we zelf de daad

pas in 2050 haalbaar zal zijn, blijft 2020 een

bij het woord met een investering van meer dan

uitermate belangrijke mijlpaal. Met krachtige

vijf miljoen euro in de eigen gebouwen.

investeringen en aangepast gedrag schroeven
we immers tegen 2020 de gezamenlijke uitstoot
met meer dan 30% terug!

In

ons

streven

klimaatneutraliteit

naar
denken

we niet alleen aan onze eigen

Sinds we onze klimaatambitie aankondigden zijn

bevolking en de toekomstige

er al veel stappen in de goede richting gezet. Zo

generaties. We willen ook

slaagden we er als eerste provincie in Europa

andere overheden inspireren

in om alle gemeenten te laten toetreden tot de

om gelijkaardige inspanningen

Europese Covenant of Mayors en de Limburgse

te leveren en te evolueren

klimaatambitie te onderschrijven. Daarmee

naar

engageren

energiezuinige

de

Limburgse

gemeenten

zich

een

wereld

met

gebouwen,

om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied

een gezonde, groene lokale

met méér dan 20% te verlagen tegen 2020.

economie en welvaart en

Sindsdien zetten we samen met partners Infrax

comfort voor iedereen. De

en Dubolimburg volop in op de begeleiding van

lessen die we geleerd hebben,

de gemeenten bij de realisatie en de uitvoering

de successen die we hebben

van een eigen klimaatactieplan.

geboekt en de tegenslagen

De Limburgse gemeenten spelen een voorname
rol in het behalen van onze klimaatambitie. Via
eigen voorbeeldprojecten wijzen ze burgers de

die we hebben overwonnen:
u vindt ze allemaal in deze

›› We willen ook
andere overheden
inspireren om
gelijkaardige
inspanningen
te leveren en te
evolueren naar
een wereld met
energiezuinige
gebouwen, een
gezonde, groene
lokale economie
en welvaart en
comfort voor
iedereen.‹‹

publicatie.

weg naar een duurzamere toekomst. Met die
gedachte in het achterhoofd ontstond het project
ESCOLIMBURG2020, waarin we samen met
Infrax en Dubolimburg gemeenten informeren,
adviseren

en

intensief

begeleiden

bij

het

energieperformant maken van hun patrimonium.

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van
Leefmilieu en Natuur provincie Limburg

VOORWOORD
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Pionierswerk

I

nfrax

investeert

sinds

2010

in

ESCO-projecten. Als netbedrijf met
verschillende disciplines zien we het

als onze taak om in te zetten op energieefficiënte investeringen door gemeenten. Dat
past binnen het energiedecreet van de Vlaamse
overheid, de klimaatambities van provincie
Limburg

en

het

Burgemeestersconvenant.

Vanzelfsprekend sluit het ook volledig aan bij
onze bedrijfsmissie waarin we inzetten op
duurzaam energiegebruik. Met onze deelname
aan het ESCOLIMBURG2020-project wil Infrax
kennis verwerven en delen, niet enkel in een
lokale context, maar ook in samenwerking met
andere soortgelijke internationale organisaties.

›› Bedrijven, overheden en
particulieren zullen steeds minder
energie-installaties of -producten
kopen en steeds vaker een beroep
doen op diensten.‹‹
Als partner van de gemeenten zullen wij de
kwaliteit van dit proces blijven bewaken. In
de toekomst zullen het ESCO-bedrijven zijn
die voor de uitvoering zorgen en mogelijk de
installatie in hun balansen opnemen. Bedrijven,
overheden

en

particulieren

zullen

minder energie-installaties of -producten kopen
en steeds vaker een beroep doen op diensten:
licht, warmte, koelte, zuivere lucht, kortom: een

Via de energieboekhouding en de jaarlijks

comfortabel en gezond binnenklimaat. Alles

met

met het oog op duurzaamheid en energie-

de

gemeentebesturen

meetcampagnes

hebben

we

besproken
gemeenten

efficiëntie.

bewust gemaakt van hun energieverbruik.
Met haalbaarheidsstudies hebben we hen
overtuigd van het terugverdienpotentieel van
energetische renovatie, die ze al dan niet met
onze ESCO-financiering hebben bekostigd.
Infrax heeft als pionier het pad geëffend.
Onze volgende missie: faciliteren, gemeenten
helpen in de zoektocht naar een marktpartij
die energiezuinige renovatie en de financiering
ervan

voor

zijn

rekening

neemt.

Performance Contracting (EPC) dus.
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steeds

Energy

Frank Vanbrabant,
CEO Infrax

Ambitieniveau

I

n de werking van Dubolimburg staat

Nu de eerste ESCO2020-projecten gerealiseerd

samenwerken in een breed netwerk

zijn en de vooropgestelde besparingen behaald

van experts rond duurzaam bouwen en

of soms zelfs overtroffen worden, merken

wonen centraal. Het bleek ook de sleutel tot de

we een aanzuigeffect. Gemeenten die eerst

verdere uitbouw van het ESCOLIMBURG2020-

voorzichtig afwachtten, worden geïnspireerd,

project.

laten haalbaarheidsstudies uitvoeren en zetten

Informatie uitwisselen, luisteren, diverse actoren

ook de stap naar energetische renovatie.

met elkaar in contact brengen, sensibiliseren

Samen met Infrax en de provincie hebben

om de lat voldoende hoog te leggen en lock-in

we ESCO-renovatie in Limburg op de kaart

effecten te vermijden en de nodige incentives

gezet. De goede voorbeelden die in deze

aanreiken: elk van deze noodzakelijke stappen

publicatie aan bod komen, zullen ongetwijfeld

droeg ertoe bij dat er meer gemeentelijke

weer andere gemeenten inspireren om de

gebouwen in Limburg gerenoveerd werden met

stap te zetten naar een totaalaanpak van de

een hoger ambitieniveau.

renovatie van hun patrimonium. Daarbij mag
de lat best hoog liggen: bijna-energieneutraal
mag gerust al vòòr 2019 de norm worden

›› Nu de eerste ESCO2020projecten gerealiseerd zijn en
de vooropgestelde besparingen
behaald of soms zelfs overtroffen
worden, merken we een
aanzuigeffect.‹‹

voor overheidsgebouwen. Van energiezuinige
gebouwen wordt uiteindelijk iedereen beter niet in het minst de steeds meer onder druk
staande gemeentekas.
Ik heb er vertrouwen in dat we met dit project
bijdragen aan een mooier, beter en meer
klimaatneutraal Limburg.

Een dergelijk proces kost tijd, maar na drie
jaar zijn de eerste resultaten zichtbaar. De
mindset verandert. Gemeenten hebben dankzij
ESCOLIMBURG2020 een beter inzicht in
het energieverbruik van de gemeentelijke
gebouwen,

de

verbruikskosten

en

het

Kris Asnong,
coördinator Dubolimburg
(2008-2016)

besparingspotentieel. Ze hebben nu ook de
tools in handen om een totaalvisie op de
renovatie van hun patrimonium te ontwikkelen.

VOORWOORD
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Energetische
renovatie voor het
klimaat
Op 20 november 2011 ondertekenden alle burgemeesters van de provincie Limburg het Europese
Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant). Ze engageerden zich daarmee om de uitstoot van
CO2 op het grondgebied van hun gemeente met meer dan 20% te verlagen tegen 2020; gevoelig
beter dus dan de Belgische reductiedoelstelling van 15%.

E

én van de inspanningen die gemeenten en

en hun gebouwen futureproof te maken. Onder het

de provincie daartoe zelf kunnen leveren,

motto “voeg de daad bij het woord”, biedt het hen

is het versneld energieperformanter maken

bovendien de kans om het goede voorbeeld te geven

van hun bestaand gebouwenpatrimonium. En dat

aan hun burgers. Vaak echter ontbreekt het gemeenten

door in te zetten op energetische renovatie en indien

aan de expertise en de middelen om dergelijke

mogelijk om te schakelen naar hernieuwbare energie.

complexe en dure projecten in goede banen te leiden.

Die transitie stelt de gemeentelijke en provinciale
overheden niet alleen in staat hun uitstoot te beperken

ESCOLIMBURG2020, een Europees project
Op 1 april 2013 ging het project ESCOLIMBURG2020

renovatie van gemeentegebouwen te versnellen als

van start, een samenwerking tussen de provincie

onderdeel van de klimaatambities van de gemeenten

Limburg, Infrax en Dubolimburg. Het project werd

en de provincie. Meer specifiek werd ingezet op het

gefinancierd

–

bevorderen van energie-efficiëntie van bestaande

Mobilising Local Energy Investments van de Europese

gebouwen via doorgedreven isolatie, relighting, HVAC

Commissie. Het project liep oorspronkelijk tot 31

en het installeren van hernieuwbare energie, dit alles

maart 2016, maar werd verlengd tot 31 maart 2017.

via het ESCO-model van Infrax.

door

Intelligent

Energy

Europe

ESCOLIMBURG2020 had tot doel de energetische
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EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE PARTNERS IN HET PROJECT
De provincie Limburg is een van

gemeenten en geen andere partijen

Dubolimburg adviseert zowel inzake

de vijf Vlaamse provincies, gelegen

aandeelhouder zijn. Kerntaken zijn

renovatie als nieuwbouw (volgens

in het Noord-Oosten van België.

de elektriciteits-, aardgas-, kabeldis-

de BEN-standaard). Dubolimburg

Elke Vlaamse provincie voert een

tributie- en rioleringsnetten van 126

is een samenwerkingsverband van

eigen beleid binnen zijn grenzen.

gemeenten in Vlaanderen en een

de provincie Limburg, het Centrum

Provincies zijn onder meer bevoegd

stukje Wallonië. Daarnaast vervult

Duurzaam Bouwen en de Bond Beter

voor aangelegenheden die het lokale,

Infrax een aantal openbare dienst-

Leefmilieu, met financiële steun van

gemeentelijke belang overstijgen.

verplichtingen, zoals opgelegd door

de Europese Unie.

Vanuit de ambitie om 30% minder

de Vlaamse overheid: het uitkeren

CO2 uit te stoten tegen 2030 en een

van premies en het 
optreden als

klimaatneutrale regio te zijn in 2050,

energieadviseur. Infrax stimuleert en

levert de provincie voort
durend

begeleidt gemeenten ook bij energie

inspanningen om gemeenten, be

gerelateerde investeringen, en biedt

drijven en burgers te helpen deze

sinds 2010 een ESCO-werking aan

doelstellingen waar te maken.

voor energetische renovatie.

Infrax is een samenwerkingsver-

Vereniging

zonder winstoogmerk

als het Horizon 2020-programma

band tussen vijf netbeheerders:

(vzw) Dubolimburg is het provin-

(https://ec.europa.eu/programmes/

Infrax Limburg, Iveg, Infrax West,

ciaal steunpunt duurzaam bouwen

horizon2020/).

PBE en Riobra. Infrax verzorgt de

en wonen. Dubolimburg adviseert

exploitatie, het onderhoud en de ont-

en begeleidt particulieren, bouw-

wikkeling van alle leidinggebonden

professionals

nutsvoorzieningen van de aange-

onder andere projectadviezen en

sloten gemeenten. Infrax wordt een

HE-scans voor woningen, appar-

zuivere intercommunale genoemd

tementen,

omdat

scholen, gebouwen van verenigingen.

enkel

de

aan
gesloten

en

overheden

Het

ESCOLIMBURG2020-project

ontving financiering van Intelligent
Energy - Europe (IEE), dat van 2003
tot 2013 organisaties steunde die
inzetten op een meer duurzaam
energiegebruik. Dit Europese programma werd nadien voortgezet

via

gemeentepatrimonium,

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Wat is ESCO?
Om de omschakeling naar een energiezuinig patrimonium met hernieuwbare energietechnieken te
realiseren, werd in eerste instantie gekeken naar het bestaande ESCO-aanbod van netbeheerder Infrax.

E

SCO staat voor Energy Service Company,

energie...)

een totaalaanpak waarin energiediensten

worden gedaan, betalen zichzelf terug binnen een

worden

aanpak

welbepaalde termijn. Een ESCO-regeling is daarom in

zorgt voor een nieuwe manier van denken over

principe een kostenneutrale operatie, al moet ze wel

energieverbruik en renovatie en maakt geïntegreerde

voorgefinancierd worden. Dat kan gebeuren door een

energiediensten

externe partij zoals een bank, een onderneming of

aangeleverd.

mogelijk.

De

Deze

investeringen

in

energie-efficiëntie (isolatie, relighting, hernieuwbare

die

binnen

een

ESCO-overeenkomst

door de gemeente zelf.

Budget en resultaten
ESCOLIMBURG2020

kon

re-

te realiseren. De overgrote meerder-

5.026 ton CO2 minder uitgestoten

kenen op een totaalbudget van

heid hiervan kwam ten goede aan

en produceren we met 147 MWh

€ 1.174.380, waarvan € 880.785

de Limburgse bouwsector en bete-

per jaar een beperkte hoeveel-

(75%) van de Europese Unie en de

kende dus een boost voor de lokale

heid

rest van de provincie en de part-

werkgelegenheid.

omwille van de hervorming van

ners. Met die middelen werd een
hefboom gecreëerd om over de
hele provincie heen energie-investeringen van in totaal € 20 miljoen

Dankzij ESCOLIMBURG2020 wordt
20.522 MWh per jaar aan primaire
energie bespaard, wordt jaarlijks

aan

hernieuwbare

energie

het steunmechanisme van groene
stroomcertificaten.
De resultaten zijn uitstekend, maar
het project bracht ook enkele knelpunten aan het licht. Welke lessen
trekken de verschillende projectpartners uit ESCOLIMBURG2020? Hoe
kan dit project andere overheden en
organisaties inspireren en welke val-

20.522.000

kWh

5.026.000

kg

147.000

kWh

20.564.249

€

kuilen kunnen zij vermijden? In deze
brochure beschrijven we de verschillende stappen van het proces,
de problemen die we onderweg

BOUWEN AAN EEN DUURZAME TOEKOMST
Op de website ESCOLIMBURG2020.be zie je in één oogopslag welke resultaten het project tot
nog toe heeft geboekt.
10

tegenkwamen en de oplossingen die
we bedachten.

Over deze brochure
Hoe is deze brochure opgebouwd?
01

DE ZOEKTOCHT NAAR ALTERNATIEVE FINANCIËLE
MODELLEN
Financiering is een cruciale succesfactor voor ESCO-projecten.
Want wat als gemeenten en andere overheden in tijden van krimpende
budgetten en toenemende besparingen niet over voldoende middelen
beschikken om hun patrimonium energetisch te renoveren, zelfs al plukken
ze daar op termijn de financiële vruchten van?
Van bij de aanvang van het project onderzochten we alternatieve financiële
modellen, om er de meest geschikte uit te selecteren en die vervolgens in
pilootprojecten uit te testen.
Ook gaan we op zoek naar antwoorden in verband met de gemiste kansen
rond het Klimaatfonds, een coöperatieve vennootschap gericht op duurzame
financiering door burgerparticipatie – één van de uitgeteste financiële modellen.

02

OPTIMALISERING BESTAANDE ESCO-WERKING
ESCOLIMBURG2020 optimaliseerde ook het bestaande ESCO-model van Infrax.
Het concept “energiezorg” bleek erg nuttig om gemeentelijke overheden bewust
te maken van hun verbruik. Door monitoring van grote verbruikers brengen
gemeenten in kaart waar de energieslokoppen zitten en wordt het mogelijk om
prioriteiten te stellen. Door te kiezen voor een totaalvisie vermeden we zoveel
mogelijk cherry picking.
Na energetische renovatie helpt monitoring om de energiewinsten in kaart te
brengen en snel in te grijpen bij eventuele anomalieën.
We leggen uit hoe de verschillende partners precies te werk gingen om
gemeenten over de streep te trekken om in te zetten op energetische renovatie.
CO2-reductieplannen en beleidsgesprekken op maat van de gemeenten bleken
daarbij ontbrekende puzzelstukken.

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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03

ZEVEN INSPIRERENDE PROJECTEN
Vervolgens komen 7 van de 46 ESCOLIMBURG2020-projecten
aan bod, waarbij we telkens andere betrokkenen aan het woord laten om
een veelheid aan perspectieven te tonen: een burgemeester, een schepen,
een duurzaamheidsambtenaar, een gebouwenbeheerder…

04

CAPACITY BUILDING
De energetische renovatie, het inzetten op hernieuwbare technieken en
het verminderen van de uitstoot stopt niet bij de gerealiseerde projecten.
Ook capacity building – het aanleren van vaardigheden en het opbouwen
van vertrouwen – maakte integraal deel uit van het project. We gaan nader
in op de inspanningen die op het gemeentelijk vlak en in de bouwsector zijn
geleverd, bezoeken een inspirerend project rond lokale energie en beschrijven
de totstandkoming van het Postgraduaat Energy Efficiency Services aan
de hogeschool PXL.

05

LESSONS LEARNED. IN ZEVEN STAPPEN NAAR SUCCESVOLLE
ESCO-IMPLEMENTATIE
De brochure eindigt met de belangrijkste conclusies, lessons learned en
adviezen voor de toekomst.
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De zoektocht
naar
alternatieve
financiële
modellen

W

at is de grootste

regels voor de Vlaamse gemeenten

hinderpaal voor ge-

en OCMW’s. Die nieuwe BBC of

meentebesturen om

beleids- en beheerscyclus eist een


in te zetten op energetische renovatie?

beter evenwicht van gemeentebe-

Toen ESCOLIMBURG2020 van start

grotingen. Een extra argument voor

ging, waren we ervan overtuigd dat

sommige gemeentebesturen om gro-

financiering dé grote drempel was.

te infrastructuurwerken te vermijden.

Energetische renovatie wordt vaak
niet voorzien in renovatieplannen en
wordt daardoor soms als een extra
kost beschouwd. De lokale besturen
hadden in 2013 verschillende besparingsrondes achter de rug. Mogelijk
beschikten ze niet over voldoende
middelen om op energetische reno
vatie in te zetten. In 2014 verander-

Daarom voerden we eerst een interne
studie uit naar alternatieve financiële
modellen, die later werd aangevuld
en uitgediept in een KPMG-studie die
vijf mogelijke modellen onder de loep
nam. Een beknopt overzicht (bron:
KPMG – Infrax – Financieringsstructuren – Final Report 10/2014).

den bovendien de boekhoudkundige

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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De zoektocht
naar
alternatieve
financiële
modellen

1. Infrax
2.0 sculpted
financing

WIE? Infrax biedt lokale
besturen financiering aan.
WAT? Verfijning van de
bestaande aanpak, waarbij
financiering nog steeds via
de balans van Infrax loopt.
Terugbetalingsprofiel maximaal
afgestemd op terugverdientijd
investering.
VOORDELEN?
- BBC-neutraal voor
lokaal bestuur omdat
terugbetaling is afgestemd op
energiebesparing.
- Hogere interestvoet van
Infrax te verantwoorden door
toegevoegde waarde (BBCneutraliteit) van financiële
structuur.
- One stop-oplossing voor lokale
besturen.
- Leningenportefeuille kan op
termijn doorgeplaatst worden.
NADELEN?
– Belangrijke impact op balans
en cashflow van Infrax
- Structuur beperkt
prefinancieringstermijn
investeringen niet.
CONCLUSIE?
Verstrekken van kredieten
beantwoordt niet aan de
missie en het risicoprofiel
van Infrax. De structuur
wordt echter behouden
als overgangsmaatregel
en subsidair kanaal indien
projecten niet op een andere
manier gerealiseerd kunnen
worden.
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2. Structurele
samenwerking
met private
ESCO-partijen

WIE? Publiek-Private
Samenwerking (PPS) waarbij
Infrax (of een bevriende
partij) en een commerciële
installateur een Special Purpose
Vehicle (SPV) oprichten.
Het SPV heeft tot doel de
beoogde energiebesparende
investeringen te realiseren.
WAT? Het SPV treedt
op als bouwheer en financiert
de energiebesparende
investeringen voor
de gemeenten. De gemeenten
gaan een EPC (Energy
Performance Contract)
aan met de SPV en betalen
een vergoeding aan het SPV in
functie van de energiebesparing.
VOORDELEN?
- Het SPV draagt het financieel
en operationeel risico.
- Geen impact op financiële
positie Infrax.
NADELEN?
– Exclusieve samenwerking met
één installateur. Als publieke
instelling dient Infrax steeds
onafhankelijk te werken.
- Wordt mogelijk minder
gepercipieerd als Infraxproduct, dus geen verhoogde
klantenbinding.
CONCLUSIE?
De structuur werd in de
context van dit project niet
verder onderzocht.

3. Samenwerking met
publieke financiële partijen /
Green investment fund
WIE? Infrax, samen met een
financiële partij.
WAT? PPS-structuur waarin
Infrax en een financiële partner
een SPV oprichten die tot doel
heeft om energiebesparende
maatregelen te realiseren.
Bij uitvoering van investeringen
kan per (perceel van) project
een aanbesteding uitgeschreven
worden voor de selectie van
een installateur.
VOORDELEN?
- Geen impact op financiële
positie Infrax.
- Mogelijkheid om met
meerdere (ook kleinere/lokale)
aannemers te werken.
NADELEN?
– Geen.
CONCLUSIE?
De structuur wordt verder
onderzocht, omdat de
financiering buiten de balans
van Infrax verloopt en Infrax
een prominente rol kan spelen
bij de uitwerking, zonder zich
exclusief te binden aan een
commerciële concurrent.

4. Inter
gemeentelijke
samenwerking

WIE? Intergemeentelijke
vereniging, opgericht door
verschillende gemeenten.
WAT? Een intergemeentelijke
vereniging die optreedt
als derde investeerder in
energiebesparende maatregelen.
De gemeenten brengen eigen
vermogen in, evenredig met
de grootte van de te realiseren
investeringen. Voor de
uitvoering doet de vereniging
een beroep op onderaannemers,
waaronder Infrax.
VOORDELEN?
– Externe schuldfinanciering
wordt gemonteerd op niveau
van de intergemeentelijke
samenwerking.
NADELEN?
- Initiatief tot investeren en
investeringsbeslissing ligt bij
de lokale besturen.
- Infrax kan minder makkelijk
actief optreden om
noodzakelijke investeringen
te bevorderen.
- Complexiteit van structuur kan
vertragend werken.
CONCLUSIE?
Deze structuur werd in de
context van dit project niet
verder onderzocht.

5. Revolving
fund

WIE? Fonds gefinancierd
met Infraxmiddelen of
intergemeentelijk fonds waarbij
de middelen eigendom zijn
van de participerende lokale
besturen.
WAT? Fonds waarbij lokale
besturen financiële middelen
kunnen ontlenen met het
oog op een investering in
energiebesparende maatregelen.
Nadien betaalt het bestuur de
lening terug, waarna een ander
bestuur kan ontlenen.
VOORDELEN?
- Er moeten slechts
éénmaal middelen worden
gereserveerd.
- Omdat de ontleende fondsen
worden terugbetaald, worden
de gerealiseerde besparingen
niet louter geabsorbeerd door
het lokale exploitatiebudget.
NADELEN?
- Gemeentebesturen kunnen
niet allemaal tegelijk ontlenen,
wat een nadeel betekent voor
wie later aan de beurt komt.
- Door de lange recyclingperiode
kan een dergelijk fonds alleen
een langetermijnantwoord
bieden op een constante
behoefte.
CONCLUSIE?
Het revolving fund wordt
niet verder onderzocht
omdat het aanleiding kan
geven tot (een indruk van)
ongelijke behandeling tussen
de deelnemende besturen en
andere klanten van Infrax.
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De zoektocht
naar
alternatieve
financiële
modellen

N

a een grondige analyse besloten we om

Door het beperkte succes van sculpted financing

de opties 1 en 3 verder te onderzoeken:

was extra veel hoop gevestigd op de samenwerking

sculpted financing en green investment

met

publieke

financiële

partijen

in

een

groen

fund. Sculpted financing werd voorgelegd aan de

investeringsfonds. Maar ook die optie botste op de

gemeenten en in verschillende contactmomenten

lage bankenrente en een aantal tegenvallers in de

nader toegelicht. Toch bleef het succes erg beperkt.

nasleep van de bankencrisis. Op de volgende pagina’s

Daar zijn twee hoofdredenen voor.

gaan we hier uitgebreid op in.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd aangenomen,

In de projectperiode 2013-2017 werd daarom de

is de koudwatervrees van Vlaamse gemeenten voor

structurele samenwerking met private ESCO-partijen

energetische renovatie niet te verklaren door het

terug geactiveerd als financieel model. Daarbij werd

ontbreken van de nodige financiële middelen. De

in het bijzonder gewaakt over het voorkomen van

Limburgse gemeenten hebben over het algemeen

cherry picking door privépartijen. Infrax speelt in dit

een gezonde cashflow. De investeringen worden

proces de rol van goed geïnformeerde, sturende en

eerder afgeremd door meer subjectieve factoren,

controlerende facilitator die een brugfunctie vervult

zoals de politieke weerstand tegenover belangrijke

tussen de gemeente enerzijds en de commerciële

investeringen met lange terugverdientijden.

partner anderzijds.

De andere reden zit hem in de daling van de

Dankzij zijn brede blik op het patrimonium van

rentetarieven voor leningen op de privémarkt. Leningen

de gemeenten is Infrax ook in staat tot clustering

zijn nog nooit zo goedkoop geweest, in het bijzonder

van projecten. Door rendabele en niet-rendabele

voor de als bijzonder solvabel beschouwde openbare

projecten met elkaar te combineren, soms zelfs over

besturen. Banken kunnen scherpere tarieven aanbieden

de gemeentegrenzen heen, kan de totaalbalans in een

dan Infrax. Toch blijft de netbeheerder sculpted

aantal gevallen toch positief uitdraaien. Dat vergroot

financing-oplossingen aanbieden. Het mikt daarbij op

het potentieel aan realiseerbare projecten. Door de

een hefboomwerking voor rendabele projecten van

aanhoudend lage rente is de markt van private ESCO-

gemeenten die kampen met cashflowproblemen en/of

partijen echter zo goed als stilgevallen.

een beperkte ontleningscapaciteit.
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›› De investeringen worden
eerder afgeremd door meer
subjectieve factoren, zoals de
politieke weerstand tegenover
belangrijke investeringen met
lange terugverdientijden. ‹‹

Klimaatfonds
versus lage rente
Aanvankelijk leek het een prachtig idee met veel potentieel om energetische renovatie te
financieren. Het green investment fund dat Limburgs Klimaatfonds gedoopt werd, zou een breed
maatschappelijk draagvlak creëren rond hernieuwbare energie en energiezuinig (ver)bouwen.
Burgers zouden aandelen kopen om het fonds te spekken, waarna het kapitaal geïnvesteerd zou
worden in klimaatprojecten. De aandeelhouders zouden bovendien kunnen rekenen op een mooi
jaarlijks dividend. Het Klimaatfonds werd echter geconfronteerd met een aantal tegenslagen en uit
de markt geprijsd door de extreem lage rentestanden. Het Klimaatfonds zit tot nader order in de
koelkast, maar het vuur is nog niet gedoofd.

H

et idee van een Klimaatfonds borrelde

Luc Driesen is CEO van het groene bedrijvencentrum

in 2010-2011 op in de schoot van

GreenVille (de aandeelhouder die in 2014 de plaats

het

een

van ACW innam) en tevens een van de believers in

high level group met topmensen uit provinciale

Limburgs

Klimaatparlement,

het potentieel van het Klimaatfonds. In 2011 was

belangenorganisaties, waaronder vertegenwoordigers

hij kabinetsmedewerker bij Frank Smeets, toenmalig

van vakbonden en werkgeversorganisaties en alle

gedeputeerde van Milieu & Natuur.

Limburgse ETS-bedrijven.
Drie partners namen in 2011 het initiatief om het
Klimaatfonds op te richten: de Limburgse Reconversie
Maatschappij (LRM), Nuhma en Limcoop. Dat zijn
respectievelijk een investeringsmaatschappij die inzet
op innovatie en duurzaamheid, een holding waarmee
de Limburgse gemeenten gezamenlijk investeren
in hernieuwbare energie en een coöperatie van de
christelijke arbeidersbeweging ACW (ondertussen
herdoopt tot beweging.net).

WAT? Limburgs Klimaatfonds, een coöperatieve
die kapitaal kan ophalen om onder andere
duurzaam verbouwen te financieren
GEÏNTERVIEWD
Luc Driesen, tot augustus 2016 CEO van
aandeelhouder GreenVille
BELANGRIJKSTE LES?
“Wacht met communiceren tot je project volledig
op poten staat.”

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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De zoektocht
naar
alternatieve
financiële
modellen
De belangrijkste les is
wellicht dat een dergelijk
project staat of valt bij de
juiste context.
Luc Driesen

Driesen blikt terug: “Het grote voorbeeld voor het

coöperatieve vennootschap van het ACW. Enige tijd

Klimaatfonds was de coöperatieve Limburg Win(d)t, een

later besloot de christelijke arbeiderskoepel zich terug

samenwerking tussen LRM en Aspiravi, een bedrijf

te trekken uit het Limburgs Klimaatfonds. In 2014 nam

dat investeert in windenergie (en waarin Nuhma

GreenVille de aandelen van het ACW over.

participeert). De belangrijkste elementen uit het
Klimaatfonds-in-oprichting waren daarin aanwezig:
investeren in duurzaamheid en daarnaast een mooi
rendement creëren voor de aandeelhouders. Door
kapitaal op te halen bij de burgers in plaats van bij de
banken wilde men een groter maatschappelijk draagvlak

Na de bankencrisis keek beurswaakhond FSMA extra
streng toe op de statuten en de prospectus van een
nieuwe coöperatie als het Klimaatfonds om elke kans
op een nieuw financieel debacle zoveel mogelijk te
verkleinen. Dat zorgde voor een aanzienlijke vertraging.

creëren voor windenergie. Windturbines werden in
die tijd overwegend gefinancierd met bankleningen.
Als je bijvoorbeeld de helft van het benodigde eigen
vermogen bij burgers kunt ophalen, kan je dus dubbel
zoveel windturbines installeren.”

EXTREEM LAGE RENTE
Een jaar was verlopen en de rente op de geldmarkt
bleef verder dalen. Omdat de markt door historisch
goedkope bankleningen afgeroomd werd, vond het

HOBBELIG PARCOURS

Klimaatfonds

in

oprichting

nauwelijks

geschikte

projecten.

De redenering achter het Klimaatfonds was eenvoudig:
als het voor wind lukte, waarom zou het dan niet
werken voor projecten zoals zonne-energie, biomassa
en zelfs voor energetische (ver)nieuwbouw? De
oorspronkelijke aandeelhouders van het Limburgs
Klimaatfonds (LRM, Nuhma en ACW) investeerden in
de nieuwe coöperatie en kregen van de provincie een

goede return on investment die bovendien een mooi
dividend konden opbrengen”, blikt Luc Driesen terug.
“Dat leek ons nodig om aan voldoende risicospreiding
te doen. Achteraf bekeken zijn we misschien té

subsidie.

voorzichtig geweest. Maar er waren zoveel praktische

Een externe factor maakte een abrupt einde aan de

nooit aan investeren zijn toegekomen. Toen we de

wittebroodsweken. Eind 2012 ging in de nasleep
van de bankencrisis de ARCO-holding failliet, de
18

“We wilden starten met goede projecten met een

en administratieve beslommeringen dat we uiteindelijk
oprichting van het Klimaatfonds in 2011 wereldkundig
maakten, konden we nochtans op veel enthousiasme

Luc Driesen
CEO GreenVille

rekenen. Aanvankelijk konden mensen aangeven dat

wellicht dat een dergelijk project staat of valt bij de

ze bereid zouden zijn om aandelen te kopen. Na drie

juiste context.”

dagen stond de teller al op een paar honderdduizend
euro. Maar die zijn voor alle duidelijkheid nooit
opgehaald.”

In afwachting van betere tijden wordt het Klimaatfonds
een slapende vennootschap, een structuur die moet
toelaten dat het geïnvesteerde kapitaal intact blijft en
dat de coöperatieve vennootschap snel kan worden
heropgestart als het renteklimaat verandert.

RADIOSTILTE
Na 2014 werd het stil rond het Klimaatfonds. “Het was
een moeilijke communicatie”, geeft Luc Driesen toe.
“De les die we leerden: als we ooit nog aandeelhouders
zoeken omdat de marktomstandigheden gunstig zijn,
zullen we daar alleen maar over communiceren als
alles in kannen in kruiken is en als we over ijzersterke
projecten beschikken die bij manier van spreken de dag
erna al van start kunnen gaan. De belangrijkste les is

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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›› Meting en benchmarking helpen
om de grote energievreters te
onderscheiden van gebouwen met
een meer bescheiden verbruik. ‹‹
Dirk Schreurs
manager klantenbeheer en rationeel energiegebruik bij Infrax
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Optimalisering
bestaande
ESCO-werking

H

et terugdringen van hun CO2-uitstoot via energetische renovatie
doen gemeenten niet in hun eentje, maar in samenwerking met
provincie Limburg, netbeheerder Infrax en vzw Dubolimburg, het

provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen.
Een terugblik op een jarenlang proces met Sandra Penders, projectcoördinator
Dubolimburg,

en

Dirk

Schreurs,

manager

klantenbeheer

en

rationeel

energiegebruik bij Infrax.
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KLIMAATACTIEPLANNEN

SENSIBILISERING EN ONTZORGING

Nog voor de opstart van ESCOLIMBURG2020, werden

Voor ESCOLIMBURG2020 van start ging, bestond

al eerste stappen richting energetische renovatie

in de provincie al een ESCO-werking, vanaf 2010

gezet, vertelt Sandra Penders. Zij was bij Dubolimburg

ontwikkeld door netbeheerder Infrax. Sinds het midden

verantwoordelijk voor de gemeentelijke werking rond

van de jaren ’90 trachten netbeheerders de gemeenten

ESCOLIMBURG2020. “Na de ondertekening van

bewust te maken van het energieverbruik van hun

het Covenant of Mayors hebben we elke gemeente

gebouwen. Dat deden ze door gebruik te maken van

geholpen om een klimaatactieplan uit te werken.

energieboekhoudingspakketten die het verbruik van

Dubolimburg zorgde samen met de provincie Limburg

een

voor de wetenschappelijke

(Zie volgend hoofdstuk: “Over meten, weten en

achtergrond

en

het

nodige cijfermateriaal, zoals de gemeentelijke CO2nulmetingen. Via een gebouwenscan onderzochten
we welke mogelijkheden er waren om CO2-reductie te
realiseren op de particuliere woningmarkt. Vervolgens
werd het potentieel aan hernieuwbare energie op het
grondgebied van de gemeente in kaart gebracht in een
hernieuwbare energiescan.”
Een

jaar

later

had

elke

gemeente

zijn

lokaal

opgestart, onder andere rond collectieve renovatie
klimaatneutrale

gemeentegebouwen

inventariseerden

overtuigen”).
“Maar die energieboekhouding bleef vooral een
rapporteringsinstrument waarvan de jaarverslagen
meestal zonder verder gevolg onderaan in een
kast belandden”, zegt Dirk Schreurs van Infrax. “De
oorspronkelijke

energieboekhouding

vermeldde

enkel maand- en jaargegevens. De aangeleverde data

klimaatactieplan en werden er een aantal pilootprojecten
en

aantal

verkavelingen.

Eén

belangrijk

pilootproject ontbrak echter: gebouwen die eigendom
waren van de gemeenten, nochtans een categorie met veel
verbeterpotentieel en een belangrijke voorbeeldfunctie
naar de inwoners van de gemeente. Precies daar richtte
het ESCOLIMBURG2020 project zich op.

werden weinig of niet geanalyseerd laat staan met
andere gebouwen vergeleken.”
“In 2010 hebben wij onze gemeenten aangeboden om
hun belangrijkste gebouwen gratis uit te rusten met
Automatic Meter Reading (AMR). Zo beschikken we
over verbruiksgegevens per kwartier voor elektriciteit,
en per uur voor aardgas. Via een handige tool kan de
gemeente die op elk moment raadplegen. Daarnaast
maakt studiebureau Cenergie in onze opdracht een
jaarrapport, waarin gelijkaardige gebouwen worden
gebenchmarkt.”
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Meting en benchmarking helpen om de grote

gemeenten hebben vaak onvoldoende kennis en

energievreters te onderscheiden van gebouwen met

capaciteit in huis. “Wij beschikken bij Infrax wél over

een meer bescheiden verbruik. Bij de bespreking

de technische expertise en de juridische en financiële

van het energierapport met de gemeente biedt

kennis als het aankomt op detailstudies, energie-

Infrax telkens gratis haalbaarheidsstudies aan. Zo’n

efficiënte bestekken, gunningen en werfopvolging,

haalbaarheidsstudie geeft een concreet beeld van

”zegt Dirk Schreurs. “Daarom legden we onze focus

de mogelijke besparingen: verwarming, ventilatie,

eerder op ontzorging dan op fancy financiële verhalen,”

airco, duurzame verlichting, hernieuwbare energie
en isolatie. Infrax biedt deze haalbaarheidsstudies
gratis aan haar klanten aan. Is het resultaat positief,
dan kan de gemeentelijke partner het licht op groen
zetten. Rekening houdend met het ambitieniveau
van de gemeenten zorgt Infrax vervolgens voor de
gedetailleerde uitwerking van de energiemaatregelen
en de aanbesteding van de werken.
Veel gemeenten willen wel actie ondernemen om hun
energieverbruik terug te dringen, maar vooral kleinere

›› Daarom legden we
onze focus eerder
op ontzorging dan
op fancy financiële
verhalen. ‹‹
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OPTIMALISATIES

›› De beste manier om gemeenten
bewust te maken van het
verbruik van hun gebouwen en
de mogelijkheden van renovatie
was ze te benchmarken met
gelijkaardige gebouwen. ‹‹

Dankzij het ESCOLIMBURG2020 project slaagde Infrax

waarborgen, bleek het essentieel te zijn om twee

erin om een aantal belangrijke verbeteringen door

bijkomende stappen toe te voegen aan het ESCO-

te voeren in hun ESCO-aanpak. Deze optimalisaties

proces. Door het vastleggen van het ambitieniveau via

werden door Infrax nauwkeurig in kaart gebracht in een

een vragenlijst, en van de scope via een scopemeeting,

gedetailleerde project flow. Daarnaast tekende Infrax

voorkomt Infrax nu dat er bij de voorstelling van de

per projectfase een procedure uit om alle betrokken

detailstudie andere verwachtingen of nieuwe eisen

partijen een duidelijk beeld te geven van wat van hen

bij een gemeente ontstaan dan vooropgesteld in de

verwacht wordt binnen de vooropgestelde timing.

haalbaarheidsstudie.

Een van de meest impactvolle verbeteringen aan het
ESCO-model kon gerealiseerd worden dankzij een
wijziging in de wetgeving rond overheidsopdrachten.

CO2-REDUCTIEPLANNEN

Deze wetswijziging maakt het Infrax sinds 2016

De bestaande ESCO-werking van Infrax kende een

mogelijk om te werken met een lijst van gekwalificeerde
aannemers. Die kunnen zich op basis van vooraf
bepaalde kwalificatiecriteria op elk ogenblik inschrijven
op die lijst. Vóór de wetswijziging werd gewerkt met
een lijst van gegadigden die slechts eenmaal per jaar
konden inschrijven. Hierdoor liepen lokale aannemers
interessante projecten soms mis.
Met de lijst van gekwalificeerden wijst Infrax nu
soepeler aanbestedingen toe en kunnen de werken
onder verschillende aannemers verdeeld worden
zodat het risico op overbelasting op korte termijn
vermindert. Via de lijst van gekwalificeerden kunnen
er ook meerdere studiebureaus worden ingezet. Per
project wordt bekeken of er een multidisciplinair
team nodig is – vooral voor grotere projecten – of
dat er per discipline een studiebureau wordt gezocht.
Voor HVAC-regeling stelde Infrax de noodzaak vast
om aparte bestekken op te stellen en zo geschikte
aannemers te selecteren.
Om de klantentevredenheid van de lokale besturen
over de volledige duur van hun renovatieproject te
24

moeilijke opstartfase. Het ESCO-aanbod van Infrax
stond niet meteen op punt, enkele gemeenten
waren niet volledig tevreden over de initiële aanpak
van hun renovatieproject en dat zorgde aanvankelijk
voor negatieve mond-tot-mondreclame onder de
gemeenten.
Mede door de inspanningen van Dubolimburg in
de loop van 2013 werd die initiële scepsis over de
ESCO-werking omgebogen. Dubolimburg voerde beleidsgesprekken, verzorgde opleidingen rond ESCO,
stelde CO2-reductieplannen op maat op en wakkerde
zo het enthousiasme aan. CO2-reductieplannen zijn
handleidingen die gemeenten op een laagdrempelige
manier helpen bepalen welke gebouwen eerst aan te
pakken, die hen vertellen hoe ze dit met ESCOLIMBURG2020 kunnen verwezenlijken en die aangeven
hoe ze dit alles kunnen kaderen binnen hun klimaatambitie. De CO2-reductieplannen geven op kernachtige
en visueel aantrekkelijke wijze belangrijke informatie
op niveau van het gemeentelijk patrimonium weer en
zetten zodoende de bestaande energiejaarrapporten

HEFBOMEN OM LOKALE BESTUREN TE OVERTUIGEN
- Energieboekhouding en energiejaarrapportbespreking
-Actieplan voor duurzame energie i.k.v. het burgemeestersconvenant
- CO2 -reductieplan en beleidsgesprekken
- Opleidingen en sensibilisering

Beslissing
lokaal bestuur

Haalbaarheidsstudie
Scope zetting

Beslissing
lokaal bestuur

Detailstudie
- Voorontwerp
- Ontwerp
- Aanbesteding
- Gunningsvergelijking

Positieve
terugkoppeling

Oplevering
(Terug)betaling

Projectuitvoering
Prefinanciering

voorbeeldfunctie

Project flow van de Infrax ESCO-aanpak.

extra kracht bij. Het energieverbruik van de gemeente-

Op basis van de energiejaarrapporten, de CO2-reductie-

lijke gebouwen, de bijbehorende verbruikskosten, het

plannen en de veelvuldige contacten van de project-

beoogde ambitieniveau en het besparingspotentieel

partners uit het ESCOLIMBURG2020-project met de

kan in één oogopslag afgelezen worden.

gemeenten worden vervolgens in onderling overleg

In beleidsgesprekken met vertegenwoordigers van
de gemeenten lichtte Dubolimburg de ESCO-werking toe en benadrukte ze de grote ambitie van
het

ESCOLIMBURG2020-project:

een

globale

CO2-reductie van maar liefst 40%.

voor een haalbaarheidsstudie. Infrax berekent op basis
van technische data de investeringskosten voor een
gebouw en de opbrengsten van de energie-efficiënte
investering. “Zo brengen we meteen ook de terugverdientijd in kaart. De gemeente kan op basis van deze

“De beste manier om gemeenten bewust te maken van
het verbruik van hun gebouwen en de mogelijkheden
van renovatie was ze te benchmarken met gelijkaardige
gebouwen”, licht Sandra Penders toe. “We brengen
de gebouwen met het grootste energieverbruik en
hun besparingspotentieel in kaart. Hierdoor krijgen
de gemeenten een zicht op welke gebouwen best
eerst worden gerenoveerd. Een CO2-reductieplan
wil gemeenten introduceren in de ESCO-werking
en overtuigen om een haalbaarheidsstudie te laten
uitvoeren door Infrax.”

gebouwen geselecteerd die in aanmerking komen

informatie beslissen om een meer gedetailleerde studie
op te starten en al dan niet over te gaan tot een energie-
efficiënte investering.”
Het

model

werkt.

ging

onmiddellijk

in

80%
op

van
het

de
aanbod

gemeenten
om

een

haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Intussen maakt
90% van de Vlaamse Infrax-gemeenten er gebruik van.
Gemeenten zijn enthousiast over het aantrekkelijke
aanbod. Bovendien maakt meten deel uit van de
verplichtingen van het Covenant of Mayors waarvoor
ze zich hebben geëngageerd. Een dubbel voordeel.
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Optimalisering
bestaande
ESCO-werking

›› Eén trekker, één believer, één pionier
met enige invloed kan een heel proces
in beweging zetten.‹‹

GELOOFWAARDIGHEID
Een belangrijke les uit de opstart van het project
is dat het contraproductief is om te snel concrete
cijfers te plakken op het reductiepotentieel van
specifieke gebouwen. Zo loop je de kans om
verkeerde verwachtingen te wekken en dat zet de
geloofwaardigheid van ESCO onder druk. De gratis

Wat maakt uiteindelijk dat een gemeente wel of niet
overgaat tot energiezuinig renoveren en bouwen?
“Heel vaak is dat te danken aan de visie van één of
enkele personen. Eén trekker, één believer, één pionier
met enige invloed kan een heel proces in beweging
zetten”, zegt Dirk Schreurs. “Die moet je dus zien te
bereiken met je aanpak.”

haalbaarheidsstuddies van Infrax die op basis van
concrete gegevens van individuele gebouwen wél
betrouwbare cijfers opleveren, bleken een veel beter
instrument om gemeenten te overtuigen.

VERANDERDE OMSTANDIGHEDEN
Het al dan niet opstarten van projecten volgt ook
het ritme van de legislaturen. “In 2012 was er
een kleine terugval omwille van de gemeente- en

TOTAALVISIE
Het grootste manco om tot actie over te gaan
blijft dat de meeste gemeenten nog niet over
een totaalvisie op hun patrimonium beschikken.

›› Grootste manco om tot
actie over te gaan blijft dat
de meeste gemeenten nog
niet over een totaalvisie
op hun patrimonium
beschikken. ‹‹

provincieraadsverkiezingen”, zegt Schreurs. “Tal van
nieuwe besturen werden geïnstalleerd in 2013.
Nieuwe besturen, dat betekent ‘reculer pour mieux
sauter’. Ze ondernemen weinig in het eerste jaar, maar
onderwerpen de erfenis van hun voorgangers aan een
kritische analyse. Daarenboven kwam er een nieuw
budgetteringssysteem voor gemeenten, vonden heel
wat financiële doorlichtingen plaats en heerste er een
indruk van budgettaire krapte, nog versterkt door de
weggevallen subsidies voor zonnepanelen (PV).”
Tot

februari

2014

zorgden

de

Vlaamse

overheidssubsidies voor PV-panelen voor heel korte
terugverdientijden. Ook nu nog blijven PV-installaties
rendabel, maar is de terugverdientijd wat langer.
Subsidiëring is in het algemeen niet langer een middel
om in een totaalpakket van energetische renovatie de
totale terugverdientijd fors terug te dringen.

“Het is nog te veel ingrijpen wanneer het echt niet anders
kan, bijvoorbeeld omdat het dak lekt”, zegt Penders.
“Het positieve is dat het ondertussen wel evident is
geworden om zo’n renovatie met isolatiewerken te
combineren. Maar er is nog een lange weg te gaan.”
26

“We zagen ons genoodzaakt om bij de start van het
project opnieuw het vertrouwen te winnen en ons
financieel model, dat gedeeltelijk gebaseerd was op
PV-subsidies, bij te stellen,” zegt Schreurs.

DE TOEKOMST

DE REALITEIT

Wat brengt de toekomst? “Wellicht is het nodig om

Zo ver zijn we helaas nog niet. De budgettaire krapte

strengere en vooral afdwingbare energieprestatienormen

die door gemeenten wordt ervaren, mede door de

voor de renovatie van (overheids)gebouwen te hanteren”,

nieuwe boekhoudkundige regels, doet gemeenten vaak

vertelt Dirk Schreurs. “Momenteel is de norm dat 3%

aarzelen om over te gaan tot energie-investeringen en

van de overheidsgebouwen in Vlaanderen gerenoveerd

grote totaalrenovaties. Voor Dirk Schreurs is het glas

moet worden niet afdwingbaar. We moeten ook leren

echter halfvol. “Deze factoren hinderen ons, en ons

rekening te houden met de reële gezondheids- en

financieel model staat ook onder druk door de lage

klimaatkosten van fossiele brandstof over de hele

energieprijzen. Maar dat belet ons niet om goedkope

levensduur van een gebouw. In de verdere toekomst

ingrepen die maximaal resultaat opleveren wel uit te
voeren. Zoals het goed afstellen van installaties en hun

›› We moeten ook leren
rekening te houden met
de reële gezondheids- en
klimaatkosten van fossiele
brandstof. ‹‹

sturingen. Waar we de kans zien om een noodzakelijke
renovatie energievriendelijk uit te voeren, laten we
niet na dat aan te bevelen.”
De eindbalans is positief. Dirk Schreurs is ervan
overtuigd dat een echte mentaliteitsverandering op
til is. “De mindset rond energie is de afgelopen tien
jaar grondig veranderd. De klimaatproblematiek en het
streven naar duurzaamheid staan hoog op de agenda.

evolueren we naar een totaal nieuw energielandschap,
waarin lokale energieopwekking met hernieuwbare

Overheden en een bedrijf als Infrax spelen daarin een
belangrijke voorbeeldrol.”

bronnen de hoofdrol zal spelen. Energienetwerken
worden slimme netten waarin opslag en sturing
cruciaal zijn. Als distributienetbedrijf evolueren wij in
een dergelijke context tot een systeembeheerder die
vraag en aanbod op elkaar moet afstemmen. Dat kan
bijvoorbeeld met slimme meters en slimme sturingen
in combinatie met buffering. Maar we moeten ons
energiegebruik verder laten dalen: dat is goed voor
iedereen. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we over
twintig jaar geen fossiele brandstoffen meer gebruiken
in gebouwen. Gemeenten en andere overheden zullen
daarin het goede voorbeeld geven. De lat kan gerust
nog wat hoger.”

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Metingen en haalbaarheidsstudies aanbieden helpt overheden
over de streep om te kiezen voor energie-efficiënte renovatie.
Zeker kleinere entiteiten waarderen hulp en bijstand voor
aanbestedingen en werfopvolging.

Lessen
voor later
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Strengere en afdwingbare energieprestatienormen helpen om
verdere stappen in de goede richting te zetten.

Over meten, weten
en overtuigen
Om energiezuinig renoveren ruimer ingang te doen vinden, moet je om te beginnen precies weten hoeveel
je aanvankelijk precies verbruikt. Vervolgens komt het erop aan een overtuigend model te gebruiken om
de kostprijs en de terugverdientijd van renovatie op een betrouwbare manier in kaart te brengen.
Om wat meer achtergrond over het meten te geven, spraken we met Cenergie, een studiebureau
waarmee Infrax vaak samenwerkt. Vervolgens leggen we uit hoe deze informatie werd aangewend om
gemeenten te helpen energetische renovatieprojecten te selecteren en goed te keuren.

Meten is weten

H

et adviesbureau Cenergie biedt sinds het

In

midden van de jaren negentig oplossingen

energieboekhouding van de gemeenten en de jaarlijkse

aan rond het monitoren van gebouwen

energierapporten. In het kader van het ESCO-project

en energiezuinig bouwen en renoveren. Ondertussen

voert Cenergie ook haalbaarheid- en detailstudies

worden ongeveer 4.600 gebouwen opgevolgd met de

uit. Met succes, want steeds vaker combineren

software-oplossingen van Cenergie.

gemeenten een renovatie met doorgedreven energie-

opdracht

van

Infrax

verzorgt

Cenergie

de

en isolatiemaatregelen.
Net als in veel andere Europese landen kampen
sommige
WAT?
Cenergie - Advies- en ingenieursbureau voor
energetische optimalisatie van gebouwen
GEÏNTERVIEWD
Toon Possemiers, algemeen directeur
/ Dirk Everaert, projectcoördinator
energiemonitoring
BELANGRIJKSTE LES?
“Meten is weten is de basis, maar het lost niet
alles op. Je hebt mensen en systemen nodig
die de data interpreteren, actie ondernemen
en terugkoppelen.”

Belgische

gemeenten

met

budgettaire

beperkingen. Renovatie en onderhoud vinden nog te
vaak plaats in functie van het oplossen van storingen,
niet noodzakelijk in functie van de beste energetische
maatregelen. “Lange termijnplanning – wat betreft
patrimoniumbeheer

en

preventief

onderhoud

–

heeft pas de laatste jaren opgang gemaakt”, erkent
Dirk Everaert. “Overheden zien in dat daarmee op
de lange termijn geld te verdienen valt. Daarnaast
is ook de maatschappelijke context veranderd: de
klimaatproblematiek en CO2-uitstoot staan hoog op de
agenda, met dank onder andere aan het Covenant of
Mayors.”
Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Optimalisering
bestaande
ESCO-werking

Cenergie maakt sinds 2010 in opdracht van Infrax de

investering zich binnen die termijn niet terugverdient,

jaarlijkse energiejaarrapporten voor de gemeenten

gaat ze niet door.”

op. Hierin vergelijken ze onder meer gelijkaardige
gebouwen bij verschillende gemeenten met elkaar.
Zo komt elk Limburgs bestuur te weten wat de
grootverbruikers zijn, zowel in absolute cijfers als
per vierkante meter. Dat is een goed uitgangspunt
om een prioriteitenlijst op te kunnen stellen van
gebouwen waarop je een haalbaarheidsstudie kunt
uitvoeren, eventueel gevolgd door een detailstudie
en een concreet pakket maatregelen om een beter
ambitieniveau te realiseren. “Wij proberen bij onze
haalbaarheids- en detailstudies altijd heel ambitieus
te zijn in onze voorstellen, het is aan de gemeenten
om te kiezen hoe ver ze daarin willen gaan,” zegt Toon
Possemiers.

›› Lange termijnplanning
– wat betreft
patrimoniumbeheer en
preventief onderhoud –
heeft pas de laatste jaren
opgang gemaakt. ‹‹

Het cliché wil dat een gemeente maximaal een
legislatuur ver kijkt. Dikwijls kom je dan uit op
maatregelen rond de regeling en optimalisering van
een installatie die een kortere terugverdientijd hebben.
Gelukkig blijkt dit cliché in de praktijk niet altijd te
kloppen, zegt Toon Possemiers.

›› In de industrie kijkt
men maximaal 2 tot
3 jaar vooruit. Als
een investering zich
binnen die termijn niet
terugverdient, gaat ze
niet door. ‹‹
Hoe tracht Cenergie overheden over de streep te
trekken? “Wij stellen een pakket samen waarin zowel
maatregelen zitten die zichzelf zeer snel terugverdienen
als maatregelen die er veel langer over doen. Maar het
is quasi onmogelijk om een pakket samen te stellen
dat zichzelf op minder dan tien jaar terugverdient. Een

QUICK WINS
Terugverdientijden van 15 jaar of meer bij een
energetische renovatie lijken voor buitenstaanders
misschien haalbaar en betaalbaar, maar bij Cenergie is
men aan een andere realiteit gewend. Everaert: “In de
industrie kijkt men maximaal 2 tot 3 jaar vooruit. Als een
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langetermijnvisie blijft dus essentieel om tot daden
over te gaan.”
Het risico bestaat dus dat gemeentelijke overheden
aan cherry picking gaan doen, dat ze met andere
woorden alleen het laaghangend fruit plukken en
de grondige ingrepen die alleen op de lange termijn

›› Wij stellen een pakket samen waarin zowel
maatregelen zitten die zichzelf zeer snel
terugverdienen als maatregelen die er veel
langer over doen. ‹‹
lonend zijn, niet uitvoeren. Met een langetermijnvisie

tussen gebouwen. Ook na de renovatie is continue

en een ESCO-aanpak kan je dat vermijden.

monitoring noodzakelijk om de gerealiseerde besparing

Het ESCO-concept moest heel wat aanvankelijke
scepsis overwinnen. “De ESCO-aanpak blijft een

vast te houden en de kosten niet opnieuw uit de hand
te laten lopen (de zogenaamde “ontsparing”).

ingewikkeld verhaal”, geeft Possemiers toe. “Er zijn

De volgende stap is even essentieel: opvolging.

nu eenmaal een aantal variabelen die je moeilijk

Wanneer de temperatuur ergens te hoog blijft, een PV-

onder controle kunt houden: gebruikersgedrag, de

installatie het laat afweten of een warmtepomp hapert,

toekomstige energiekost, ... Het concept is gebaseerd

moet er snel en accuraat worden ingegrepen om dat

op bepaalde aannames over besparingen, maar je

probleem op te lossen.

moet ook rekening houden met het rebound-effect:
energiebesparende maatregelen kunnen leiden tot
gedragsverandering waardoor je toch meer energie
gaat verbruiken. Maar Infrax is erin geslaagd een model
te ontwikkelen met een minimum aan risico voor de
gemeenten.”

“Wij noemen het energiezorg”, zegt Dirk Everaert. “Het
begint met data verzamelen, automatisch of manueel.
Vervolgens moet je die data verwerken, er klimaaten weerscorrectie op toepassen en er vervolgens
intelligentie op loslaten. Daaruit genereer je rapporten
en alarmen. Meten is weten is de basis, maar het
lost niet alles op. Je hebt systemen en mensen nodig
die de data interpreteren, actie ondernemen en

ENERGIEZORG

terugkoppelen. Die cirkel kan je alleen rond maken als

Monitoring blijft het alfa en omega van de Cenergieaanpak. Vóór een renovatie helpt monitoring om

er iemand verantwoordelijk is voor het proces en de
tijd en de middelen heeft om in te grijpen.”

bewust te worden van de energiekost en de verschillen

Met patrimoniumbeheer valt op de lange termijn geld te verdienen.
Monitoring is het alfa en omega. Vóór een renovatie helpt
monitoring om bewust te worden van de energiekost. Na renovatie
helpt het om de kosten niet uit de hand te laten lopen.
Opvolging is even essentieel: monitoring zonder opvolging is een
lege doos.

Lessen
voor later

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Zeven
inspirerende
projecten

We praatten met zeven betrokkenen over ESCO-projecten in hun
gemeente. Over gebouwen, beslissingen, werken en resultaten.
We kijken samen terug op hun project.

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Een nieuw
zwembad voor
nul euro.
Caroline Penders
schepen van Openbare Werken en Patrimonium

01 Maasmechelen
Met een 25 jaar oude technische installatie en een gebouwschil die dateert
uit 1982 voldeed het Zwembad Prinsenpark in Maasmechelen niet langer aan
de Vlaamse milieuwetgeving Vlarem II. Het was daarenboven allesbehalve
energiezuinig. Om het zwembad open te kunnen houden, drongen grondige
ingrepen zich op. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de
verwarming en verluchting aan te pakken en het gebouw grondig te isoleren in
het kader van ESCOLIMBURG2020.
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›› We hadden dit eerder moeten
doen. Als gemeente staan we te
weinig stil bij de energiekost. ‹‹
Maasmechelen investeerde voor dit project circa 1 miljoen euro in
energiebesparende maatregelen die zichzelf op minder dan 7 jaar
terugbetalen. Als je er ook de wettelijk verplichte renovatie bijrekent, die
zo’n € 1.800.000 kostte, betaalt de gehele renovatie zich op termijn
volledig terug. “Nu al betalen we € 150.000 minder aan stookkosten
dan voorheen. Op 19 jaar verdient de volledige renovatie zichzelf terug”,
zegt schepen Caroline Penders. “Ze is dus eigenlijk gratis.”
NOODZAAK VOOR RENOVATIE

I

n 2012 kreeg het gemeente-

risch lage rente trouwens al hebben

bestuur van Maasmechelen te

kunnen heronderhandelen.”

horen dat het zwembad een

grondige renovatie moest ondergaan
om in aanmerking te komen voor een
nieuwe milieuvergunning. De keuze
voor een bijkomende investering in
energiebesparende maatregelen was
snel gemaakt, zegt Caroline Penders.
“Onze gemeente kampt met een grote
budgettaire krapte. In die omstandigheden is het goed dat je gebruik kunt
maken van een ESCO-regeling om
de financiering in de tijd te spreiden.
Dankzij onze goede contacten met
Infrax waren we op de hoogte van het
bestaan daarvan. De gemeente heeft
dit ESCO-project zelf gefinancierd via

In het gemeentebestuur was iedereen
gewonnen voor het project. “Als je de
investeringen en terugverdientijden
bekijkt, en je vertrouwt op externe en
interne expertise, dan kan geen zinnig
mens iets tegen dit dossier inbrengen”,
blikt Penders terug. “Je moet natuurlijk
een

aantal

veronderstellingen

aanvaarden, zoals een inflatie van
4% per jaar. Maar zelfs als het zo’n
vaart niet loopt, zijn er voldoende
argumenten

om

zo’n

project

uit

te voeren, met name het aspect
vergroening en duurzaamheid en de

Gemeentelijk zwembad Prinsenpark
Locatie: Ringlaan 400
Eigenaar: Gemeente Maasmechelen
Wat is er aangepakt?
Gebouwschil: dak, ramen,
muurisolatie
HVAC: vier nieuwe luchtgroepen
Relighting: energiebesparende
ontladingslampen en nieuwe 
LED-armaturen
Terugplaatsen PV
Oorspronkelijk gebouwd in: 1982
Haalbaarheidsstudie:
september 2013
Aanvang renovatie: mei 2014
Oplevering werken: december 2014
Investering: € 1.016.857 exclusief
BTW
Terugverdientijd: 6,5j
Elektriciteitsgebruik: -49%
Gasverbruik: -50%
CO2-uitstoot: -50%

voorbeeldfunctie voor de burger.”

bankleningen, die we met de histo-

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Een nieuw
zwembad voor
nul euro.

›› Als je de investeringen en
terugverdientijden bekijkt, en je
vertrouwt op externe en interne
expertise, dan kan geen zinnig mens
iets tegen dit dossier inbrengen. ‹‹

SAMENWERKING
Caroline Penders gelooft in de
kracht van samenwerking. “Gemeentebesturen

hebben

nooit

onze ESCO-piloot, maar ook voor

terugverdientijd van amper 2 jaar.

het onderhoud van al onze PV-in-

Onze

stallaties op gemeentelijke gebou-

monitort nu alle stookinstallaties

wen doen wij een beroep op Infrax.”

intensief en dat bespaart ons nog

duurzaamheidsambtenaar

eens duizenden euro’s per jaar.”

alle noodzakelijke expertise in huis

Er staat inmiddels in Maasme-

om hun patrimonium te beheren,

chelen nog een ESCO-project in

Caroline Penders durft ook al

te monitoren en te optimaliseren.

de steigers, een wijkcentrum en

verder te denken. “De renovatie

Daarom is samenwerking met een

kleuterschool in de deelgemeente

betekent dat we als gemeente

bovengemeentelijke instantie als

Kotem, waarbij voor € 246.878,91

elk jaar € 150.000 minder aan

Infrax essentieel. Niet alleen voor

energiebesparende

maatregelen

energie uitgeven. Dat komt de

mogelijk worden via de ESCO-wer-

gemeentekas en dus de burgers

king van Infrax.

ten goede. Maar zou het geen
goed idee zijn om een bepaald
deel van dat via een ESCO-

Als ik from scratch zou
kunnen herbeginnen,
zou ik eerst de meest
energievretende gebouwen
aanpakken. Caroline Penders

SYSTEMATISCHE AANPAK

lening uitgespaarde geld opnieuw

Wat

maatregelen te investeren?”

kan

from

nog

beter?

scratch

herbeginnen,

“Als

zou

zou

ik

kunnen

ik

eerst

aanpakken. Idealiter zou je als
moeten

vertrekken

energiebesparende

CONCLUSIE?
“We zijn heel tevreden, maar we

je

hadden dit eerder moeten doen.

volledige patrimonium en daar een

Als gemeente staan we te weinig

stappenplan uit distilleren. Achteraf

stil bij de energiekost. We moeten

bekeken vind ik het zonde dat we

op een actievere manier met het

in de vorige legislatuur (2007-

gemeentelijk patrimonium werken,

2012)

ingezet

niet alleen op het gebied van

op relighting van de gebouwen

monitoring en energiebesparende

–

terugverdientijd

maatregelen, maar ook op het

van 17 jaar – en niet eerst

gebied van bezettingsgraad en

de

onderhoud.”

van

een

energiescan

vooral

met

van

hebben

een

stookinstallaties

hebben

aangepakt. Door de jaren hebben
we wel bijgeleerd. Zowat alle
stookinstallaties zijn ondertussen
vernieuwd,
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andere

de

meest energievretende gebouwen
gemeente

in

vaak

met

een

Gedetailleerde terugverdientijd
energiebesparende maatregelen

Techniek

% budget

Terugverdientijd

Relighting

4%

18 jaar

Ramen / deuren

16%

31 jaar

Dak+ Isolatie

31%

20 jaar

HVAC

47%

3,4 jaar

Globale terugverdientijd

6,5 jaar

Gemeenten moeten evolueren naar een totaalvisie op hun patrimonium.
Technieken bundelen geeft een globale win en vermijdt cherry picking.
Gebouwen met een urgente renovatienoodzaak vormen een ideale
trigger om ook energiebesparende maatregelen aan te pakken.

Lessen
voor later
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02 Overpelt

Rob Meeuwissen
technisch deskundige gemeente Overpelt

Het begon in Overpelt, zoals in zoveel gemeenten, met een dringende renovatie. De
kleedkamers van sportcentrum De Bemvoort waren in lamentabele staat en er moest dringend
ingegrepen worden. Van het een kwam het ander. Infrax bood een gratis haalbaarheidsstudie
aan. Daarin werd niet alleen de renovatie van de kleedkamers bekeken, maar onder andere
ook het vernieuwen van de HVAC en een gedeeltelijke relighting. De terugverdientijd van de
verlichting (57,9 jaar) bleek veel langer dan die van de PV-installatie (14,9 jaar), maar alles
samen kon de renovatie zich op 21 jaar terugverdienen. De gemeente heeft de volledige
renovatie met eigen middelen gefinancierd.

De meerwaarde
van comfort
38

›› Als het aan mij lag, zouden we die
terugverdientijden enkel berekenen op de
meerkost van energievriendelijke ingrepen
tegenover standaardtechnieken. ‹‹
Rob Meeuwissen van de technische dienst van Overpelt heeft bedenkingen
bij de uitgangspunten van de haalbaarheidsstudie. Zo is hij van mening
dat de uitgevoerde haalbaarheidsstudie de zaken te duur voorstelt.
“De verwarmingsinstallatie in de sporthal was 35 jaar oud en dus al
15 jaar afgeschreven. De renovatie heeft een terugverdientijd van 18,7
jaar. Die terugverdientijden worden berekend op de volledige investering,
terwijl het hier eigenlijk om een vervanginsinvestering gaat. Als je een
verbouwing doet waarbij het plafond wordt aangepakt is het logisch
dat je nieuwe armaturen plaatst. Als het aan mij lag, zouden we die
terugverdientijden enkel berekenen op de meerkost van energievriendelijke
ingrepen tegenover standaardtechnieken. Vervangen moet je toch en het
prijsverschil voor duurzame ingrepen is eigenlijk verwaarloosbaar. Dan
worden de terugverdientijden pas echt interessant en zullen dergelijke
projecten sneller worden uitgevoerd.”
AANVANKELIJKE SCEPSIS

R

ob Meeuwissen geraakte

Moeten

bij de renovatie betrokken

met een dergelijk systeem worden

alle

gemeentegebouwen

toen ze al bezig was en

uitgerust? “Dat zou heel mooi zijn.

keek aanvankelijk met een flinke dosis

Jammer genoeg zijn het onzichtbare

scepsis naar het project. “Ik vond dat er

systemen die op de achtergrond

te veel meetpunten en automatische

draaien en geen opvallend mooie

sturingen in zaten, dat het een veel te

gevel of een nieuw aangelegde strook

complex systeem was. Een jaar later

asfalt. Als bestuur kan je er dus

ontdekten we de kinderziektes van

moeilijker mee uitpakken. Toch is dit

het systeem, zoals bij elke verbouwing

de toekomst voor grote gebouwen.”

het geval is. Maar dankzij de sensoren
wisten we nu wel meteen waar het
probleem zat en hebben we de

Sporthal De Bemvoort
Locatie: Overpelt
Eigenaar: Gemeentebestuur Overpelt
Wat is er aangepakt?
Gebouwschil: volledig nieuwe
dakopbouw met dakisolatie, ramen,
buitenmuurisolatie met nieuwe muur
en volledig vernieuwen van kleeden doucheruimtes (binnen budget
Autonoom Gemeentebedrijf)
HVAC: Vernieuwen centrale
stookplaats, nieuwe balansventilatie
met warmteterugwinning
Relighting: met bewegingsdetectie in
kleedkamers
PV-installatie 10 kWp
Oorspronkelijk gebouwd in: 1975 –
uitbreiding/aanpassing 1991 en 2006
Detailstudie: december 2013
Aanvang renovatie: mei 2014
Oplevering werken: september 2014
Investering: € 728.783 exclusief
BTW (en exclusief werken uitgevoerd
door AGB t.b.v. € 300.000 ex btw)
Terugverdientijd: niet van toepassing
wegens volledig nieuwe indelingen
in de kleedkamers en focus op
comfortverbetering
Elektriciteitsgebruik: -7%
Gasverbruik: -34%
CO2-uitstoot: -17%

oorzaak kunnen aanpakken.”
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De meerwaarde
van comfort

›› Maar dankzij de sensoren wisten we nu wel
meteen waar het probleem zat en hebben we de
oorzaak kunnen aanpakken. ‹‹

COMFORT
De voorspelde energiewinsten blijken

toekomstige projecten zijn we ervan

na één jaar te kloppen, en er is een

overtuigd dat het weinig zin heeft om

bonus. “Wat mensen vaak uit het

gebouwen van ouder dan 30 jaar te

oog verliezen is de comfortwinst. De

renoveren.”

douches geven nu altijd en meteen
warm water. Maar comfort went snel.”

De succesvolle renovatie blijft niet
zonder gevolgen. Er staan al andere

Rob Meeuwissen geraakte gaande-

gebouwen op de verlanglijst, zoals

weg ook overtuigd van het belang van

het cultureel centrum Palethe. Daar

een relighting. “Dat houdt toch een

kan volgens de eerste berekeningen

pak meer in dan bestaande lampen

60% energie bespaard worden - de

vervangen door spaarlampen. De


stookinstallatie heeft dan ook de

expert die we daarvoor over de vloer

respectabele leeftijd van 30 jaar.

kregen hield rekening met het licht-

Maar daarnaast zijn er nog tal van

niveau, het onderhoud van de arma-

gebouwen die kunnen aangepakt

turen en testte alle aardingen. Een

worden. Rob Meeuwissen blijft er

echte meerwaarde dus.”

nuchter onder. Zo lang een installatie

Is renovatie altijd de beste oplossing?
Rob Meeuwissen vindt van niet. “Achteraf bekeken hadden we die kleedkamers eigenlijk beter afgebroken en
opnieuw opgebouwd. Dat scheelt een
pak onaangename verrassingen. Voor

nog werkt, zal ze niet gauw worden
vernieuwd. En ook in deze gemeente
zijn leningen praktisch taboe. De
gemeente

hanteert

een

duidelijk

principe zo weinig mogelijk geld
uitgeven.”

Meten is weten. Door de nodige sensoren en automatische
sturingen zijn eventuele problemen makkelijk te remediëren.
Doe een beroep op experts. Onafhankelijke experts kunnen
een grote meerwaarde bieden bij complexe projecten.

Lessen
voor later
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Naast energiebesparing is comfortwinst een groot voordeel
bij energetische renovatie.

Totaal
aanpak
met oog
voor
lock-in
effecten
03 Voeren

Rik Tomsin verantwoordelijke gebouwen campus Voeren en
Jos Dreessen directie facilitair beheer, provincie Limburg

Middenin de glooiende weiden van Voeren, een Vlaamse enclave in de
provincie Luik, ligt de uitgestrekte provinciale scholencampus. Die herbergt een
basisschool, een secundaire school en een centrum voor volwassenenonderwijs.
De campus omvat bovendien een zwembad en een gloednieuwe sporthal.
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Totaalaanpak
met oog voor
lock-in effecten

Belangrijkste les?
Beschouw een renovatie als
een totaalpakket waarbij je
de lange termijn voor ogen
houdt. Jos Dreessen

W

e worden rondgeleid door Rik Tomsin,
ICT-man

en

gebouwenbeheerder

met zin voor duurzaamheid.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Rik Tomsin, is een tevreden man. “De kwaliteit van onze
gebouwen is erop vooruit gegaan. We zijn klaar voor

De renovatie die hier in het kader van het ESCO-

de toekomst en we doen iets goeds voor het milieu.

project is uitgevoerd, is ingrijpend. Alle platte daken

Bovendien besparen we 50% op ons gasverbruik.

zijn geïsoleerd en van een nieuwe dakhuid voorzien.

Ik zou elke school aanraden om te investeren in

Er kwamen nieuwe dakkoepels. Het zwembad is

energiebesparende maatregelen als de mogelijkheid er is.

grondig ingepakt. De ramen van de gebouwen werden

Essentieel daarbij is de renovatie te beschouwen als een

vernieuwd en de buitendeuren ook, waarbij maximaal

totaalpakket waarbij je de lange termijn voor ogen houdt.”

voor automatische schuifdeuren werd gekozen – de
enige manier om op een dergelijke campus de warmte

“We moeten erover waken dat we in de toekomst

binnen te houden.

altijd het nodige onderhoud blijven uitvoeren”, stipt

Maar de energie-efficiënte maatregelen reiken verder.

neergepoot waarna er de komende 20 jaar niet naar

De school realiseerde op eigen houtje een flinke besparing

werd omgekeken. Die fout mogen we niet meer maken.”

Rik Tomsin aan. “Vroeger werd er te vaak een gebouw

met relighting (al zijn precieze cijfers niet beschikbaar).
In de wc’s werd gekozen voor aanwezigheidssturing. Alle
pc’s worden ‘s avonds centraal uitgeschakeld. Zelfs de
koffiemachines worden uitgezet dankzij slimme stekkers.

VERSNIPPERDE BEVOEGDHEDEN

In het weekend daalt de temperatuur in de school naar

Provinciaal gebouwenbeheerder Jos Dreessen is

15°C, in de vakanties naar 10°C.

enthousiast over de energetische renovatie van deze

Bij de vernieuwing van de ramen en deuren is
rekening gehouden met mogelijke lock-in effecten:
het schrijnwerk is breed genoeg om er eventueel later
buitenmuurisolatie op aan te sluiten.

campus maar eerder kritisch over het patrimonium
in zijn geheel. “Waarom renoveren wij een gebouw?
We kijken in eerste instantie waar het binnenregent of
waar dakisolatie compleet ontbreekt. We pakken dus
enkel de meest acute gevallen aan. Door de gestage
groei van onze scholen hebben we continu moeten
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Campus Voeren
Aard project: Scholencampus met
zwembad
Locatie: Voeren
Eigenaar: Provinciebestuur Limburg

Oorspronkelijk gebouwd hoofdgebouw: 1968 /
sporthal en zwembad: 1976
Detailstudie februari 2014
Aanvang renovatie: november 2014 - HVAC mei 2016
Oplevering werken: juni 2015 - HVAC oktober 2016

Wat is er aangepakt?
Gebouwschil: Dakrenovatie,
spouwmuurisolatie zwembad,
vernieuwing alle ramen en deuren
HVAC: Vernieuwen centrale stookplaats
van heel de site, nieuwe balansventilatie
met warmteterugwinning, sanitair en
bouwkundige aanpassingen

Investering bouwkunde: € 429.889 + HVAC
660.447 exclusief btw
Terugverdientijd: niet van toepassing, omdat bij
dakrenovatie ook bovendakse problemen mee
werden opgelost en afvoer regenwater werd verlegd.
Elektriciteitsverbruik: -9%
Gasverbruik: -47%
CO2-uitstoot -30%

bijbouwen. En daar ging het budget naartoe. Maar

voordeel bij om de renovatie uit te voeren. Als er geen

het grootste probleem is dat de scholen versnipperd

totaalvisie is op het budget, kan je moeilijk een globale

zitten over verschillende verantwoordelijke diensten

visie op een gebouw ontwikkelen. Maar bovendien moet

en dat er nauwelijks nog geld is voor renovatie en

je een totaalvisie op het hele patrimonium ontwikkelen,

herstellingen.”

de grootste energieverslinders eerst aanpakken en met

De renovatie van campus Voeren verdient zich terug
op amper 15 jaar. Toch was het ESCO-project nodig
om die stap te zetten. Hoe dat komt? “Sinds het nieuwe
provinciedecreet moeten de exploitatiekosten van een

name de gebouwschil. Ik sla een mea culpa: de dienst
gebouwen heeft geen weet van de totale levenskost van
een gebouw – we hebben zoals gezegd ook geen reden
om dat te doen.”

onderwijsinstelling gedragen worden door het verant-

Het kan ook anders, stipt Dreessen aan. “In Nederland

woordelijke Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA)”,

krijgen schoolbesturen één budget voor materialen en

legt Jos uit. Dat is een provinciale entiteit die belast is

personeel, de zogenaamde ‘lump sum’. Door die vorm

met beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang.

van financiering is inzetten op energie-efficiëntie op de

“De investeringskost van een nieuwe verwarmings

lange termijn wél aantrekkelijk.”

installatie voor de Campus worden echter gedragen door
de provincie en die heeft er dus geen boekhoudkundig

Ontwikkel een visie op het hele patrimonium, pak de grootste
energieverslinders eerst aan, meer bepaald de schil.
Hou ook rekening met toekomstige ingrepen en vermijd zodoende 
lock-in effecten.
Als er een totaalvisie is op het budget, kan je een totaalvisie op een
gebouw ontwikkelen.

Lessen
voor later
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Renovatie met
erfgoedwaarde
04 Beringen

Duygu Akdemir Schepen van facilitair beheer,
Wim Smolders Afdelingshoofd infrastructuur en
Vic Lommelen Diensthoofd gebouwen

In de stad Beringen, met zijn groot en verouderd patrimonium, zorgde de
ESCO-aanpak aanvankelijk voor enige terughoudenheid. Soms blijkt namelijk
pas na een grondige analyse hoe slecht een gebouw er eigenlijk aan toe is.
Een pleidooi voor verstandig renoveren en indien nodig durven afbreken.

D
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e grote drijver achter de verduurzaming van

Vic Lommelen, architect en diensthoofd gebouwen. “We

de stad Beringen was voormalig diensthoofd

bezitten als stad heel veel oude gebouwen. Met behulp

milieu Annemie Witters. Dank zij haar

van de energieboekhouding, waarmee we 17 gebouwen

was Beringen een van de eerste Limburgse steden/

monitorden met slimme meters, hebben we getracht een

gemeenten die met de prille ESCO-werking van Infrax

rangorde van prioriteiten op te stellen.” Op basis van de

kennismaakte, al was dat niet vanzelfsprekend. “Dat lag

CO2-reductieplannen en beleidsgesprekken kwam dat als

voornamelijk aan de toestand van de gebouwen”, zegt

prioriteit op de agenda.

RENOVEREN OF AFBREKEN?
Voor de lancering van de ESCOwerking werd door de stad vooral
ingezet op de vervanging van CVinstallaties en relighting, een proces
dat nog steeds doorgaat. Er werd
ook al gedroomd van een ambitieus
ESCO-project. Maar tussen droom
en

daad

staan

soms

praktische

balansventilatie te installeren en er PVpanelen op aan te brengen. Er waren
dus eerst stabilisatiewerken nodig.
De ramen konden niet vervangen
worden zonder verstevigingswerken.
Na een bijkomende studie werd zelfs
besloten om te kiezen voor afbraak en
nieuwbouw.
Schepen

Akdemir:

“ESCOLIM-

bezwaren. Bijvoorbeeld het dak van

BURG2020 was in mijn ogen vooral

de stedelijke feestzaal Cor bleek

nuttig om haalbaarheidsstudies uit

niet over de vereiste draagkracht te

te voeren in gebouwen waar dat nog

beschikken om het grondig te isoleren,

niet was gebeurd. Dat geeft je de kans
om na te denken over een totaalaanpak en brengt je soms tot het inzicht
dat het beter is om af te breken en te
kiezen voor nieuwbouw in plaats van
renovatie. Zo hebben we voor het stedelijk administratief centrum gekozen
om het huidige gebouw te verlaten

Belangrijkste les?
ESCO biedt de kans
om na te denken over
een totaalaanpak van
gebouwen. Duygu Akdemir

en te kiezen voor een bijna-energieneutrale nieuwbouw in het centrum
van Beringen. Het zou immers te veel
kosten om het huidige stedelijk administratief centrum, dat gehuisvest is in
de oude mijnschool, grondig en energievriendelijk te renoveren.”

Casino Beringen
Locatie: Beringen
Eigenaar: Stad Beringen
Wat is er aangepakt?
Gebouwschil: renovatie platte
daken, nieuw buitenschrijnwerk
HVAC: Nieuwe stookinstallatie,
collectoren, leidingen,
rioleringsafvoer, volledig nieuwe
sanitairblok met douches en
balansventilatie
Oorspronkelijk gebouwd in:
1950-1952
Detailstudie: februari 2015
Aanvang renovatie: december 2015
– HVAC mei 2016
Oplevering werken: maart 2016 –
HVAC december 2016
Investering: € 603.514 exclusief BTW
voor gebouwschil en € 1.000.180
exclusief BTW voor HVAC
Terugverdientijd: niet van toepassing
Gasverbruik: gebouwschil -8%
HVAC ook -8%
CO2-uitstoot: gebouwschil -5%
HVAC ook -5%
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Duygu Akdemir
schepen van facilitair beheer
Wim Smolders
Afdelingshoofd infrastructuur

ERFGOEDWAARDE
De verbouwing van het cultureel centrum Casino

strikt nodig, maar we hebben uiteindelijk toch keuzes

volgens het ESCO-principe wordt een hele uitdaging.

moeten maken. We zullen de riolering aanpakken, de

De eerste werken zijn gestart in 2016. Het Casino

zolder en alle platte daken isoleren, de stookinstallatie

is een oude schouwburg die gelegen is in een

en de sturingen aanpakken. Maar we zullen vanwege

beschermd stads- of dorpsgezicht dat deel uitmaakt

budgettaire beperkingen voorlopig niet alle ramen

van het historisch mijnpatrimonium. Vic Lommelen:

vervangen, alleen de oudste. Deze renovatie wordt

“We hebben Infrax gevraagd om verder te gaan dan

trouwens volledig met eigen stadsmiddelen bekostigd.”

Een haalbaarheidsstudie kan ook aantonen dat het niet rendabel
is om een gebouw energetisch te renoveren.

Lessen
voor later
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Energieboekhouding helpt om prioriteiten te stellen.

Minimuminvesteringen
leiden tot grote comfort
verbeteringen en grootse
plannen
05 Hasselt

Martine Balcer directeur

In de Provinciale Bibliotheek Hasselt werden met een minimum aan
investeringen grote besparingen en comfortverbeteringen gerealiseerd.
Dat stimuleerde de provincie als eigenaar van het gebouw om plannen
te maken voor nog meer slimme ingrepen: het isoleren van de daken en
buitengevels en het plaatsen van hoogrendementsglas.
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Minimuminvesteringen
leiden tot grote
comfortverbeteringen
en grootse plannen

Belangrijkste les?
Energetische renovatie leidt
niet alleen tot duurzaam
energieverbruik, maar draagt
ook bij aan een efficiënt gebruik
van ruimte en meer comfort.
Martine Balcer

RELIGHTING EN COMFORT
Na een aantal haalbaarheidsstudies in de periode

hebben we hier twee extra flexwerkplekken kunnen

2012-2013 bleek een relighting van het archief het

creëren”, zegt Martine Balcer. “Het gaat dus niet alleen

meest dringend en rendabel. De TL-armaturen in het

over duurzaam energieverbruik, maar ook over een

3.000 m2 grote archief gehuisvest in de kelders van het

efficiënt gebruik van de ruimte en meer comfort. Deze

gebouw dateerden nog van 1979. Een aantal lampen

investering levert driedubbele winst op.”

was zelfs niet meer in de handel verkrijgbaar. Bovendien
hingen ze ook niet allemaal op de juiste plek meer door
de vele veranderingen en verschuivingen in de loop
der jaren. In plaats van het hele archief voortdurend
te verlichten tijdens de kantooruren, is de verlichting
nu, na advies vanuit de ESCO-werking van Infrax,

Ook de sturing van de HVAC werd aangepakt. In 2006
werden verwarming en airco volledig gerenoveerd,
maar de sturing was niet optimaal. Een investering van
minder dan € 10.000 levert nu een jaarlijkse besparing
van circa € 12.000 op.

aanwezigheidsgestuurd en uitgerust met lampen met
een lange levensduur. Tijdens de kantooruren blijft
het licht wel altijd op 10% van het vermogen branden,
wat het aangenamer maakt om te werken. Wanneer
we tussen de rekken lopen, springen de lampen nu
automatisch aan.
Alleen op het centrale werkpunt blijft het licht
tijdens de kantooruren voortdurend op vol vermogen
branden. “Vroeger was het bijna een straf om in
het archief te werken. Omdat het er nu door de
aangepaste verlichting veel aangenamer werken is,
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GOEDE HUISVADER
Begin

2016

werden

de

plannen

voor

een

vervolgproject concreet. Het provinciebestuur is van
plan om dakkoepels en 450 m² ramen te vervangen
door isolerend en zonwerend glas.
Als gevolg van Vlaamse beleidsbeslissingen, zal
de Provinciale Bibliotheek binnen afzienbare tijd
overgedragen worden aan Stad Hasselt. Toch zet dat
tot nader order geen rem op dringende aanpassingen

›› Het gaat dus niet
alleen over duurzaam
energieverbruik, maar
ook over een efficiënt
gebruik van de ruimte
en meer comfort.
Deze investering levert
driedubbele winst op. ‹‹
aan het gebouw. “Integendeel,” zegt Martine Balcer.
“Het gebouw gaat over van de ene overheid naar de
andere. De deputatie van de provincie doet er alles
aan om haar voorbeeldfunctie op te nemen en het
gebouw in een optimale staat te laten functioneren,
energiezuinig en klaar voor de toekomst.”
De directeur is tevreden over de samenwerking met
de provincie, Infrax en Dubolimburg. “Dankzij de
samenwerking met deze partners en de budgetten die
voorzien waren voor energie-efficiënte investeringen
zijn we er in geslaagd om een coherente visie op het
gebouw te ontwikkelen. Die stelt ons in staat om voor
een systematische aanpak te kiezen.”

Provinciale Bibliotheek Limburg
Locatie: Hasselt
Eigenaar: Provinciebestuur Limburg
Wat is er aangepakt?
Relighting: nieuwe verlichting
archieven met bewegingsdetectie,
Meetcampagne HVAC: meting en
afregeling / aanpassing sturing
Gebouwschil: ramen en dakkoepels
Oorspronkelijk gebouwd in: 1980
Detailstudie: meetcampagne april
2013 – relighting juni 2013
Aanvang renovatie: juni 2014
– gebouwschil september 2016
Oplevering werken: februari 2015
- gebouwschil november 2016
Investering € 151.055 exclusief BTW
voor relighting en HVAC en
€ 163.502 voor gebouwschil
Terugverdientijd: niet van toepassing
Elektriciteitsgebruik: -31%
Gasverbruik: meetcampagne -5%;
gebouwschil -3%
CO2-uitstoot: relighting en
meetcampagne -24%; gebouwschil -1%
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Gedetailleerde terugverdientijd
energiebesparende maatregelen

Techniek

% budget

Terugverdientijd

Relighting

44%

12 jaar

HVAC

3%

1 jaar

Gebouwschil

53%

Nvt wegens andere
niet-energetische ingrepen

Globale terugverdientijd

Globale terugverdientijd 6 jaar of
12 jaar inclusief kosten gebouwschil

Kleine ingrepen kunnen grote besparingen opleveren.
Een globale aanpak zorgt voor een kwalitatieve renovatie.

Lessen
voor later
50

Energie-efficiëntie gaat hand in hand met meer comfort
en zelfs efficiënter ruimtegebruik.

De groenste gemeente
zet in op duurzame
investeringen in gebouwen

06 Hechtel-Eksel

Jan Dalemans Burgemeester en
Kirsten Kuijpers Milieu- en
duurzaamheidsambtenaar

Hechtel-Eksel is een gemeente met veel aandacht voor duurzaamheid.
Een succesvol ESCO-project waarin twee PV-installaties werden geplaatst,
leidde tot een bewustwording en verdere stappen in verband met energieefficiëntie en isolatie.
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De groenste gemeente
zet in op duurzame
investeringen in
gebouwen

›› Groene stroom is slechts één
aspect van ons klimaatplan. ‹‹

B

ESCO Hechtel-Eksel
Locatie: Hechtel-Eksel
Eigenaar: Gemeentebestuur HechtelEksel
Wat is er aangepakt?
PV-installaties op gemeentehuis en
technische dienst
Gemeentehuis: installatie 26,4 kWp
/ Technische Dienst: installatie 10
kWp
Oorspronkelijk gebouwd:
gemeentehuis ca 1950, gerenoveerd
in 2000
Detailstudie: september 2014
Aanvang werken: december 2014
Oplevering werken: februari 2015
Investering: € 69.900 exclusief BTW
Terugverdientijd:
16 jaar (aanvankelijk 8 jaar)
Elektriciteitsgebruik: - 27%
CO2-uitstoot: -26%

urgemeester

Jan

Dale-

het allerbelangrijkste inzicht is dat

mans van Hechtel-Eksel,

de groenste energie die is die je niet

de gemeente met het

verbruikt- het toepassen van de trias

grootste aaneengesloten bosgebied

energetica. We zetten de verwarming

van Vlaanderen, is sterk begaan met

in het gemeentehuis automatisch wat

duurzaamheid en energiezuinigheid. In

lager ‘s nachts en in het weekend. We

het gemeentebudget staat € 100.000

letten erop dat het licht uit is als er

per jaar ingeschreven voor ecologische

niemand op kantoor is.”

investeringen aan de gemeentelijke
gebouwen. In eerste instantie werd
besloten om PV-installaties te plaatsen op het gemeentehuis en op de gemeentewerf. Die werden volledig met

Van

waar

komt

dat

engagement?

eigen middelen gefinancierd.

Jan Dalemans: “Met ons imago van

Milieu- en duurzaamheidsambtenaar

zijn we het aan onszelf verplicht om in

Kirsten Kuijpers vertelt: “Infrax was
bereid om een haalbaarheidsstudie uit
te voeren enkel voor zonnepanelen
voor deze gebouwen. Volgens de
oorspronkelijke raming verdiende de
installatie zich op 8 jaar terug. Door
een wijziging in het prosumententarief
en een aangepaste berekeningswijze
is dat inmiddels echter dubbel zoveel.”
“Als we in de toekomst nog PVpanelen

leggen,

zullen

we

die

installaties zo kiezen dat ze maximaal
in de stroombehoefte van het gebouw
voorzien, maar ook niet meer”, pikt Jan
Dalemans in. “Groene stroom is slechts
één aspect van ons klimaatplan. Maar
52

COVENANT OF MAYORS

groenste gemeente van Vlaanderen
te zetten op duurzaamheid. Hier vind
je geen industriezones, maar wel het
meest aaneengesloten bosgebied van
Vlaanderen. Onze belangrijkste dienst
aan de gemeenschap is het leveren van
zuivere lucht. Als gemeente hebben we
bovendien een voorbeeldfunctie. Zoals
elke Limburgse gemeente hebben we het
Covenant of Mayors ondertekend om
meer dan 20% CO2 te reduceren binnen
het grondgebied van de gemeente. Met
dit engagement dragen wij bij aan het
engagement van de provincie Limburg
om klimaatneutraal te worden. Die
handtekening zetten, betekent dat je je
engageert in woord en daad.”

Hoe uit zich dat concreet? Jan

Naast deze losse ingrepen kiest de

Dalemans “Het is een proces van

gemeente voor een systematische

lange

dag

aanpak, zegt Jan Dalemans. “Dankzij

mee bezig zijn. We hebben met

de slimme meters die we op de

de gemeente een hybride wagen

grootste installaties hebben staan,

aangekocht. We maken sinds twee

weten we waar de energieslokoppen

jaar gebruik van een elektrische

zitten.

wagen. In het budget 2016 werd ook

bijvoorbeeld door het plaatsen van

een elektrische fiets ingeschreven om

regelbare

korte dienstverplaatsingen te doen.

kunnen

Daarnaast willen we verbouwingen

oplossen, maar de slimme meters,

adem

waar

we

elke

Die

pakken

we

aan,

thermostaatkranen.
onmogelijk

alles

We

tegelijk

zoveel mogelijk op duurzame wijze

de CO2-reductieplannen voor het

uitvoeren, met de nodige duurzame

gemeentelijk

investeringen.”

energieboekhouding helpen ons om

patrimonium

en

de

Belangrijkste les?
De meest groene
energie is degene die je
niet gebruikt.
Jan Dalemans

prioriteiten te stellen.”
“De

ESCO-WERKING
Voor

ontmoetingscentrum

De

Schans werd inmiddels door Infrax
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd,
vertelt

Kirsten

belangrijkste

troef

van

de

ESCO-werking is wat mij betreft de

Kuijpers.

“De

aanbevelingen daaruit hebben wij
doorgespeeld aan de architect die
de renovatie uitvoert. We hebben

ontzorging”, stipt Kirsten Kuijpers aan.
“Infrax neemt ons werk uit handen
waar ikzelf en de aankoopdienst
anders veel tijd en werk moeten
in investeren. Werk waar we door
personeelstekort anders mogelijk niet
aan toe zouden komen.”

ook een haalbaarheidsstudie lopen
voor de renovatie van het dak van
de

basisschool

dat

sowieso

aan

vernieuwing toe was. We maken van
de gelegenheid gebruik om het dak
te isoleren en van zonnepanelen te
voorzien.”

PV-PANELEN
Ondanks

de

sterk

groenestroomsubsidies,

verminderde
blijft

deze

gemeente inzetten op PV-installaties.
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De groenste gemeente
zet in op duurzame
investeringen in
gebouwen

De burgemeester legt uit. “Investeren in zonnepanelen

kunnen voorzien voor verdere investeringen. Dat we

neemt een hap uit ons investeringsbudget, maar

met deze investering de scope van een legislatuur

onze eerste installaties verdienen zich uiteindelijk

overschrijden, vind ik overigens geen probleem. Je

wel zelf terug. Daarnaast zorgen ze ervoor dat we

mag als gemeente niet denken in legislaturen, je moet

minder stroom van het net moeten afnemen, wat een

een langetermijnvisie voor ogen houden. Waar wil je

onmiddellijke weerslag heeft op het exploitatiebudget.

als gemeente naartoe? Hoe beheer je je patrimonium

Hoe meer we daarop besparen, hoe meer geld we

zo goed mogelijk?”

De gemeente moet het goede voorbeeld geven.

Lessen
voor later
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Slimme meters, CO2-reductieplan van het gemeentelijk patrimonium
en energieboekhouding helpen om prioriteiten te stellen.
Elke gemeente moet de lange termijn voor ogen houden.

Grootse dingen doen
met beperkte middelen

07 Zonhoven

Clytie Eykens duurzaamheidsambtenaar

In Zonhoven slaagt de gemeente erin om heel wat energiezuinige ingrepen te
doen binnen een strak budgettair keurslijf. Duurzaamheidsambtenaar Clytie
Eykens trekt hard aan de duurzaamheidskar, maar niet elk voorstel kan worden
uitgevoerd.

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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Grootse dingen
doen met beperkte
middelen

H

et gemeentebestuur

probleem is dat het hier om een

Zonhoven plaatste in

grote investering gaat en dat de

2012 zonnepanelen

toekomst van het gemeentehuis

op het dak van de bibliotheek en
de

gemeentelijke

telkens

werkplaatsen,

zonder

externe

financiering. “Wij verbruiken in
de bib ongeveer 80% van de
geproduceerde stroom en in de
werkplaatsen 20%”, zegt Clytie
Eykens, duurzaamheidsambtenaar
bij

de

gemeente

sinds

2011.

“De mogelijkheden om tot de
gemeentelijke
20%
tegen

doelstelling

hernieuwbare
2020

te

van

energie

geraken,

zijn

beweging te zetten, zegt Clytie:

Belangrijkste les?
Zonder duidelijk
terugverdieneffect op
de korte termijn vinden
gemeenten energieefficiëntieprojecten vaak
moeilijk te verantwoorden.

“Aan de ene kant helpt een

Clytie Eykens

RENOVEREN ZONDER
LENEN
Wat geeft bij deze gemeente de
doorslag om een bepaalde ingreep
al dan niet door te voeren? Twee
aspecten zijn belangrijk om iets in

melding van het personeel, zoals
slechte ventilatie en verwarming.

Zo

is

Aan de andere kant moeten er

de

relighting

ook altijd zekere baten tegenover

sportgedeelte

de kosten staan. Er moet een

dringend behoefte aan was. “Vaak

duidelijk terugverdieneffect zijn,

vertrekt een gemeente vanuit een

bij voorkeur op de korte termijn.

probleem en tracht ze er de meest

De gemeente financiert alles zelf:

energiezuinige oplossing voor te

wij gaan geen leningen aan omdat

vinden,” vat Clytie samen. “Een

vier jaar daarvoor.”

het bestuur onder geen beding

verplichting van hogerhand om

Dat er nog werk aan de winkel

de

verhogen.

nog energiezuiniger te werken zou

Dat brengt met zich mee dat je

helpen, maar alleen als ze gepaard

niet alles tegelijk kunt doen. Het

gaat met meer financiering, waarbij

bestuur

de lange termijn voor ogen wordt

beperkt.

Windturbines

zijn

in

onze gemeente bijvoorbeeld niet
aan de orde. Onze PV-panelen
helpen bij de bewustwording van
onze burgers - in 2012 waren
er al 1.324 burgers die een
PV-installatie op hun dak hebben
liggen, een vertienvoudiging met

is, bewijst het gemeentehuis. Zo
bestaat het merendeel van de
ramen nog uit enkel glas. “Het
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onzeker is”, zegt Clytie.

schuldenlast

verplicht

wil

zichzelf

scherpe keuzes te maken.”

om

in

gehouden.”

de

evenementenhal
beperkt
omdat

tot

het
daar

›› Het bestuur verplicht zichzelf om
scherpe keuzes te maken. ‹‹
EXTERNE EXPERTISE
Zonhoven

blijft

COVENANT OF MAYORS
op

Aan het huidige tempo zal Zonhoven

energiezuinige renovatie. Dankzij het

de doelstellingen van het Covenant of

CO2-reductieplan dat Dubolimburg

Mayors niet halen. Een gemiste kans?

uitwerkte

van

“Toch niet”, zegt Clytie. “Zonder het

prioritaire gebouwen op tafel, de

Covenant zouden we niet zo ver staan

grote energieslokoppen zeg maar.

als we nu staan. Door op die kar te

Van sporthal Ter Donk is bij Infrax een

springen staat de provincie Limburg

gratis

besteld

verder dan veel andere regionale

voor de energie- en waterinstallatie.

overheden. Zo’n gezamenlijke visie

Aan zo’n studie is wel de voorwaarde

zorgt ook voor een breder bereik,

verbonden dat de gemeente verdere

dan zijn wij niet de enigen die

stappen

erover communiceren en de burgers

ligt

er

inzetten

een

lijst

haalbaarheidsstudie

zet.

De

erop

volgende

detailstudie moet wel worden betaald.

sensibiliseren.”

Het

Wat

belang

van

Infrax

voor

overheerst,

tevredenheid

of

energiezuinige ingrepen kan moeilijk

frustratie? “Ik ben blij met alles wat we

worden onderschat, zegt Clytie. “Zij

hebben kunnen realiseren, al geef ik

hebben expertise in huis die wij als

toe dat ik me gefrustreerd voel als een

gemeente onmogelijk kunnen hebben.

project niet doorgaat. Maar als ik het

Of we zouden zelf een studiebureau

geheel bekijk, moet ik toegeven dat

onder de arm moeten nemen. En

we al heel veel hebben gerealiseerd.

vergeet ook de werfopvolging niet:

Onze ingrepen zijn immers niet alleen

daar is Infrax onze stok achter de deur

belangrijk voor de toekomst, maar

wanneer er sprake is van mindere

ook voor het hier en nu.”

kwaliteit.”

ESCO Zonhoven
Aard project: Diverse gebouwen en
ingrepen
Locatie: Zonhoven
Eigenaar: Gemeentebestuur
Zonhoven
Wat is er aangepakt?
PV-installaties, HVAC, nieuwe
ramen, nieuw dak, ...
Gedetailleerde kosten / baten
Bibliotheek: HVAC en PV – kosten
€ 146.363 - baten: HVAC niet
van toepassing wegens oplossen
ventilatieprobleem; PV: € 3072
Evenementenhal: relighting –
kosten € 52.310 - baten € 2.500
Gemeentelijke werkplaatsen: PV –
€ 327.772 - baten € 54.900
Gemeenschapscentrum Ten Takel:
Relighting, dak en schrijnwerk –
kosten € 392.217 - baten € 10.150
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Gedetailleerde terugverdientijd
energiebesparende maatregelen

Bibliotheek

HVAC nvt wegens oplossen ventilatie probleem;
PV: 16 jaar

Evenementenhal

relighting: 21 jaar

Gemeentelijke werkplaatsen

PV: 6 jaar

Gemeenschapscentrum
Ten Takel

Relighting, dak en schrijnwerk – 40 jaar (hoog omwille
van oplossing bouwkundige problemen)

Zelfs met eigen, beperkte middelen en zonder leningen is het
mogelijk om energieverspilling terug te dringen en energie en geld te
besparen.

Lessen
voor later
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Externe expertise stelt gemeenten in staat om stappen te zetten die
ze op eigen houtje niet zouden kunnen nemen.
Investeren in duurzaamheid doe je niet alleen voor de toekomst,
maar ook voor het hier en nu.

Capacity
building

C

apacity building – kennis

het organiseren van korte opleidingen

vergroten via opleiding

en het opzetten van een postgraduaat

– maakte een belangrijk

Energy Efficiency Services (cf. infra).

deel uit van ESCOLIMBURG2020.
Doorgedreven

energetische

reno-

vatie en hernieuwbare energie zijn
voor heel wat betrokkenen nieuw
en relatief onbekend terrein. Door in
te zetten op capacity building wou
ESCOLIMBURG2020 de kwaliteit van
de uitvoering verbeteren, nieuwe ontwikkelingen en technieken in de bouw
implementeren en voldoende bouwprofessionelen up-to-date kennis en
vaardigheden bijbrengen om versnelde
energieperformantie van gemeentelijke
gebouwen mogelijk te maken.

gevoerd met verschillende relevante
partijen om bestaande opleidingen
aan

inventariseren
bijkomende

en

de

opleidingen

de

korte

opleidingen

kunnen

vier types worden

onderscheiden:

nieuwe

en

technieken

innovatie

(bedoeld voor de voorlopers in de
bouwsector), basistechnieken (voor alle
bouwbedrijven), overheidsopdrachten,
en specifieke opleidingen op maat,
zoals de renovatie van monumenten
(op aanvraag).
Drie projecten rond capaciteitsopbouw
komen hieronder wat uitgebreider aan
bod: de inspanningen die geleverd zijn
voor de bouwsector (en de implicaties

In de opstartfase werden gesprekken

te

In

nood
te

onderzoeken. De uitwerking van dat
laatste nam verschillende vormen aan:
leerbezoeken aan goede voorbeelden,

hiervan

voor

de

toekomst),

een

studiedag bij Energieke Houtkanten
waar

projectmedewerkers

werden

geïnformeerd over lokaal geoogste
energie. We praatten ook met prof.
dr. Dirk Franco, de bezieler van het
postgraduaat Energy Efficiency Services
aan de Limburgse hogeschool PXL.
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Capacity
building

Kansen voor de
bouwsector

Voor de bouwsector zijn energiezuinig renoveren in het algemeen en ESCO in het bijzonder relatief nieuwe
begrippen. Maar het besef groeit dat deze manier van werken een aantal niet te missen kansen oplevert.
Hoe kijkt de bouwsector terug op het ESCOLIMBURG2020-project en wat brengt de toekomst?

verdiept, beseft dat het model erachter werkt. Maar je
moet de juiste mindset hebben om de stap te willen

WAT? Samenwerking Confederatie Bouw
Limburg

zetten.”

›› ESCO is een
aantrekkelijk concept:
een model dat zelf zijn
output en opbrengst
creëert. ‹‹

GEÏNTERVIEWD
Chris Slaets, directeur
BELANGRIJKSTE LES?
“Strengere energienormen moeten hand
in hand gaan met innovatieve en degelijke
financiering.”

ONBEKEND IS ONBEMIND
ESCO-projecten zijn in België (voorlopig) bijna uitsluitend
overheidsopdrachten.

“Ze

vormen

een

welkome

aanvulling op gewone overheidsaanbestedingen, die
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FIRST MOVER ADVANTAGE

we de laatste jaren zien afnemen”, zegt Chris Slaets,

De Confederatie Bouw levert inspanningen om

directeur van Confederatie Bouw Limburg. “ESCO

aannemers vertrouwd te maken met de bouwkundige,

is een aantrekkelijk concept: een model dat zelf zijn

financiële en juridische aspecten van ESCO. Maar

output en opbrengst creëert. Aan de andere kant is

Chris Slaets merkt op: “De studiedagen die wij

het ook een complex verhaal. Een aantal aannemers

samen met Dubolimburg in het kader van het

die er de voordelen en de toegevoegde waarde van

project ESCOLIMBURG2020 organiseerden, worden

inzien, spelen er gretig op in. Maar over het algemeen

vooral bijgewoond door bouwbedrijven die al min

is ESCO nog te weinig bekend in de sector. Het grote

of meer vertrouwd zijn met ESCO. We slagen er dus

struikelblok is wellicht dat een bedrijf, voor het zich op

onvoldoende in om nieuwe mensen te bereiken.

het ESCO-pad kan begeven, moet investeren in studie,

Wanneer de

opleiding en voorbereidingswerk en achteraf voor

Limburg alvast een aantal pioniers hebben die van het

de nodige opvolging moet zorgen. Nu, wie zich erin

first mover voordeel kunnen profiteren. Dat is positief.”

ESCO-markt

echt

openbreekt,

zal

Chris Slaets
directeur Confederatie Bouw Limburg

Om meer bouwbedrijven de stap naar ESCO en Energy

Een goede eerste stap richting meer kwaliteit is

Performance Contracting te laten zetten, heeft de

volgens Chris Slaets de lijst van gespecialiseerde

sector behoefte aan meer goede voorbeelden, stelt

ESCO-partners die Infrax aanlegde. “Zo’n screening -

Slaets. “Denk aan een beschrijving van het proces

die permanent geëvalueerd moet worden - is al één

van A tot Z, het voortraject, het beslissingsproces,

manier om het kaf van het koren te scheiden. Zo haal je

het bouwproject, de meerwaarde, de output, het

de cowboys eruit, de bedrijven die om wat voor reden

rendement en eventuele minpunten - niet alleen vanuit

dan ook onverantwoord lage prijzen aanbieden.”

het standpunt van de bouwheer, maar met lessen
voor de hele keten: de architect, het bouwbedrijf, het
studiebureau... Wat zijn de voordelen van ESCO voor
alle betrokkenen? En als er nadelen zijn, hoe lossen
we die dan samen op? Naar die manier van denken
moeten we evolueren.”

GOEDKOOP IS SOMS DUURKOOP
Om dat te realiseren, moet ook de manier van bestek
opmaken en gunningen toewijzen veranderen. Daarbij
mag het allergoedkoopste bedrijf niet automatisch

›› De goedkoopste
is immers niet altijd
de beste of meest
rendementsvolle
partij voor alle
betrokkenen. ‹‹

als beste uit de bus komen, vindt Chris Slaets. “De
goedkoopste is immers niet altijd de beste of meest
rendementsvolle partij voor alle betrokkenen. Hiervoor
moeten bepaalde wettelijke aanpassingen gebeuren,
maar de eerste stappen zijn al gezet. We zullen
evolueren naar een procesbenadering in plaats van
alleen te kijken naar de laagste prijs.”
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Capacity
building

›› We zullen evolueren naar een
procesbenadering in plaats van alleen
te kijken naar de laagste prijs. ‹‹

THE SKY IS THE LIMIT

ANDERS GAAN DENKEN

Het potentieel is groot, daar is de sectororganisatie van

Chris Slaets heeft ook een heel nuchtere bedenking:

overtuigd. “Als we ESCO echt goed op de rails krijgen,

“Nu verstrengen we enkel de E-peil-normen, terwijl

dan vertel ik je: the sky is the limit. Het potentieel aan

de financiering niet wordt opgelost. Dan bestaat de

energetische renovatie is gigantisch. Als de overheid

kans dat je een Europa van verschillende snelheden

het goede voorbeeld geeft en consequent kiest voor

krijgt. Je ziet het al in ons eigen land, met verschillende

aanbestedingen binnen een ESCO-model zoals Infrax

E-peilen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.” Wat is

dat aanbiedt, kunnen we op lange termijn naar een win-

de oplossing? “Het is een en-en-verhaal. Strengere

winsituatie voor iedereen evolueren - de bouwsector,

energienormen moeten hand in hand gaan met

de overheid en de maatschappij in zijn geheel.”

innovatieve en degelijke financiering. Dat laatste

Daarbij zijn er twee grote hinderpalen, stipt Slaets

ontbreekt en dat maakt de markt kapot.”

aan: wie zal de financiering op zich nemen en hoe

Toch is Chris Slaets bijzonder hoopvol gestemd

zit het met het gebruikersgedrag? “Dat laatste is

over de toekomst. “Financiële instellingen moeten

vaak de meest onzekere factor, terwijl de assumpties

tegenwoordig betalen om hun geld te plaatsen. Heel

gebaseerd zijn op een constant gedrag. Helaas is niet

wat grote partijen zoals pensioenfondsen zijn op zoek

iedereen een goede huisvader. We kunnen dat wel

naar nieuwe rendementsmodellen. Een rendement

oplossen met meer automatische sturingen, maar we

van 3% of 4% is al heel mooi tegenwoordig en dat kan

hebben ook een mentaliteitsverandering nodig over

je bijvoorbeeld genereren met PV-panelen. Waarom

wat bijvoorbeeld een gezonde binnentemperatuur is.”

dan ook niet met een volledig ESCO-project? De shift
is volop bezig. Over enkele jaren verwacht ik op dit
gebied aanzienlijke vooruitgang.”

ESCO biedt een heel andere kijk op het volledige bouwproces.
Elke partner moet het met een open geest benaderen en eventuele
problemen samen oplossen.
Zowel wettelijk, financieel als op het gebied van opleiding is er nog werk
aan de winkel om ESCO diep te laten doordringen.

Lessen
voor later
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Niet alleen voor de bouwsector, maar ook voor financiële instellingen
biedt ESCO mooie opportuniteiten.

›› Als we ESCO echt
goed op de rails krijgen,
dan vertel ik je: the sky
is the limit. ‹‹

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020

63

Inspirerend project
oogst energie uit het
landschap

Capacity
building

In het kader van de capacity building van ESCOLIMBURG2020 bezochten de projectmedewerkers het
project Energieke houtkanten van het Regionaal Landschap Lage Kempen. Het project verenigt een
aantal interessante aspecten: beheer van landschapselementen, extra werk voor lokale landbouwers,
het opwekken van duurzame lokale energie en het gebruik ervan in een warmtenet. Wat houdt het
project precies in en is het reproduceerbaar in andere gemeenten?

H

et Regionaal Landschap Lage Kempen
(RLLK) is een van de drie regionale

NAAM PROJECT Energieke houtkanten

landschappen van de provincie Limburg,

LOCATIE Bocholt

gesitueerd in het noorden en westen van de provincie
en verspreid over 15 gemeenten.
Het project Energieke Houtkanten past perfect
in het streven van het RLLK om cultuur- en
natuurlandschappen zo te herstellen dat iedereen er
beter van wordt - mens, plant en dier. Verwaarloosde
houtkanten met populieren in gemeentelijke eigendom
werden

gekapt

en vervangen

door streekeigen

bomen en struiken die om de tien à vijftien jaar

EIGENAAR Regionaal Landschap Lage Kempen
GEÏNTERVIEWD
Joep Fourneau, projectcoördinator
‘Hagehelden’
BELANGRIJKSTE LES?
“Durf te springen. Op een bepaald moment
moet je tot actie overgaan. Onderweg kom je
nog allerlei obstakels tegen die je dan tracht op
te lossen. Het is een processie van Echternach,
maar dat is typisch voor pionierswerk.”

door plaatselijke landbouwers worden gesnoeid. Het
snoeihout wordt versnipperd, gedroogd en verbrand
in een geavanceerde stookinstallatie op de plaatselijke
scholencampus.
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sich, verwierven de deelnemende projectpartners
ook inzicht in de organisatiestructuur die hierrond is

Ingenieurs van Infrax bezochten het project in het

opgezet, de mogelijke kansen en risico’s, de baten en

kader van de capacity building van de projectpart-

de kosten en mogelijke toekomstige samenwerkings-

ners van ESCOLIMBURG2020. Bedoelding was hen

verbanden. Infrax overweegt nu om nog meer gebou-

uitgebreid kennis te laten maken met een innovatie-

wen in eigendom van gemeenten die in de coöperatie

ve manier van verwarmen, die een alternatief biedt

zitten of die er op termijn in stappen op deze manier

voor de standaard cv-ketel. Naast de techniek an

te verwarmen.

Joep Fourneau
projectcoördinator ‘Hagehelden’

BIODIVERSITEIT
Hoe ging het project Energieke Houtkanten van start?
In eerste instantie werd een methode uitgedokterd om
via een quickscan de houtkanten in kaart te brengen.
Ondertussen is er een app die helpt de houtkanten te
inventariseren. Met de gemeentelijke overheden werd
een protocol afgesproken om de nodige vergunningen
te regelen. Op dit moment is 75 kilometer houtkant in
beheer, allemaal eigendom van de gemeente Bocholt.

›› Op termijn moet
deze manier van
‘energie oogsten’
zelfbedruipend zijn.‹‹
PRIJS/KWALITEIT
Op termijn moet deze manier van ‘energie oogsten’
zelfbedruipend zijn, maar dat is nog niet helemaal het

DRAAGVLAK

geval. De prijs van de snippers en die van de warmte,

Om voor een breed draagvlak te zorgen, werden zoveel
mogelijk relevante actoren bij het proces betrokken.

worden gezamenlijk bepaald binnen de coöperatie
Landschapsenergie cvba, waarvan Agro|aanneming,

Het project kon alleen maar succesvol zijn door mét al

RLLK, de gemeente en de scholen coöperant zijn.

deze actoren een gezamenlijke visie voor de Bocholtse

De marktprijs voor houtsnippers ligt laag in vergelijking

houtkanten op te maken en in te zetten op educatie,
ook van de bevolking. “Een aantal dikke bomen moesten
weg en dat ligt soms heel gevoelig”, zegt Joep Fourneau.
“We zorgen dan voor de nodige uitleg en hakken in
fases. Is er echt geen draagvlak, dan hakken we niet.”

met buurlanden Frankrijk en Duitsland (110 euro/ton
daar, 80 euro/ton in Vlaanderen). De gemeente betaalt
voor het onderhoud van haar ganse patrimonium
houtkanten een erg lage prijs: het verschil om het
oogsten rendabel te maken.

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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›› Ik hoop dat binnen afzienbare tijd
meerdere gelijkaardige projecten in
onze streek van de grond komen. ‹‹

Zijn er geen hoogwaardiger toepassingen van het

Wat brengt de toekomst? “Ik hoop dat binnen afzienbare

plaatselijk snoeihout dan verbranden? “Verbranding is

tijd meerdere gelijkaardige projecten in onze streek van

de laagste stap op de afvalhiërarchie”, erkent Fourneau.

de grond komen en dat het effect zichtbaar wordt in

“Dat is onze uitdaging voor de toekomst: het hout

het landschap. Ik hoop ook dat er een overkoepelende

selecteren en er eerst meer hoogwaardige producten

organisatie ontstaat die overschotten en tekorten

mee maken.”

tussen verschillende regio’s kan uitwisselen.”
Joep Fourneau is een tevreden man. “We stoten minder
CO2 uit dan met fossiele brandstoffen: snoeihout geeft

COPY-PASTE

tijdens zijn verbranding evenveel CO2 af als het tijdens

Kan je zo’n streekgebonden systeem overplaatsen

zijn oogstcyclus uit de atmosfeer heeft opgenomen.”

naar een andere regio? “Hoewel copy-pasten niet
echt aangewezen is, kunnen een aantal aspecten
wel meegenomen worden: het project aanpassen
aan de lokale eigenheid, het ontwikkelen van een
gezamenlijke visie en een holistische aanpak, het op
elkaar afstemmen van aanbod en lokale afzet, en zo
veel mogelijk trachten zelfbedruipend te zijn. Maar de
belangrijkste les is: durf gewoon springen.”

Een terugkeer naar vroeger is niet mogelijk of wenselijk, maar
vroegere goede natuurpraktijken kunnen wel inspirerend zijn
voor het heden.

Lessen
voor later
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Je kan geld dat je anders in fossiele brandstoffen investeert,
beter in het omringende landschap investeren.

›› We stoten
minder CO2 uit
dan met fossiele
brandstoffen:
snoeihout geeft
tijdens zijn
verbranding
evenveel CO2 af
als het tijdens zijn
oogstcyclus uit de
atmosfeer heeft
opgenomen.‹‹
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Innovatieve en brede
opleiding levert
ESCO-specialisten af
Als energierenovatie via ESCO-projecten de markt wil veroveren, hebben we behoefte aan geschoolde
experts die deze projecten in goede banen kunnen leiden. Het postgraduaat Energy Efficiency Services
stoomt geïnteresseerden klaar in drie modules gespreid over twee academiejaren, met de focus op
technische, economische én communicatieve expertise.

Energy Efficiency Services (EES). De belangrijkste
drijfveren zijn de groeiende bezorgdheid voor het

WAT? Postgraduaat Energy Efficiency Services

milieu en de mooie economische opportuniteit. Dirk

LOCATIE Hasselt

Franco legt uit: “Het probleem met fossiele energie

EIGENAAR Hogeschool PXL

is niet zo zeer dat ze dreigt op te geraken, maar de
impact die het gebruik ervan heeft op milieu, klimaat

GEÏNTERVIEWD
Professor dr. Dirk Franco, Programmadirecteur
Postgraduaat ’
BELANGRIJKSTE LES?
“Goede communicatie is vitaal om deze nieuwe
manier van denken en financieren ingang te
laten vinden.”

“

Een hogeschool moet nadenken over de
beroepen

van

morgen”,

zegt

professor

dr. Dirk Franco, beleidscoördinator bij de

Limburgse hogeschool PXL en gewoon hoogleraar
aan de universiteit Hasselt. In 1996 stond hij aan de
wieg van de opleiding tot milieucoördinator niveau
A. In het academiejaar 2015-2016 lanceerde hij een
nieuw studieprogramma, aan de PXL: het postgraduaat
68

›› Het probleem met
fossiele energie is
niet zo zeer dat ze
dreigt op te geraken,
maar de impact
die het gebruik
ervan heeft op
milieu, klimaat en
gezondheid. ‹‹

Professor dr. Dirk Franco
programmadirecteur postgraduaat

en gezondheid. België staat volgens het WWF op de
vijfde plaats wat betreft onze individuele ecologische
voetafdruk. Die slechte score is te wijten aan het vele
transport, de slechte ruimtelijke ordening met veel
lintbebouwing en ons verouderd en slecht geïsoleerd
gebouwenpatrimonium. We doen het heel slecht, wat
meteen betekent dat er bijzonder veel ruimte voor
verbetering is door bijvoorbeeld onze gebouwen te
isoleren en energie-efficiënter te maken en naar smart
cities te evolueren.”

›› ESCO is veel meer
dan isolatie, HVAC en
relighting. Het stuurt
aan op nadenken
over minder energie,
flexibiliteit in
energie en nieuwe
businessmodellen. ‹‹

ESCO-AANPAK

Franco raakte gefascineerd door energie-efficiëntie

Prof. Franco kreeg carte blanche van hogeschool PXL

me ervan dat ESCO veel meer inhoudt dan isolatie,

en stak zijn voelhorens uit bij de provincies Limburg,

HVAC en relighting. We moeten durven nadenken

Vlaams-Brabant, bij Dubolimburg, Infrax en het private

over nieuwe businessmodellen,” zegt hij. Er werd een

ESCO-bedrijf Encon. Een belangrijke partner in de

stevige stuurgroep geïnstalleerd met de provincie

totstandkoming en uitbouw van het programma was

Limburg, Dubolimburg, Infrax en Belesco. Robin

Belesco, de Belgische vereniging van ESCO-bedrijven,

Bruninx van het studiebureau ENCON is ambassadeur

en zijn voorzitter Lieven Vanstraelen.

van het postgraduaat.

en de ESCO-aanpak. “Lieven Vanstraelen overtuigde
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›› Omdat ESCO-projecten vaak
een langere terugverdientijd
hebben, is het belangrijk om zeer
zorgvuldig te communiceren,
intern en extern. ‹‹
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De opleiding is gebaseerd op drie pijlers: technologie

milieu, de werkgelegenheid en de economie, maar toch

(specifiek

energie),

geraken ze vaak niet gerealiseerd. De voorfinanciering

financiering en communicatie. De lessen worden

en het gebrek aan langetermijnperspectief zijn daarbij

gegeven

de grote hinderpalen. We moeten nog veel meer

andere

duurzame

en

door interne
departementen

hernieuwbare

experts
van

de

uit verschillende
hogeschool

en

visibiliteit creëren en good practices tonen. Ook

aangevuld met heel wat externe experts die volop

lobbywerk is nog nodig om bepaalde hinderpalen

in de realiteit staan. Waarom werd communicatie als

weg te werken. Het is bijvoorbeeld toch vreemd dat

belangrijk curriculumonderdeel toegevoegd? “Goede

onze verschillende onderwijsnetten niet dezelfde

communicatie is vitaal om deze nieuwe manier van

mogelijkheden

denken en financieren ingang te doen vinden. Omdat

renoveren.”

hebben

om

hun

gebouwen

te

ESCO-projecten vaak een langere terugverdientijd
hebben, is het belangrijk om zeer zorgvuldig te
communiceren, intern en extern.”

DE TOEKOMST
Dirk Franco is nadrukkelijk bereid om scholen en

EERSTE RESULTATEN

instituten in binnen- en buitenland bij te staan met raad

Het eerste academiejaar leidde al tot concrete

stampen. De opleiding en de samenwerking met andere

resultaten. Een tiental cursisten zal tegen de zomer

universiteiten (UGent, UHasselt) en de stad Hasselt

wellicht zijn postgraduaat behalen en in de praktijk

werden voorgesteld op internationale congressen,

brengen in een onderneming, bij een overheid of als

de eerste wetenschappelijke papers zijn aanvaard.

consultant. Stad Hasselt laat zich inspireren door de

Masterthesissen bevinden zich in een opstartfase.

aangereikte methodieken bij zijn energiebeheer en

En daar houdt het niet bij op, zegt Dirk Franco.

de planning van zijn nieuw stadhuis. Hogeschool PXL

“Ik droom van een wereld waarin onze opleiding een vast

schreef onlangs een offerte uit voor een quickscan van

onderdeel wordt van architect- en ingenieursstudies

zijn gebouwenpatrimonium en neemt energiebeheer

of een luik wordt binnen economische opleidingen.

ook op in zijn te plannen gebouwen.

We moeten rekening houden met energie-efficiëntie

“Ik ben ervan overtuigd dat ESCO een briljant concept
is”, zegt de professor. “Het is een sterk instrument, en
het is zeker nog voor uitbreiding vatbaar. Er liggen veel
goede plannen op de plank die positief zijn voor het
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en daad om een soortgelijke opleiding uit de grond te

van bij de conceptie van het gebouw en niet achteraf.”

›› Ik droom van een wereld
waarin onze opleiding een vast
onderdeel wordt van architect- en
ingenieursstudies of een luik wordt
binnen economische opleidingen. ‹‹

Goede voorbeelden van energierenovatie kunnen de bal aan het
rollen brengen voor andere projecten.
Door over verschillende departementen heen rond het programma
samen te werken, verhoogt de interne bewustwording en wordt een
draagvlak voor een eigen ESCO-project gecreëerd.
Communication is key.

Lessen
voor later
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Wordt vervolgd

Het ESCO-verhaal is nog lang niet afgelopen in Limburg. De fundamenten zijn gelegd. Het model
van Infrax staat op punt. Mond-tot-mondreclame, de projectwebsite, beleidsgesprekken met de CO2reductieplannen als overtuigingsdocument en andere initiatieven zoals deze brochure dragen ertoe bij
dat ook andere gemeenten de stap naar ESCO zetten. Zoals Genk, de tweede grootste stad van Limburg,
waar het bestuur al langer overtuigd was van een totaalaanpak van het gebouwenpatrimonium en waar
men nu ook kiest voor ESCO-financiering.

Genk, slimme stad
Genk, de tweede grootste stad van Limburg, koestert een
duidelijke ambitie: een slimme stad van de toekomst worden.
Een titel die de stad in 2012 als eerste in België ook officieel
verwierf. Het smart city-principe heeft voor burgemeester
Wim Dries een nadrukkelijk sociale en duurzame dimensie.
“We vertrekken vanuit de vraag: hoe kunnen we het leven
van onze bewoners nu en in de toekomst kwaliteitsvol
en duurzaam maken door verstandig om te gaan met

LOCATIE Genk
GEÏNTERVIEWD
Wim Dries, burgemeester, tevens voorzitter
van Infrax
BELANGRIJKSTE LES?
“Pak renovatie grondig aan en hou altijd het
langetermijnperspectief voor ogen.”

hulpbronnen als energie en transport? Dat doen we door
in te zetten op participatie, innovatie en technologie. Als
lokale overheid geven we het voorbeeld, ook op het gebied
van patrimoniumbeheer. We vertrekken daarbij vanuit een
totaalvisie en een ketenbenadering.”
Stad Genk heeft zo’n 120 eigen gebouwen. Vanuit het
streven naar klimaatneutraliteit, zoals afgesproken in het
Covenant of Mayors, werkt het tachtigkoppig team van
gebouwenbeheer aan de optimalisatie van de bestaande
gebouwen. Daarbij worden niet alleen de belangrijkste
gebouwen maar binnenkort ook alle gebouwen slim
gemonitord door Infrax en Aspiravi, een energieholding
waarvan de gemeente aandeelhouder is. Genk zal
dan over een online dashboard beschikken om al zijn
gebouwen te monitoren.
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›› Hoe kunnen we
het leven van onze
bewoners nu en in de
toekomst kwaliteitsvol
en duurzaam maken door
verstandig om te gaan
met hulpbronnen als
energie en transport? ‹‹

›› Bij renovatie kiest
de stad altijd voor een
totaalaanpak, van de
kelder tot het dak. ‹‹

Wim Dries
burgemeester, tevens voorzitter van Infrax

BETER DAN DE NORM

“ESCO WERKT”

Voor nieuwbouw besliste het college van burgemeester en

Waarom kiest Genk nu (pas) voor ESCO? “Voorheen

schepenen om de lat hoog te leggen. “Eenvoudig gezegd

bestond de nood niet”, legt de burgemeester uit.

leggen onze bestekken de lat 25% hoger dan de geldende

“Vandaag worden we, net als andere gemeenten,

normen van de Vlaamse overheid. “Dat kost meer, maar

geconfronteerd

het past in onze voorbeeldrol,” legt de burgemeester uit.

personeelsbestand en druk op de werkingsmiddelen.

Bij renovatie kiest de stad altijd voor een totaalaanpak,
van de kelder tot het dak. Nieuwe technieken worden
daarbij niet geschuwd. Bij de renovatie van het stedelijk
zwembad (dat oorspronkelijk dateert van 1975) werd

met

een

vermindering

van

het

Als algemeen voorzitter Vlaanderen van Infrax en als
burgermeester ben ik geïnspireerd door wat andere
gemeenten hebben gedaan. Het is duidelijk dat ESCO
werkt: het financieringsmodel klopt.”

geopteerd voor warmtekrachtkoppeling (WKK) voor

Derdepartijenfinanciering voor ESCO is ook in Genk

de warmtevraag en omgekeerde osmose voor de

niet aan de orde. En dat zal in de toekomst niet anders

waterzuivering. Voor de dakrenovatie van de even

zijn, verwacht Wim Dries. “Dankzij de nieuwe Vlaamse

oude Limburghal, een polyvalente congreslocatie van

regels rond de gemeenteboekhouding, die sinds

17.000 m2, wordt nu voor het eerst voor een ESCO-

2014 in voege zijn, kunnen we de investeringskosten

aanpak gekozen. Daarnaast lopen er nog drie Genkse

opdrijven als we erin slagen de exploitatiekosten terug

ESCO-dossiers bij Infrax.

te dringen. Dat is precies wat je met energetische
renovatie doet. Wij besteden jaarlijks € 3,5 miljoen
Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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›› Het is duidelijk dat ESCO werkt:
het financieringsmodel klopt. ‹‹
aan energie (brandstof voor voertuigen inbegrepen),

bijzonder goedkoop lenen. Een lening aan 1,8% of

goed voor 3% van ons gemeentebudget. Dat zijn

1,9%, met een aflossingstermijn van 10 tot 15 jaar, is

samendrukbare kosten die we nog flink verder kunnen

voor ons als bestuur tegenwoordig heel gewoon, vast

verlagen. Door in te zetten op doorgedreven isolatie,

of flexibel maar met indekking van renterisico’s. Een

energiezuinige technieken en hernieuwbare energie

extra argument om nu in te zetten op energetische

bespaar je vanaf dag één van de oplevering op de

renovatie en duurzame nieuwbouw.”

exploitatierekening, want je energiekosten gaan naar
beneden. Ik ben ervan overtuigd dat ESCO-renovatie
in deze omstandigheden een grote toekomst heeft,
omdat het een gemeente onmiddellijk meer financiële
ademruimte geeft. ESCO is er niet alleen om de factuur
naar beneden te krijgen, maar ook om voorloper te
kunnen zijn.”
In het huidige renteklimaat is er ook in deze gemeente

›› Als solvabele
gemeente kunnen wij
tegenwoordig bijzonder
goedkoop lenen. ‹‹

geen behoefte aan de ESCO-leningen van Infrax of
investeringen van het Klimaatfonds. Wim Dries legt
uit: “Als solvabele gemeente kunnen wij tegenwoordig

Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Gemeenten moeten niet alleen
zeggen dat ze hun patrimonium moeten verduurzamen, maar het
vooral ook doen.

Lessen
voor later
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Probeer niet één gebouw top te maken, maar werk in de diepte aan
je hele patrimonium.
“Inzetten op patrimonium loont. Besparen op onderhoud en
renovatie werkt op termijn in je nadeel.”

Lessons
learned

N

5
Zeven succesfactoren
voor succesvolle
ESCO-implementatie

a een wat moeizame start

produceerden we met 147 MWh per jaar

heeft ESCOLIMBURG2020

een - omwille van de hervorming van het

al veel teweeg gebracht.

steunmechanisme van groenestroomcer-

Voor de gemeenten zelf, voor het deel

tificaten- beperkte hoeveelheid aan her-

van hun patrimonium dat werd aangepakt,

nieuwbare energie. Daarnaast bevinden

voor het vertrouwen in de ESCO-werking

zich nog 26 projecten in de studiefase.

van Infrax en voor het innovatieve deel
van de bouwsector zijn de resultaten
positief.

gemaakte

CO2-reductieplannen,

individuele beleidsgesprekken en gerichte
opleidingen,

renovatie volgens het ESCO-principe een
belangrijke opportuniteit voor meer werk

Door de succesvolle combinatie van op
maat

De bouwsector ziet in de energetische

hebben

nagenoeg

alle

Limburgse gemeenten die eerste belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van

een totaalvisie op het renoveren van hun
gebouwenpatrimonium.

De

bestaande

ESCO-werking van netbeheerder Infrax

werd verfijnd en gestroomlijnd. 46 projecten - waarvan 35 afgerond en 11 in uitvoe-

ringfase – zullen gerealiseerd zijn in kader
van het ESCOLIMBURG2020-project en
zijn goed voor € 20.564.249 aan inves-

teringen. Hierdoor werd jaarlijks 20.522

en jobcreatie.

Het ESCO-model van Infrax bewees zijn
deugdelijkheid en herhaalbaarheid. Het
vertrouwen groeide. Gemeenten die aan-

vankelijk koudwatervrees hadden, werden

overtuigd van deze manier van denken
over renovatie en gebouwenbeheer.

We willen andere overheden aanmoedigen om in te zetten op energetische
renovatie en hernieuwbare energie met

ESCO-financiering. Dit zijn volgens onze

ervaring de doorslaggevende factoren
voor succes en enkele mogelijke valkuilen.

MWh aan primaire energie bespaard,
uitgestoten en
5.026 ton CO2 minder 
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Lessons
learned

7 succesfactoren
01

Ontzorging, niet alleen van kleinere entiteiten, is een essentiële vereiste om
een dergelijk complex maar op lange termijn financieel interessant model verder
ingang te doen vinden.

02

Een succesvol traject kan niet starten zonder degelijke en doorgedreven meting,

03

Vervolgens moet je gemeenten inzicht geven in verbruikskosten (van elektriciteit

04

Daarnaast is het essentieel gemeenten en andere organisaties te overtuigen met

monitoring en benchmarking van bestaande gebouwen.

en gas) en een prioriteitenlijst aanreiken op basis van het besparingspotentieel.

een waterdicht terugverdienmodel. Dat moet (ook externe) partijen over de
streep trekken om projecten te financieren.

05

Opleidingen voor de bouwsector zorgen ervoor dat deze essentiële actor
beter op de hoogte is van de juiste technieken en het te realiseren potentieel.
Opleidingen voor de lokale overheden overtuigen hen verder van de (technische)
mogelijkheden van doorgedreven renovatie.

06

Overtuigen blijft maatwerk en het loont om in de relatie met besturen
te investeren. Via frequent persoonlijk contact bouw je een goede
vertrouwensbasis en de nodige lokale kennis uit. Je leert op elk tijdstip
wie je best benadert en met welke argumenten je kan overtuigen. Door die
vinger aan de pols ben je ook op de hoogte van urgente renovatienoodzaken
en natuurlijke verandermomenten. Die kan je vervolgens aangrijpen om er
energiebesparende investeringen aan te koppelen.

07

Creëer ambassadeurs. Een goede persoonlijke relatie en dito vertrouwensband
met lokale besturen genereren niet enkel vervolgprojecten binnen hetzelfde
bestuur, maar zorgen er tegelijk ook voor dat een tevreden lokaal bestuur zich
ontpopt tot ambassadeur voor de ESCO-werking.
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Valkuilen
01

Het ambassadeurschap werkt ook in omgekeerde zin: minder vlot gelopen
ESCO-projecten uit het verleden zorgden een tijdlang voor negatieve mondtot-mondreclame.

02

Kijk uit met veronderstellingen, hoe logisch ze ook lijken. Een aanname bij
aanvang van dit project was dat energiebesparende investeringen niet werden
gerealiseerd vanwege cashflowproblemen, maar objectief bleek dat niet altijd
het geval. Door de context van onzekerheid over dreigende besparingen,
over veranderingen in overheidsfinanciering en over mogelijke fusies van
zowel diensten binnen één gemeente als gemeenten onderling, was er vooral
een subjectief gevoel van risico-aversie. Het blijft dus nodig om
veronderstellingen aan de realiteit te toetsen, in dit geval door persoonlijk te
polsen naar de redenen bij gemeentebesturen.

03

De context kan goede ideeën of voornemens onderuit halen.
In dit geval zorgde de lage rente ervoor dat de onderzochte alternatieve
financieringsmodellen onvoldoende financiële meerwaarde boden voor
gemeenten en andere belanghebbenden. Als de rente in de toekomst stijgt
zullen er mogelijk meer kansen zijn voor Infrax om te evolueren naar de rol
van goed geïnformeerde, sturende en controlerende facilitator. Toch blijft ook
in dat geval en die context de rol die Infrax nu als integrator speelt belangrijk
om ervoor te zorgen dat projecten die ook na clustering te klein en onrendabel
bevonden worden door private partijen, toch uitgevoerd worden.

Wanneer de valkuilen worden vermeden en de succesfactoren vervuld, kan ESCO een
algemeen aanvaarde renovatiepraktijk worden waarin kapitaal veilig en rendabel kan
worden geïnvesteerd. Uiteindelijk helpt deze aanpak om de gemeentelijke doelstellingen
van energie-efficiëntie en CO2-reductie te realiseren en andere organisaties, bedrijven en
burgers aan te zetten om hetzelfde te doen.

Versnelling van energetische renovatie met ESCOLIMBURG2020
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