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MANAGEMENT SUMMARY 

 

In deze studie wordt – in opdracht van VEB NV en de stad Halle - de financiële haalbaarheid 

berekend van zonne-energie, windenergie en waterkracht op locaties aangeduid door de 

stad Halle.  

De ambitie van de stad Halle is daarbij dat er voldoende groene stroom wordt geproduceerd 

om het verbruik van de openbare straatverlichting te dekken. De stad Halle wenst daarbij de 

geproduceerde groene stroom aan te kopen aan dezelfde kost (55,75 €/MWh) zoals die 

vandaag voor de openbare straatverlichting geldt. Daarbovenop kan de stad maximaal 

570.000 € mee investeren in het project. De stad Halle wenst uitdrukkelijk dat het project door 

een burgercoöperatie wordt gerealiseerd. 

 

De door Zero Emission Solutions onderzochte opties tonen aan dat het meest lucratieve 

onderdeel van het project de PV-installatie op basisschool Klimop zou zijn. Op dit project wordt 

winst gegenereerd doordat een deel van de stroom aan de school kan worden verkocht. De 

school realiseert daarmee een besparing en bovendien levert het de producent/coöperatie 

nog enige winst op. 

Een PV-grondopstelling bovenop het ondergrondse spaarbekken in de Beneluxlaan zou ook 

winstgevend kunnen zijn afhankelijk van de kost voor de netaansluiting en de beveiliging van 

de site. Het is belangrijk om voor de grondopstelling het volledige potentieel te benutten 

omdat daardoor de vaste kosten (netstudie, netaansluiting, beveiliging) minder gaan 

doorwegen. Dat leidt tot een overproductie t.o.v. wat nodig is voor de straatverlichting, maar 

in deze studie is er van uit gegaan dat die overtollige stroom door andere gebouwen/diensten 

van de stad aan dezelfde prijs kan worden over genomen. 

 

Ook al is de productie van zonnestroom groter dan de stroomafname voor de straatverlichting, 

de momentane balans tussen productie en afname is nihil. Een combinatie van wind en 

waterkracht benadert die gelijktijdigheid het best (als is ze nog steeds maar ongeveer de helft). 

Omwille van rentabiliteit is het verstandig om toch ook de PV-productie mee in het project te 

incorporeren: PV maakt dan het verlies van wind en water wat goed.  

Wat windenergie betreft werd een case met een middelgrote windturbine onderzocht. Daarbij 

werd uit gegaan van het type Fairwind, een windmolen die minder hinder oplevert, een 

Belgisch product is en al een 40-tal referenties heeft. Met een CPPA-prijs van 55,75 € is het 

project echter onrendabel. Hoe dan ook adviseert Zero Emission Solutions om de windturbine 

bij het PV-park in de Beneluxlaan te plaatsen om zo te besparen op elektrische infrastructuur 

(cabine en aansluiting). 

Voor wat waterkracht betreft wordt, gelet op het verval op de Zenne, gekozen voor een 

Zuppinger wiel. Ook hier adviseert Zero Emission Solutions een andere locatie dan degene die 

de stad Halle suggereerde, m.n. een stuw aan de Kazernestraat versus de eerder aangeduide 

bij het bedrijf Pacapime. Deze locatie dient wel met de VMM te worden afgestemd. 

 

In een scenario waarbij de 3 technologieën op de 4 locaties worden gecombineerd, zal zelfs 

bij inzetten van het volledige door de stad beschikbare investeringsbudget van 285 k€ niet 

volstaan om een voldoende aantrekkelijk dividend te kunnen uitkeren.  

Een scenario waarbij enkel zon en waterkracht wordt gecombineerd en waar het door de stad 

beschikbare investeringsbudget van 285 k€ wordt toegekend, zal er wel in slagen om een 

dividend van 1.5% op te leveren. 

Opgelet, bovenstaande gaat er van uit dat de opbrengsten van het project worden 

geherinvesteerd (wederbelegd) en/of het kapitaal vroegtijdig wordt terugbetaald. 
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Coöperaties gaan er in hun modellen doorgaans in hun business case ook van uit dat 

dergelijke wederbelegging gebeurt.  Immers, geld op een spaarrekening houden maar jaarlijks 

op dit kapitaal 1.5% dividend uitkeren, is verlieslatend aan de huidige rentes.  

    

Zero Emission Solutions adviseert haar opdrachtgever(s) om op basis van deze studie een 

onderhandelingsprocedure met potentieel geïnteresseerde coöperaties op te starten. De 

definitieve keuze m.b.t. de scenario’s zal uiteraard mede afhangen van : 

• De interesse van de coöperaties 

• De meer precieze inschatting van de elektriciteitsaansluitingskost in de Beneluxlaan 

(voor PV en wind) 

• Het al dan niet kunnen bekomen van een toelating voor een waterkrachtcentrale op 

de Zenne 
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1. VOORWOORD EN INLEIDING 

I.1 Omschrijving en afbakening van de opdracht 

Deze studie is de uitvoering van de overeenkomst inzake het onderzoeken van de 

haalbaarheid om een stroomafnameovereenkomst af te sluiten over 20 jaar met waterkracht, 

wind en/of PV als energiebron.  

Er zal onderzocht worden of waterkracht, windenergie en/of PV kan geplaatst worden op 

locaties in Halle, aangeduid door de Stad Halle, deze te realiseren via directe 

burgerparticipatie en met een prestatiegarantie over contracttermijn van 20 jaar.  

Het resultaat van deze haalbaarheidsstudie zal gebruikt worden om de scope van de 

aanbesteding af te lijnen. Er wordt gekeken of de beschikbare scenario’s voldoende 

productiepotentieel bevatten om de doelstelling te behalen (minstens 150 MWh) en een 

maximale investeringskost van 570 000 euro.  

De haalbaarheidsstudie bestaat uit twee fase: 

1. Vooronderzoek: Op basis van de eigen expertise en die van de burgercoöperaties zal 

Zero Emission Solutions een tweetal scenario’s naar voor schuiven op basis van de 

ingeschatte haalbaarheid. Deze bevat nog geen detailberekeningen, maar wel 

duidelijke argumenten waarom deze 2 scenario’s verder worden weerhouden. 

Deliverable: Zero Emission Solutions levert een overzicht met een gemotiveerde keuze 

voor twee scenario’s en een beknopte motivering waarom een locatie of technologie 

al dan niet haalbaar lijkt en licht deze schriftelijk toe. 

2. Haalbaarheid: Deze fase vangt aan na de bevestiging van de twee aangeleverde 

scenario’s door Halle. Zero Emission Solutions onderzoekt de haalbaarheid van de 

gekozen scenario’s op economisch (OPEX en CAPEX), technologisch en juridisch vlak, 

rekent de gekozen scenario’s door en onderzoekt de haalbaarheid. Bovendien moet 

een risicoanalyse met betrekking tot de installatie en exploitatie van de scenario’s 

opgesteld worden. Onder de investeringskosten (opex) worden alle kosten verstaan 

om de installatie op te leveren en in dienst te stellen zodat stroom kan geleverd worden, 

zoals eventuele grondwerken, netaansluitingskosten, enz.   

 

 

I.2 Legaal kader m.b.t. hernieuwbare energie in Vlaanderen 

Van toepassing zijnde wetgeving: 

 

- Het decreet van 13 juli 2012 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 

wat betreft milieuvriendelijke energieproductie [citeeropschrift "het Energiedecreet"] 

- Het besluit van 19 november 2010 van de Vlaamse Regering houdende algemene 

bepalingen over het energiebeleid [citeeropschrift "het Energiebesluit"]  

- Alle decretale en ministeriële besluiten ter wijziging van bovenstaande 

 

Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van gebouwen is geen bouw- of 

milieuvergunning nodig, tenzij het om geklasseerde/beschermde gebouwen gaat. In dat 

geval is een bouwvergunning verplicht indien het gevelzicht wordt gewijzigd. In de meeste van 

dergelijke gevallen wordt dergelijke bouwvergunning dan geweigerd. 
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I.3 Ondersteuningsmechanismen m.b.t. hernieuwbare energie  

I.1.1 Investeringsaftrek 

Als federaal ondersteuningsmechanisme is er een fiscale aftrek voorzien van 13,5 % op de 

belastbare winst.  

Dit percentage wordt berekend op de gebruikelijke 34 % belasting op de winst, wat dus een 

netto investeringssteun betekent van 4,59 %. 

Uiteraard is deze niet van toepassing voor bedrijven die géén winst maken, of non-profit die 

per definitie geen winst maakt. Een energiecoöperatie komt er dus wel voor in aanmerking. 

I.1.2 Groene stroomcertificaten (GSC) 

I.1.2.1 Algemeen 

Het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (het zgn. 

elektriciteitsdecreet) legt de elektriciteitsleveranciers een openbare dienstverplichting (ODV) 

op waarbij zij verplicht jaarlijks een bepaald percentage groene stroomcertificaten (verder 

GSC) dienen te overhandigen aan de regulator (VREG). Dit percentage geldt op de door de 

leverancier op het distributienet getransporteerde stroom.  

 

Deze GSC’s worden toegekend voor elke MWh stroom die wordt opgewekt uit 100 % 

hernieuwbare energie. Waterkrachtcentrales krijgen echter per definitie geen GSC’s en voor 

middelgrote windturbines (tot 300 kW) is er een ander steunmechanisme. 

1 MWh stroom van een PV-installatie levert echter niet langer meer 1 GSC op. Door een 

decreetswijziging wordt er nu per MWh een banding factor toegekend die beoordeelt hoe 

onrendabel een technologie is en hoeveel steun deze dus moet krijgen.  

Voor waterkracht zijn er geen GSC’s meer sinds 2013. Voor PV zijn die banding factoren de 

volgende: 
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Het Vlaamse Energie Agentschap herrekent elk jaar de banding factor voor installaties die het 

daaropvolgende jaar worden geplaatst. Uit het ontwerp van berekening voor volgend jaar – 

dat nog tegen 01/07/19 moet worden bekrachtigd – blijkt dat de steun fors daalt en voor 

installaties tot 40 kW zelfs helemaal verdwijnt. 

 

De GSC’s kunnen op een certificatenmarkt worden verkocht aan marktprijs, of aan de 

netbeheerder aan een minimumgarantieprijs van 93 €/GSC. Leveranciers die niet voldoen aan 

hun ODV dienen een boete van 100 € te betalen per ontbrekend GSC. 

 

Dit certificatensysteem is nagenoeg uniek en bestaat enkel in België, Zweden en Italië. In 

Wallonië en Brussel bestaat hetzelfde systeem, maar liggen de percentages en boetewaarden 

op een ander niveau. 

 

I.1.2.2 Quota 

Hoeveel Groene stroomcertificaten 

moeten worden ingeleverd hangt af van 

de decretaal geldende quota. Deze 

bepalen dus m.a.w. de vraag naar GSC’s 

en bijgevolg ook de marktprijs. 

De in het decreet opgelegde % zijn de 

volgende:    
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2015 26.75 4.5 18 11,2

2016 32,4 8,2 19 11,2

2017 34,03 7,8 19.5 11,2

2018 35,65 8,5 20 11,2

2019 37,28 9,2 21,5 11,2

2020 38,38 10 21,5 11,2

2021 38,85 10,8 21,5 11,2

2022 39,33 11,5 21,5 11,2

2023 39,8 12,3 21,5 11,2

2024 40,28 13,1 21,5 11,2

2025 43,34 14 21,5 11,2

GSC verplichting België
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I.1.2.3 Marktprijs versus minimumgarantieprijs  

Zoals gesteld kunnen de stroomleveranciers, die de verplichting hebben om GSC’s in te 

leveren, deze GSC’s op een certificatenmarkt aankopen. Echter, er is een dusdanig 

marktoverschot dat de marktprijs gedaald is tot onder de minimumgarantie prijs van 93 €/GSC. 

 

In de studie zal daarom voor het business as usual scenario, het worst case en het best case 

scenario worden gewerkt met de minimumwaarde van 93 €. 

 

I.1.3 Call middelgrote windturbines 

Dit steunprogramma richt zich tot de investering in windturbines op land met een bruto 

nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe. Het steunprogramma 

is enkel van toepassing voor nieuwe windturbines in het Vlaamse Gewest en voor windturbines 

waarvoor geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend. De 

steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie. 

 

Wie investeert in kleine en middelgrote windturbines die voldoen aan de voorwaarden kan 

steun aanvragen tijdens de oproep voor projecten ('call'). Op dit moment is er geen 

openstaande call, maar verwacht wordt dat er in voorjaar 2020 een nieuwe wordt 

georganiseerd. 

 

Bij elke call worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het 

beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte 

investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is. 

Meer info: https://www.energiesparen.be/call-windturbines  

 

Echter, deze subsidie is niet cumuleerbaar met de steun vanuit PIO Vlaanderen. Aangezien 

deze laatste hoger is dan de vermoedelijke steun via de call, nemen we deze call bewust niet 

mee in de hiernavolgende berekeningen. 

I.1.4 Certificaten Garantie van Oorsprong  

Naast de Groene Stroomcertificaten wordt per MWh die op het net wordt geïnjecteerd ook 

een “certificaat garantie van oorsprong” (GvO) toegekend. Hiervoor kan ongeveer 1 €/GvO 

extra (dus bovenop de GSC) worden bekomen. 

 

GvO’s zijn geen steunmechanisme an sich, maar een Europees erkend systeem om de 

herkomst van de geproduceerde en geïnjecteerde stroom te herkennen, erkennen en 

labelen. Ze kunnen dan ook overal in de EU worden ingezet.  

https://www.energiesparen.be/call-windturbines
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2. HAALBAARHEID PV-INSTALLATIES 

 Basisschool Klimop 

II.1.1 Dakstabiliteit  

Zero Emission Solutions spreekt zich niet uit over de dakstabiliteit. De architect van het gebouw 

kan de stabiliteit bevestigen wanneer men op het dak nog een PV-installatie plaatst. Zo niet 

kan Zero Emission Solutions een stabiliteitsstudie laten uitvoeren tegen een meerkost. 

II.1.2 Bouwvergunning 

Voor zonnepanelen op daken is geen bouwvergunning nodig.  

II.1.3 Oriëntatie en hellingsgraad  

De panelen (portrait) kunnen geplaatst worden op het zuidoosten met een hellingshoek van 

45°. De hellingsgraad van de panelen zorgt ervoor dat tijdens de regenbuien het stof en ander 

vuil verwijderd worden.  

II.1.4 Aansluiting 

De school heeft wellicht een laagspanningsaansluiting. Als men een PV-installatie > 10 kVA 

wenst te plaatsen moet een vierkwadrantsmeter worden geplaatst en een injectie-EAN 

worden aangevraagd. Bedraagt het vermogen van de installatie >30 kVA dan dient ook een 

netontkoppelbord te worden geplaatst. 

II.1.5 Berekening en intekening potentieel : 
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Gelet op bovenstaande intekening met139 panelen, rekening houdend met een paneel 300 

Wp (standaard paneel), kan er 41,7 kWp worden geplaatst. 

Zero Emission Solutions adviseert om – gelet ook op de niet 100% ideale oriëntatie – het 

omvormervermogen tot 25 kVA te beperken (dit kan technisch) zodat de kost van een 

netontkoppelbord (= ± 5.000 €, tot 30 kVA is een netontkoppelbord niet verplicht) en deze van 

de netstudie (± 650 €, tot 25 kVA is die nl. gratis) kan worden vermeden. Een installatie van 41,7 

kWp zal slechts op beperkte momenten boven de 30 kVA produceren. Het verlies t.g.v. die 

aftopping op 25 kVA zal in ieder geval nooit groter zijn dan de kost voor het netontkoppelbord.  

 

II.1.6 Berekening Return on Investment  

In het hierna volgend onderdeel van de studie wordt de Return on Investment voor het project 

berekend. Het is een berekening voor belasting (=EBIT) en dus een zogenaamde “project-IRR”. 

De berekening gaat uit van een afschrijving over 20 jaar, aangezien de technische levensduur 

van de installatie minstens 20 jaar bedraagt (ten bewijze: de panelenproducenten garanderen 

een rendement van 80 % na 25 jaar), opbrengstgarantiecontracten voor 20 jaar kunnen 

perfect worden afgesloten. Bovendien zal de CPPA ook voor 20 jaar worden afgesloten (zie 

verder). 

Toelichting bij de diverse componenten : 

• Alle prijzen en berekeningen zijn gemaakt exclusief BTW. Behalve indien anders 

vermeld. 

• Vermeden stroomkost (verkoopprijs aan) klant :  

• 50 % aan 180 €/MWh (het deel lokale afname kan aan hogere waarde 

worden vermarkt aangezien de school de nettarieven en heffingen vermijdt, 

we ramen dit deel ruwweg aan 50%) 

• 50 % aan 55,75 €  

• Investeringskost : huidige marktprijs = 800 €/kWp 

• Omnium onderhoudskost : 11 €/kWp/jaar 

• Kapitaalkost : er wordt uit gegaan van een dividend van 3% zonder wederbelegging 

(dit is een worst case scenario) 

• Eenmalige terugplaatsing = kost om één keer in de levensduur de installatie weg te 

nemen en terug te plaatsen teneinde toe te laten dat er herstellingen aan het dak 

gebeuren. Wordt hier niet voorzien omdat het dak in goede staat is 

• Verzekering = verzekering voor brand en diefstal (niet gedekt door 

opbrengstgarantiecontract) : 1,5 percentielen van waarde 

• Fiscale aftrek = 13,5%  

• Groene Stroomcertificaten = geen aangezien < 40 kVA (zie eerdere toelichting) 

• Garantie van oorsprong: niet van toepassing (want CPPA) 

• Totale opbrengst/jaar = totale brutoopbrengst (zonder kosten, noch investering) 

• Nettoopbrengst/jaar = brutoopbrengst – kosten – afschrijving 

• Eenvoudige TerugVerdienTijd = terugverdientijd met lineaire spreiding kosten en 

opbrengsten 

• IRR : cash flow en net present value die ook meteen reële terugverdientijd weergeeft. 

In de IRR werd rekening gehouden met een jaarlijkse minderproductie van de installatie 

van 0,3 %  
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Zoals hierboven gesteld gaat deze business case uit van het niet kunnen wederbeleggen van 

de jaarlijkse ontvangsten. Dat zou het correcte uitgangspunt zijn indien het een 

projectvennootschap zou zijn (waarbij het project op zich staat). Het grote nadeel daarbij is 

dat de inkomsten dan op een bankrekening moeten worden geposteerd, waar de rente <1% 

is, terwijl men jaarlijks een hoger dividend wil uitkeren.  

De bedoeling is echter dat het project wordt gefinancierd door een burgercoöperatie. Deze 

pogen de inkomsten, na aftrek van hun dividenden, van alle projecten te herinvesteren. In 

onderstaand scenario gaan we uit van dezelfde parameters als hierboven, maar gaan we uit 

van een eenmalige 2% dividend en een jaarlijkse werkingskost van 1,5 %. We gaan er dus van 

uit dat – met één jaar vertraging – de winst uit het project kan worden geherinvesteerd in een 

minstens even rendabel project. Bovendien, in een worst case kan een coöperatie nl. ook een 

lening afsluiten (bvb een win-win-lening) aan een rentevoet van momenteel 1,5 %.  

Dat geeft dan onderstaande cash flow. 

 

 

  

jaar

Kost MS Cabine 1 per jaar

Eenmalige studiekost DNB 1 per jaar

Investeringskost installatie 1 per jaar

Keuze vervanging omvormer

Omnium onderhoudskost €/kWp/jr alle per jaar

eenmalige  terugplaatsing 10 per jaar

dividend aandelen % / jr 10 per jaar

Verzekering % / jr alle per jaar

Injectietarief DNB €/MWh alle per jaar

Totale kosten per jaar 3 325,69€         per jaar

jaar

Investeringssubsidie 2 per jaar

Fiscale aftrek % v belast. 2 per jaar

Vermeden stroomkost/jaar €/MWh alle per jaar

Opbrengst injectie alle per jaar

Groenestroomcertificaten per GSC 1-10 per jaar

Garanties van oorsprong per GvO alle per jaar

degressie productie % per jaar

Totale opbrengsten per jaar per jaar

Netto opbrengst per jaar per jaar

Eenvoudige Terugverdientijd jaar

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -31 071,34€       5 825,33€            3 954,07€          3 940,58€          3 927,14€           3 913,73€           3 900,37€         3 887,05€         3 873,76€         3 857,52€           

NPV (saldo) -31 071,34€       -25 246,01€         -21 291,94€       -17 351,35€       -13 424,22€        -9 510,48€          -5 610,11€        -1 723,06€        2 150,70€         6 008,22€           

I<-- terugverdiend

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow 3 847,31€          3 834,15€            3 821,02€          3 807,94€          3 794,89€           3 781,88€           3 768,91€         3 755,98€         3 743,09€         3 730,24€           

NPV (saldo) 9 855,53€          13 689,68€          17 510,70€        21 318,64€         25 113,53€         28 895,41€         32 664,33€       36 420,31€       40 163,41€       43 893,65€         

-€                                             

32,50€                                         

1 720,13€                                    

Omnium onderhoudskost

650,00€                                         

34 402,50€                                     

Berekening Business As Usual scenario

Kosten Incl BTW per jaarKosten Incl BTW

-€                                               

-€                                             

4 615,04€                                    

3,00€                                             

-€                                             

92,89€                                         

4 522,16€                                    

-€                                             

-€                                             

11,43                                           

0,80€                                             

-€                                               

13,5

Opbrengst Incl BTW per jaar

11,00€                                           458,70€                                       

117,88€                                         

-€                                               -€                                             

Opbrengst Incl BTW

-€                                               

-€                                               

51,60€                                         

30,69€                                         

1 289,35€                                    

0,30

1 032,08€                                    

0,15

-€                                               

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -31 587,38€       5 309,29€            3 438,03€          3 424,55€          3 411,10€           3 397,70€           3 384,33€         3 371,01€         3 357,73€         3 342,98€               

NPV (saldo) -31 587,38€       -26 278,08€         -22 840,05€       -19 415,50€       -16 004,40€        -12 606,71€        -9 222,37€        -5 851,36€        -2 493,64€        849,34€                  

I<-- terugverdiend

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow 3 331,28€          3 318,11€            3 304,99€          3 291,90€          3 278,85€           3 265,85€           3 252,88€         3 239,95€         3 227,06€         3 214,20€               

NPV (saldo) 4 180,62€          7 498,73€            10 803,72€        14 095,62€        17 374,47€         20 640,31€         23 893,19€       27 133,14€       30 360,19€       33 574,40€             
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 Waterspaarbekken 

II.2.1 Inleiding  

Bovenop het waterspaarbekken op de Beneluxlaan zou een PV-grondopstelling kunnen 

worden geplaatst. Dit heeft als voordeel dat dit voor andere doeleinden onbruikbare terrein 

toch een nuttige functie krijgt. 

II.2.2 Bouwvergunning 

Voor een grondopstelling van zonnepanelen is een bouwvergunning nodig.  

II.2.3 Oriëntatie en hellingsgraad  

De panelen kunnen oost-west worden geplaatst, wat het voordeel van een betere benutting 

van het terrein én een gespreid productieprofiel oplevert.  

II.2.4 Aansluiting 

Wellicht is er een elektriciteitsaansluiting aanwezig (voor een pompinstallatie ?), maar mogelijks 

met onvoldoende aansluitcapaciteit. De (verplichte) netstudie zal dit uitwijzen; In onze 

berekening gaan we er wel van uit dat een middenspanningscabine dient te worden 

geplaatst. 

II.2.5 Berekening en intekening potentieel : 
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Gelet op bovenstaande intekening met 2238 panelen, rekening houdend met een paneel van 

300 Wp (standaard paneel), kan er 671,4 kWp worden geplaatst.  Door eventueel gebruik te 

maken van bifaciale panelen met een vermogen van 395 Wp, kan dit worden opgeschroefd 

tot 884 kWp. Hoe dan ook is het aan te raden om - ongeacht het totale panelenvermogen - 

in de (omvormers)vermogenscategorie <750 kVA te blijven omdat dit een zekere en 

voldoende hoge steun garandeert. 

Echter, een installatie van 671,4 kWp in O-W-opstelling zal een jaarlijkse productie hebben van 

617,69 MWh. Dat is ongeveer 4 x het jaarlijks verbruik van de straatverlichting. 

 

Niettegenstaande het niet tot de scope van de opdracht behoort, verdient het aanbeveling 

om toch te gaan voor deze maximale opstelling. Indien de stad Halle bereid is om de 

overtollige stroom via een CPPA af te nemen voor de stroombevoorrading van haar overige 

stedelijke infrastructuur (gebouwen), kan de relatieve kostprijs van deze installatie flink worden 

gereduceerd. Een MS-cabine bouwen voor een installatie van 150 of 671,69 kWp kost nl. 

hetzelfde. Een grondopstelling van 150 kWp zou niet rendabel zijn. 

 

II.2.6 Berekening Return on Investment  

In het hierna volgend onderdeel van de studie wordt de Return on Investment voor het project 

berekend. Het is een berekening voor belasting (=EBIT) en dus een zogenaamde “project-IRR”. 

De berekening gaat uit van een afschrijving over 20 jaar, aangezien de technische levensduur 

van de installatie minstens 20 jaar bedraagt (ten bewijze: de panelenproducenten garanderen 

een rendement van 80 % na 25 jaar), opbrengstgarantiecontracten voor 20 jaar kunnen 

perfect worden afgesloten. Bovendien zal de CPPA ook voor 20 jaar worden afgesloten (zie 

verder). 

Toelichting bij de diverse componenten : 

• Alle prijzen en berekeningen zijn gemaakt exclusief BTW. Behalve indien anders 

vermeld. 

• Kost MS Cabine =65.000 € 

• Kost afsluiting (i.f.v. vandalisme en diefstal) = 35.000 e 

• Vermeden stroomkost (verkoopprijs aan) klant : 55,75 € 

• Investeringskost : huidige marktprijs = 625 €/kWp 

• Omnium onderhoudskost : 8 €/kWp/jaar 

• Kapitaalkost : er wordt uit gegaan van een dividend van 3% zonder wederbelegging 

(dit is een worst case scenario) 

• Eenmalige terugplaatsing = niet van toepassing 

• Verzekering = verzekering voor brand en diefstal (niet gedekt door 

opbrengstgarantiecontract) : 1.5 percentielen van waarde 

• Fiscale aftrek = 13,5%  

• Groene Stroom Certificaten = 25,389 € (zie eerdere toelichting) 

• Garantie van oorsprong: niet van toepassing (want CPPA) 

• Totale opbrengst/jaar = totale brutoopbrengst (zonder kosten, noch investering) 

• Nettoopbrengst/jaar = brutoopbrengst – kosten – afschrijving 

• Eenvoudige TerugVerdienTijd = terugverdientijd met lineaire spreiding kosten en 

opbrengsten 

• IRR : cash flow en net present value die ook meteen reële terugverdientijd weergeeft. 

In de IRR werd rekening gehouden met een jaarlijkse minderproductie van de installatie 

van 0,5 %  
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Conclusie: gerekend aan 3% jaarlijks uit te keren dividend is dit project verlieslatend.  

 

Zoals hierboven gesteld gaat ook deze business case uit van het niet kunnen wederbeleggen 

van de jaarlijkse ontvangsten. Dat zou het correcte uitgangspunt zijn indien het een 

projectvennootschap zou zijn (waarbij het project op zich staat). Het grote nadeel daarbij is 

dat de inkomsten dan op een bankrekening moeten worden geposteerd, waar de rente <1% 

is, terwijl men jaarlijks een hoger dividend wil uitkeren.  

Ook hier hebben een business case berekend waarbij we uit gaan van een eenmalige 2% 

dividend en een jaarlijkse werkingskost van 1,5 %. We gaan er dus van uit dat – met één jaar 

vertraging – de winst uit het project kan worden geherinvesteerd in een minstens even 

rendabel project. Bovendien, in een worst case kan een coöperatie nl. ook een lening afsluiten 

(bvb een win-win-lening) aan een rentevoet van momenteel 1,5 %.  

Dat geeft dan onderstaande cash flow. 

 

 

 

  

jaar

Kost MS Cabine + beveiliging 1 per jaar

Eenmalige studiekost DNB 1 per jaar

Investeringskost installatie 1 per jaar

Keuze vervanging omvormer

Omnium onderhoudskost €/kWp/jr alle per jaar

jaarlijkse werkingskost coöperatie 10 per jaar

dividend aandelen % / jr 10 per jaar

Verzekering % / jr alle per jaar

Injectietarief DNB €/MWh alle per jaar

Totale kosten per jaar 45 097,29€       per jaar

jaar

Investeringssubsidie 2 per jaar

Fiscale aftrek % v belast. 2 per jaar

Vermeden stroomkost/jaar €/MWh alle per jaar

Opbrengst injectie alle per jaar

Groenestroomcertificaten per GSC 1-10 per jaar

Garanties van oorsprong per GvO alle per jaar

degressie productie % per jaar

Totale opbrengsten per jaar per jaar

Netto opbrengst per jaar per jaar

Eenvoudige Terugverdientijd jaar

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -476 651,20€      66 133,19€          43 323,54€        43 174,08€         43 025,08€         42 876,52€         42 728,40€       42 580,73€       42 433,51€       42 283,72€         

NPV (saldo) -476 651,20€      -410 518,01€       -367 194,47€     -324 020,39€      -280 995,31€      -238 118,79€      -195 390,39€    -152 809,66€    -110 376,15€    -68 092,43€        

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow 26 922,07€         26 821,82€          26 721,87€        26 622,22€         26 522,87€         26 423,82€         26 325,06€       26 226,60€       26 128,44€       26 030,57€         

NPV (saldo) -41 170,36€       -14 348,54€         12 373,33€        38 995,55€         65 518,42€         91 942,24€         118 267,30€      144 493,90€      170 622,34€     196 652,90€       

5 000,00€                                    

32,50€                                         

20 981,25€                                  

Omnium onderhoudskost

650,00€                                         

419 625,00€                                   

Berekening Business As Usual scenario

Kosten Incl BTW per jaarKosten Incl BTW

100 000,00€                                   

-€                                             

43 410,33€                                  

3,00€                                             

-€                                             

1 132,99€                                    

34 436,11€                                  

-€                                             

7 841,24€                                    

21,75                                           

0,80€                                             

-€                                               

13,5

Opbrengst Incl BTW per jaar

8,00€                                             5 371,20€                                    

55,75€                                           

-€                                               -€                                             

Opbrengst Incl BTW

-€                                               

25,39€                                           

629,44€                                       

494,15€                                       

-1 686,95€                                   

0,30

12 588,75€                                  

0,15

-€                                               

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -482 945,58€     59 838,82€          37 029,16€        36 879,71€        36 730,70€         36 582,14€         36 434,03€       36 286,36€       36 139,13€       35 990,85€         

NPV (saldo) -482 945,58€     -423 106,76€       -386 077,60€     -349 197,89€     -312 467,19€      -275 885,04€      -239 451,01€    -203 164,66€    -167 025,52€    -131 034,68€      

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow 20 627,70€        20 527,44€          20 427,50€        20 327,85€        20 228,49€         20 129,44€         20 030,69€       19 932,23€       19 834,06€       19 736,19€         

NPV (saldo) -110 406,98€     -89 879,54€         -69 452,04€       -49 124,20€       -28 895,70€        -8 766,26€          11 264,42€       31 196,65€       51 030,71€       70 766,90€         
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3. MIDDELGROTE WINDENERGIE 

 Inleiding 

III.1.1 Keuze voor Fairwind windturbine  

In het hierna volgend onderdeel werd een berekening 

gemaakt voor een Fairwind windturbine. Deze windturbine 

heeft een masthoogte van ± 40 m, met een vermogen van 

50 kW. Op locaties in Halle waar er van uit het zuidwesten 

(de meest voorkomende windrichting) vrije aanvoer is (dus 

geen hoge obstakels in de weg staan) zal deze windturbine 

op jaarbasis een productie hebben van ± 80 MWh. 

Fairwind is een Belgische onderneming met een belangrijke 

participatie van Engie, die als exclusieve verdeler optreedt. 

Er zijn in België intussen een 40-tal van deze windturbines 

geplaatst.  

Het voordeel van deze windturbines is dat ze met verticale 

wieken werken, waardoor hun rotorcirkel beperkt is en 

bijgevolg ook de slagschaduw. Dat maakt dat de 

windturbines dichter bij woningen kunnen worden geplaatst 

m.n. tot op 100 m. 

Zero Emission Solutions onderzocht andere varianten van middelgrote windturbines (Viking, 

EAZ, Leitwind en Windgardium) maar deze waren allen nog duurder indien uitgedrukt in €/MWh 

output. 

III.1.2 Omgevingsvergunning 

Voor het plaatsen van een middelgrote windturbine is een omgevingsvergunning Klasse 3 

nodig, wat betekent dat de 

gemeente bevoegd is voor het 

verlenen van de vergunning.  

III.1.3 Locatie  

Door de stad Halle werd het 

voetbalterrein van KFC Avenir 

Lembeek als potentiële plaats 

m.n. de op de foto hiernaast 

blauw ingekleurde zone) voor 

een middelgrote windturbine 

aangeduid.  
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Zero Emission Solutions is van 

mening dat dit ook kan op de 

locatie van het spaarbekken in 

de Beneluxlaan. Zeker indien op 

deze locatie ook de PV-

installatie wordt gebouwd, zal 

het kostenbesparend zijn om de 

elektriciteitsinfrastructuur (MS-

cabine en aansluiting naar het 

net) te combineren i.p.v. op 

beide locaties apart te 

voorzien. 

  

 

 

III.1.4 Aansluiting 

Wellicht is er op beide locaties reeds een elektriciteitsaansluiting aanwezig, maar mogelijks met 

onvoldoende aansluitcapaciteit. De (verplichte) netstudie zal dit uitwijzen; In onze berekening 

gaan we er wel van uit dat er geen bijkomende middenspanningscabine dient te worden 

geplaatst. Indien de windturbine in de Beneluxlaan wordt geplaatst, zit die kost al in het PV-

project. 

 Berekening Return on Investment  

In het hierna volgend onderdeel van de studie wordt de Return on Investment voor het project 

berekend. Het is een berekening voor belasting (=EBIT) en dus een zogenaamde “project-IRR”. 

De berekening gaat uit van een afschrijving over 20 jaar, aangezien de technische levensduur 

van de installatie minstens 20 jaar bedraagt (dat is de garantie die Fairwind geeft). Bovendien 

zal de CPPA ook voor 20 jaar worden afgesloten (zie verder). 

Toelichting bij de diverse componenten : 

• Alle prijzen en berekeningen zijn gemaakt exclusief BTW. Behalve indien anders 

vermeld. 

• Vermeden stroomkost (verkoopprijs aan) klant : 55,75 €/MWh 

• Investeringskost : (concrete offerte Fairwind) € 198.000 

• Omnium onderhoudskost : 1.250 €/jaar 

• Kapitaalkost : er wordt uit gegaan van een dividend van 3% zonder wederbelegging 

(dit is een worst case scenario) 

• Verzekering = verzekering voor brand en diefstal (niet gedekt door 

opbrengstgarantiecontract) : 3 percentielen van waarde 

• Fiscale aftrek = 13,5%  

• Investeringssubsidie Call Middelgrote windturbine = aangezien de subsidie niet 

cumuleerbaar is met de ondersteuning vanuit PIO, zetten we deze op 0 

• Garantie van oorsprong: niet van toepassing (want CPPA) 

• Totale opbrengst/jaar = totale brutoopbrengst (zonder kosten, noch investering) 

• Nettoopbrengst/jaar = brutoopbrengst – kosten – afschrijving 

• Eenvoudige TerugVerdienTijd = terugverdientijd met lineaire spreiding kosten en 

opbrengsten 
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• IRR : cash flow en net present value die ook meteen reële terugverdientijd weergeeft.  

 

 

 

 

Conclusie : dit onderdeel van het project is fors verlieslatend indien we uit gaan van 3% jaarlijks 

dividend,  

 

Zoals hierboven gesteld gaat ook deze business case uit van het niet kunnen wederbeleggen 

van de jaarlijkse ontvangsten. Dat zou het correcte uitgangspunt zijn indien het een 

projectvennootschap zou zijn (waarbij het project op zich staat). Het grote nadeel daarbij is 

dat de inkomsten dan op een bankrekening moeten worden geposteerd, waar de rente <1% 

is, terwijl men jaarlijks een hoger dividend wil uitkeren.  

Ook hier hebben een business case berekend waarbij we uit gaan van een eenmalige 2% 

dividend en een jaarlijkse werkingskost van 1,5 %. We gaan er dus van uit dat – met één jaar 

vertraging – de winst uit het project kan worden geherinvesteerd in een minstens even 

rendabel project. Bovendien, in een worst case kan een coöperatie nl. ook een lening afsluiten 

(bvb een win-win-lening) aan een rentevoet van momenteel 1,5 %.  

Dat geeft dan onderstaande cash flow die nog steeds verlieslatend is. 

 

jaar

Eenmalige studiekost ZES 1 per jaar

Eenmalige studiekost DNB 1 per jaar

Investeringskost installatie 1 per jaar

Keuze vervanging omvormer

Omnium onderhoudskost €/jr alle per jaar

opstalrecht 10 per jaar

dividend aandelen % / jr 10 per jaar

Verzekering % / jr alle per jaar

Injectietarief DNB €/MWh alle per jaar

Totale kosten per jaar 17 780,50€       per jaar

jaar

Investeringssubsidie 2 per jaar

Fiscale aftrek % v belast. 2 per jaar

Stroomverkoopprijs CPPA €/MWh alle per jaar

Opbrengst injectie alle per jaar

Groenestroomcertificaten per GSC 1-10 per jaar

Garanties van oorsprong per GvO alle per jaar

degressie productie % per jaar

Totale opbrengsten per jaar per jaar

Netto opbrengst per jaar per jaar

Eenvoudige Terugverdientijd jaar

0,00

5 940,00€                                    

0,3

-€                                               

1 250,00€                                      1 250,00€                                    

55,75€                                           

-€                                               -€                                             

Opbrengst Incl BTW

-€                                               

-€                                               

594,00€                                       

64,00€                                         

-€                                             

Omnium onderhoudskost

4 994,60€                                    

3,00€                                             

-€                                             

534,60€                                       

4 460,00€                                    

-€                                             

-€                                             

-68,61                                         

0,80€                                             

-€                                               

13,5

Opbrengst Incl BTW per jaar

-12 785,90€                                 

650,00€                                         

198 000,00€                                   

Berekening Business As Usual scenario

Kosten Incl BTW per jaarKosten Incl BTW

-€                                               -€                                             

32,50€                                         

9 900,00€                                    

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -199 068,00€     10 274,00€          -418,00€            -418,00€            -418,00€            -418,00€             -418,00€           -418,00€           -418,00€           -419,50€             

NPV (saldo) -199 068,00€     -188 794,00€       -189 212,00€     -189 630,00€     -190 048,00€      -190 466,00€      -190 884,00€    -191 302,00€    -191 720,00€    -192 139,50€      

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow -418,00€            -418,00€              -418,00€            -418,00€            -418,00€            -418,00€             -418,00€           -418,00€           -418,00€           -418,00€             

NPV (saldo) -192 557,50€     -192 975,50€       -193 393,50€     -193 811,50€     -194 229,50€      -194 647,50€      -195 065,50€    -195 483,50€    -195 901,50€    -196 319,50€      
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4. WATERKRACHT 

 

 Inleiding 

IV.1.1 Keuze voor Zuppinger wiel  

Kleinschalige waterkrachtcentrales zijn er in vele types en modaliteiten. Welk type kan worden 

gebruikt hangt vnl. af van het verval (=hoogteverschil) dat kan worden gecreëerd. Zo moeten 

zowel de Francis-, Kaplan- als Vortexturbine, een archimedesschroef en een bovenslagrad een 

verval van minstens 3 meter hebben. Dat is op deze locatie niet aanwezig. 

Op de door de stad Halle aangeduide locatie bij het bedrijf Pacapime kan het waterpeil 

hooguit tot 1,2 meter worden opgestuwd. Dat maakt dat de site enkel geschikt is voor een 

Oryon-watermill, een EQA-turbine, een Poncelet-rad of een onderslagrad al dan niet in de 

versie van het Zuppinger wiel.   

Belangrijk daarbij is wel dat zowel het 

opwaartse als het afwaartse niveau 

voldoende peil behoudt, zowel wat 

betreft de bescherming van de 

leefomgeving (het vermijden van het 

afkalven van de oevers, het behouden 

van biotoop) als wat betreft de 

energetische efficiëntie. Een (variante 

van een) onderslagrad zal nl. slecht tot 

niet functioneren als het instromend 

waterniveau te hoog komt, omdat dat 

zal zorgen voor opstuwend water wat 

een remmend effect op het wiel zal 

hebben. Ook als het afwaartse niveau 

te weinig hoogteverschil heeft met het 

opwaartse zal het uitstromend water 

gestremd worden wat opnieuw een 

remmend effect op het wiel zal 

hebben (zie figuur hiernaast). 

 

De Oryon-watermill is op de hier smalle 

Zenne niet toepasbaar. Met de EQA is 

er weinig ervaring, bovendien lijkt de 

firma van de aardbodem verdwenen 

(website is bvb offline). Een Zuppinger 

wiel (zie foto hiernaast) is een 

verbeterde versie van het 

laatmiddeleeuwse onderslagrad. 

Deze toepassing haalt een efficiëntie 

van 75% wat heel hoog is voor 

beperkte debieten en 

hoogteverschillen. Met deze 

toepassing is er wel heel wat ervaring, 

zeker ook bij Ecopower, een van de 

betrokken partners.  
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Het plaatsen van een Zuppingerwiel vergt wel heel wat civiele werken: 

• Het aanpassen van de stuw 

• Het plaatsen van het wiel/de turbine en aanhorigheden 

• Het plaatsen van een krooshek om te vermijden dat afval de turbine blokkeert. Dit deel 

is mogelijks subsidieerbaar. 

• Het plaatsen van een vistrap (de Vlaamse milieumaatschappij, VMM, wil knelpunten 

voor vismigratie wegwerken en zal bij werken aan stuwen dus een vistrap opleggen). 

Dit deel is mogelijks subsidieerbaar. 

 

Het Zuppingerwiel an sich is erg 

onderhoudsvriendelijk, maar er moet 

sterk over gewaakt worden dat er geen 

obstakels in terecht komen die het wiel 

kunnen blokkeren en beschadigen. 

Vandaar dat een automatisch krooshek 

met klaphek en afvalcontainer absoluut 

noodzakelijk is. Het regelmatig ledigen 

van de container is uiteraard een 

belangrijk aandachtspunt én kost. 

Gelet op het debiet, verval en de 

breedte van de Zenne, zou een 

vermogen van 14 kW kunnen worden 

geplaatst. Gelet op de efficiëntie van 

het wiel, de seizoenale debieten en 

rekening houdend met stilstanden voor onderhoud, gaan we voorzichtig uit van een productie 

van 47,25 MWh/jaar. 

IV.1.2 Omgevingsvergunning 

Voor het plaatsen van een waterkrachtturbine van deze grootte-orde is een 

omgevingsvergunning Klasse 3 nodig, wat betekent dat de gemeente bevoegd is voor het 

verlenen van de vergunning.  

Daarnaast moet ook de VMM toestemming geven aan welke werken dan ook aan deze 

waterloop van 2de categorie. 

IV.1.3 Locatie  

Door de stad Halle werd een 

stuw/locatie bij het bedrijf 

Pacapime aangeduid. Het is 

niet duidelijk waarom deze 

keuze werd gemaakt. Zero 

Emission Solutions is er van 

overtuigd dat de stuw aan de 

Kazernestraat beter geschikt 

is, omdat deze onmiddellijk 

toegang geeft tot het 

Zeekanaal, een belangrijke 

troef m.b.t. waterbeheer (zo 

kan het debiet naar het 
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waterwiel zelf constant gestuurd worden).  

IV.1.4 Aansluiting 

Wellicht is er op beide locaties reeds een elektriciteitsaansluiting aanwezig, maar mogelijks met 

onvoldoende aansluitcapaciteit. De (verplichte) netstudie zal dit uitwijzen; In onze berekening 

gaan we er wel van uit dat er geen bijkomende middenspanningscabine dient te worden 

geplaatst. Indien de windturbine in de Beneluxlaan wordt geplaatst, zit die kost al in het PV-

project. 

 Berekening Return on Investment  

In het hierna volgend onderdeel van de studie wordt de Return on Investment voor het project 

berekend. Het is een berekening voor belasting (=EBIT) en dus een zogenaamde “project-IRR”. 

De berekening gaat uit van een afschrijving over 20 jaar, aangezien de CPPA ook voor 20 jaar 

worden afgesloten (zie verder). De technische levensduur van een waterkrachtcentrale is 

echter heel wat langer dan 20 jaar (men mag minstens uit gaan van 40 jaar). 

Toelichting bij de diverse componenten : 

• Alle prijzen en berekeningen zijn gemaakt exclusief BTW. Behalve indien anders 

vermeld. 

• Productie: Vermeden stroomkost (verkoopprijs aan) klant : 55,75 €/MWh 

• Investeringskost : (raming gecheckt met Ecopower) € 201.100 

• Omnium onderhoudskost : 3.00 €/jaar 

• Kapitaalkost : er wordt uit gegaan van een dividend van 3% zonder wederbelegging 

(dit is een worst case scenario) 

• Verzekering = verzekering voor brand en diefstal (niet gedekt door 

opbrengstgarantiecontract) : 3,5 percentielen van waarde 

• Fiscale aftrek = 13,5%  

• Garantie van oorsprong: niet van toepassing (want CPPA) 

• Totale opbrengst/jaar = totale brutoopbrengst (zonder kosten, noch investering) 

• Nettoopbrengst/jaar = brutoopbrengst – kosten – afschrijving 

• Eenvoudige TerugVerdienTijd = terugverdientijd met lineaire spreiding kosten en 

opbrengsten 

• IRR : cash flow en net present value die ook meteen reële terugverdientijd weergeeft.  

 



 

Haalbaarheidsstudie Duurzaam Licht  

Stad Halle - VEB   

 

 

 

24 

 

 

 

 

Conclusie : dit onderdeel van het project is fors verlieslatend indien we uit gaan van 3% jaarlijks 

dividend,  

 

Zoals hierboven gesteld gaat ook deze business case uit van het niet kunnen wederbeleggen 

van de jaarlijkse ontvangsten. Dat zou het correcte uitgangspunt zijn indien het een 

projectvennootschap zou zijn (waarbij het project op zich staat). Het grote nadeel daarbij is 

dat de inkomsten dan op een bankrekening moeten worden geposteerd, waar de rente <1% 

is, terwijl men jaarlijks een hoger dividend wil uitkeren.  

Ook hier hebben een business case berekend waarbij we uit gaan van een eenmalige 2% 

dividend en een jaarlijkse werkingskost van 1,5 %. We gaan er dus van uit dat – met één jaar 

vertraging – de winst uit het project kan worden geherinvesteerd in een minstens even 

rendabel project. Bovendien, in een worst case kan een coöperatie nl. ook een lening afsluiten 

(bvb een win-win-lening) aan een rentevoet van momenteel 1,5 %.  

Dat geeft dan onderstaande cash flow die nog steeds verlieslatend is. 

 

  

jaar

Eenmalige studiekost ZES 1 per jaar

Eenmalige studiekost DNB 1 per jaar

Investeringskost installatie 1 per jaar

Keuze vervanging omvormer

Omnium onderhoudskost €/jr alle per jaar

overige kosten 10 per jaar

dividend aandelen % / jr 10 per jaar

Verzekering % / jr alle per jaar

Injectietarief DNB €/MWh alle per jaar

Totale kosten per jaar 19 871,60€       per jaar

jaar

Investeringssubsidie 2 per jaar

Fiscale aftrek % v belast. 2 per jaar

Stroomverkoopprijs CPPA €/MWh alle per jaar

Opbrengst injectie alle per jaar

Groenestroomcertificaten per GSC 1-10 per jaar

Garanties van oorsprong per GvO alle per jaar

degressie productie % per jaar

Totale opbrengsten per jaar per jaar

Netto opbrengst per jaar per jaar

Eenvoudige Terugverdientijd jaar

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -202 866,91€      9 742,49€            -1 116,91€         -1 116,91€         -1 116,91€         -1 116,91€          -1 116,91€        -1 116,91€        -1 116,91€        -1 119,91€          

NPV (saldo) -202 866,91€      -193 124,43€       -194 241,34€     -195 358,25€      -196 475,16€      -197 592,08€      -198 708,99€    -199 825,90€    -200 942,81€    -202 062,73€      

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow -1 116,91€         -1 116,91€           -1 116,91€         -1 116,91€         -1 116,91€         -1 116,91€          -1 116,91€        -1 116,91€        -1 116,91€        -1 116,91€          

NPV (saldo) -203 179,64€      -204 296,55€       -205 413,46€     -206 530,38€      -207 647,29€      -208 764,20€      -209 881,11€    -210 998,03€    -212 114,94€    -213 231,85€      

0,00

6 033,00€                                    

0,35

-€                                               

3 000,00€                                      3 000,00€                                    

55,75€                                           

-€                                             

Opbrengst Incl BTW

-€                                               

-€                                               

703,85€                                       

47,25€                                         

-€                                             

3 177,16€                                    

3,00€                                             

-€                                             

542,97€                                       

2 634,19€                                    

-€                                             

-€                                             

nvt

1,00€                                             

-€                                               

13,5

Opbrengst Incl BTW per jaar

-16 694,44€                                 

Omnium onderhoudskost

650,00€                                         

201 100,00€                                   

Berekening Business As Usual scenario

Kosten Incl BTW per jaarKosten Incl BTW

-€                                               -€                                             

32,50€                                         

10 055,00€                                  

jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cashflow -205 883,41€     6 725,99€            -4 133,41€         -4 133,41€         -4 133,41€         -4 133,41€          -4 133,41€        -4 133,41€        -4 133,41€        -4 134,91€          

NPV (saldo) -205 883,41€     -199 157,43€       -203 290,84€     -207 424,25€     -211 557,66€      -215 691,08€      -219 824,49€    -223 957,90€    -228 091,31€    -232 226,23€      

jaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

cashflow -4 133,41€         -4 133,41€           -4 133,41€         -4 133,41€         -4 133,41€         -4 133,41€          -4 133,41€        -4 133,41€        -4 133,41€        -4 133,41€          

NPV (saldo) -236 359,64€     -240 493,05€       -244 626,46€     -248 759,88€     -252 893,29€      -257 026,70€      -261 160,11€    -265 293,53€    -269 426,94€    -273 560,35€      
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5. MOGELIJKE SCENARIO’S 

 Vooraf : 

De straatverlichting in Halle verbruikt op jaarbasis ± 150 MWh.  

Bovenstaande berekeningen en simulaties hebben aangetoond dat dit voor 300% kan 

ingevuld worden met zonne-energie op de diverse door de stad Halle aangeduide locaties.  

Met een stroomverkoopprijs van 55,75 €/MWh en de GSC’s de 1ste 10 jaar is het PV-project bij 

De Klimop op zich reeds winstgevend. Ook het project op het spaarbekken zou winstgevend 

zijn, afhankelijk van de infrastructuurkost (cabine en afsluiting) die nog moet worden voorzien 

en uitgaande van een dividend/kapitaalskost van 1.5%. Puur vanuit een economische logica 

zou het dus voor de hand liggen om enkel voor het zonne-scenario te gaan. Dan hoeft de stad 

weinig tot geen extra budget te voorzien en kan een coöperatie toch enige winst maken met 

een heel laag risico.  

 

 

In bovenstaand overzicht is de kapitaalskost (= het dividend) van 1.5% inbegrepen met 

normale wederbelegging.  

 

Het nadeel is dat de momentane productie van de zonnepanelen niet recht evenredig is met 

het momentane verbruik van de straatverlichting. Via een CPPA kan perfect de zonnestroom 

worden verkocht en later virtueel worden ‘teruggekocht’, maar dat is voor een buitenstaander 

moeilijk te begrijpen en zou toch als ‘greenwashing’ kunnen worden gepercipieerd. 

 

 Scenario 1 : Zon-wind-water 

Ook een scenario waarbij windenergie en waterkracht zou worden gecombineerd, zou het 

momentane verbruik van de straatverlichting niet kunnen coveren. Dat zou hooguit ongeveer 

de helft kunnen uitmaken, maar het zou wel door de publieke opinie anders gepercipieerd 

worden.  

In deze combinatie zou toch ook het deel PV best worden opgenomen omdat dit op zich 

winstgevend is (indien men geen rekening houdt met een uit te keren dividend) en dus het 

financiële verlies van de onderdelen wind en water, kan helpen compenseren. Aangezien 

zowel de windturbine als de waterkrachtcentrale verlieslatend zijn, is het noodzakelijk dat voor 

het gehele voor dit project door de stad voorziene investeringsbudget worden ingezet. Dat 

zou dan een dividend van 1,2 % opleveren, wat nauwelijks meer dan break-even is, hierbij 

wordt er van uit gegaan dat de coöperanten hun kapitaal 20 jaar niet opvragen en de 

inkomsten intussen niet worden herbelegd. 
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In bovenstaand overzicht wordt wel rekening gehouden met het uitkeren van een 

dividend/werkingskost van 1.5% met wederbelegging. 

 

 Scenario 2 : Zon-water 

Uiteraard zal ook een scenario waarbij enkel zonne-energie en waterkracht zou worden 

gecombineerd, niet het momentane verbruik van de straatverlichting kunnen coveren. Dat zal 

in dat geval voor hooguit 20 % zo zijn.  

Het gehele voor dit project door de stad voorziene investeringsbudget van 285.000 € zal 

moeten worden ingezet wil men echter aan de coöperanten een dividend kunnen uitkeren.  

Tenminste, als hierbij wordt van uit gegaan dat de coöperanten hun kapitaal 20 jaar niet 

opvragen en de inkomsten intussen niet worden herbelegd. 

 

 

In bovenstaand overzicht wordt rekening gehouden met het uitkeren van een 

dividend/werkingskost van 1.5% met wederbelegging. In dat geval zou het project in totaal 

115.780,95 € winst opleveren, wat ruim voldoende zou moeten zijn om een energiecoöperatie 

tot investering te verleiden. 
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6. CORPORATE POWER PURCHASE AGREEMENT 

 

Een Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) is een Stroom(ver/aan)koopovereenkomst, 

rechtstreeks afgesloten tussen een producent en een afnemer, waarbij de productie niet op 

dezelfde locatie als de afname gebeurt.  Er wordt dus gebruik gemaakt van het publieke net 

om de stroom op te injecteren en te transporteren tot bij de afnemer. Aangezien een afnemer 

enkel kan beleverd worden door een bedrijf met een leveringsvergunning moet er derhalve 

ook een contractuele afspraak worden gemaakt tussen leverancier en afnemer, waarbij 

eerste zich akkoord verklaard in te staan voor de levering van de door de afnemer bij een 

producent aangekochte stroom. De leverancier staat daarbij in voor : 

• De balancing van de ingekochte versus verkochte stroom 

• De aankoop van reststroom  

• De regulatoire verplichtingen 

• De facturatie 

 

  

 

CPPA’s worden in principe voor lange termijn afgesloten aan een vaste prijs (of hoogstens 

geïndexeerd volgens de gezondheidsindex). Afnemers sluiten CPPA’s af om twee belangrijke 

redenen: 

• Duurzaamheid : De afnemer ondersteunt rechtstreeks de ontwikkeling van 

hernieuwbare energie en kan perfect traceren waar zijn stroom vandaan komt 

• Budgeteerbaarheid : de kosten voor de afname van stroom kunnen voor lange termijn 

(> 5 jaar)  worden vastgelegd. 

 

Voor de producent/verkoper van de stroom geeft de CPPA het voordeel dat de grootste 

onzekerheid in de business case, nl. de verkoopprijs van stroom op lange termijn, wordt 

weggenomen. Daardoor daalt het investeringsrisico en kan een project worden gerelaiseerd 

dat anders niet haalbaar zou zijn. 

 

In bjilage wordt een model CPPA-contract toegevoegd.  

Energieleverancier 
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7. CONCLUSIE 

 

In deze studie wordt – in opdracht van VEB NV en de stad Halle - de financiële haalbaarheid 

berekend van zonne-energie, windenergie en waterkracht op locaties aangeduid door de 

stad Halle.  

De ambitie van de stad Halle is daarbij dat er voldoende groene stroom wordt geproduceerd 

om het verbruik van de openbare straatverlichting te dekken. De stad Halle wenst daarbij de 

geproduceerde groene stroom aan te kopen aan dezelfde kost (55,75 €/MWh) zoals die 

vandaag voor de openbare straatverlichting geldt. Daarbovenop kan de stad maximaal 

570.000 € mee investeren in het project. De stad Halle wenst uitdrukkelijk dat het project door 

een burgercoöperatie wordt gerealiseerd. 

 

De door Zero Emission Solutions onderzochte opties tonen aan dat het meest lucratieve 

onderdeel van het project de PV-installatie op basisschool Klimop zou zijn. Op dit project wordt 

winst gegenereerd doordat een deel van de stroom aan de school kan worden verkocht. De 

school realiseert daarmee een besparing en bovendien levert het de producent/coöperatie 

nog enige winst op. 

Een PV-grondopstelling bovenop het ondergrondse spaarbekken in de Beneluxlaan zou ook 

winstgevend kunnen zijn afhankelijk van de kost voor de netaansluiting en de beveiliging van 

de site. Het is belangrijk om voor de grondopstelling het volledige potentieel te benutten 

omdat daardoor de vaste kosten (netstudie, netaansluiting, beveiliging) minder gaan 

doorwegen. Dat leidt tot een overproductie t.o.v. wat nodig is voor de straatverlichting, maar 

in deze studie is er van uit gegaan dat die overtollige stroom door andere gebouwen/diensten 

van de stad aan dezelfde prijs kan worden over genomen. 

 

Ook al is de productie van zonnestroom groter dan de stroomafname voor de straatverlichting, 

de momentane balans tussen productie en afname is nihil. Een combinatie van wind en 

waterkracht benadert die gelijktijdigheid het best (als is ze nog steeds maar ongeveer de helft). 

Omwille van rentabiliteit is het verstandig om toch ook de PV-productie mee in het project te 

incorporeren: PV maakt dan het verlies van wind en water wat goed.  

Wat windenergie betreft werd een case met een middelgrote windturbine onderzocht. Daarbij 

werd uit gegaan van het type Fairwind, een windmolen die minder hinder oplevert, een 

Belgisch product is en al een 40-tal referenties heeft. Met een CPPA-prijs van 55,75 € is het 

project echter onrendabel. Hoe dan ook adviseert Zero Emission Solutions om de windturbine 

bij het PV-park in de Beneluxlaan te plaatsen om zo te besparen op elektrische infrastructuur 

(cabine en aansluiting). 

Voor wat waterkracht betreft wordt, gelet op het verval op de Zenne, gekozen voor een 

Zuppinger wiel. Ook hier adviseert Zero Emission Solutions een andere locatie dan degene die 

de stad Halle suggereerde, m.n. een stuw aan de Kazernestraat versus de eerder aangeduide 

bij het bedrijf Pacapime. Deze locatie dient wel met de VMM te worden afgestemd. 

 

In een scenario waarbij de 3 technologieën op de 4 locaties worden gecombineerd, zal zelfs 

bij inzetten van het volledige door de stad beschikbare investeringsbudget van 285 k€ niet 

volstaan om een voldoende aantrekkelijk dividend te kunnen uitkeren.  

Een scenario waarbij enkel zon en waterkracht wordt gecombineerd en waar het door de stad 

beschikbare investeringsbudget van 285 k€ wordt toegekend, zal er wel in slagen om een 

dividend van 1.5% op te leveren. 

Opgelet, bovenstaande gaat er van uit dat de opbrengsten van het project worden 

geherinvesteerd (wederbelegd) en/of het kapitaal vroegtijdig wordt terugbetaald. 
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Coöperaties gaan er in hun modellen doorgaans in hun business case ook van uit dat 

dergelijke wederbelegging gebeurt.  Immers, geld op een spaarrekening houden maar jaarlijks 

op dit kapitaal 1.5% dividend uitkeren, is verlieslatend aan de huidige rentes.  

    

Zero Emission Solutions adviseert haar opdrachtgever(s) om op basis van deze studie een 

onderhandelingsprocedure met potentieel geïnteresseerde coöperaties op te starten. De 

definitieve keuze m.b.t. de scenario’s zal uiteraard mede afhangen van : 

• De interesse van de coöperaties 

• De meer precieze inschatting van de elektriciteitsaansluitingskost in de Beneluxlaan 

(voor PV en wind) 

• Het al dan niet kunnen bekomen van een toelating voor een waterkrachtcentrale op 

de Zenne 
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