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Klimaatneutraal tegen … 
2030, 2040, 2050, 2070, 2100? 

Elk streefdoel is stadseigen en moet steek houden 
In beweging zetten  

“Gent streeft naar … “  



Eindigheid goedkope grondstoffen 

Bron: BP juli 2009 

Gevolgen voor Gent 
Stijgende energieprijzen 
hebben een sterk effect op 
alle geledingen van de 
maatschappij 
én de leefbaarheid van de stad 

 

Stad moet burgers en bedrijven helpen 
onafhankelijker te worden van fossiele energie 

 



Voorkomen is beter dan genezen 

 
 
Gent Klimaatneutraal tegen 2050? 
•  105.000 woningen   => 2.760 per jaar 
•  19.000 bedrijven   => 550 per jaar 
•  600 eigen gebouwen => 16 per jaar 

Taak wordt alleen maar zwaarder bij uitstel 

Stern-rapport 2006 (Britse econoom, adviseur Blair) 
Onderzoek naar de kosten van klimaatveranderingen 
 
Goedkoper om nu geld uit te geven aan dure maatregelen die de uitstoot van 

CO2 beperken (mitigatiebeleid), dan om af te wachten (adaptatiebeleid): 
 

•  Investeer de komende 10-20 jaar 1 à 2% van het BBP  
•  En vermijd daardoor kosten van 5 tot 20% van het BBP 

om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden 



Gent Klimaatneutraal tegen 2050 ?  



 
 
 
 
 
 

     Zie ook klimaatboekje 



Algemeen kader in Gent 
 

•  +/- 17.500 BTW plichtige 
ondernemingen 

•  +/- 19.000 organisaties die 
personeel tewerkstellen 



 
 

Verdeling totale CO2-emissies Gent 
 

 2007     2009 



Klimaatwerkgroep  
‘Energie-efficiëntie in de Industrie’ 

 
•  Diverse Stakeholders: Agentschap Ondernemen, Voka, Unizo, 

Ivago, vakbonden, OVED, VITO, BBL, Haven Gent, POM Oost-
Vlaanderen & bedrijven. 

– Ervaringen bestaande E-audits (o.a. AO) 
– Ervaringen convenanten 
 
⇒ Nood aan ‘convenant light’ & begeleiding na een audit om 
energie structureel te verankeren 
⇒ Potentieel van ESCO’s 
 

 



Middelgrote verbruikers: traject 
energiemanagement ACE (pilootproject) 

 
 
Begeleiding na een audit om energie structureel te verankeren 
voor bedrijven ‘onder’ de convenanten: 
 
-> verbruik < 0,1 PJ (ca. 27 miljoen kWh) en > 1 miljoen kWh 
-> begeleiding voor 15 bedrijven door een gespecialiseerd 
energieadviesbureau (ca. 1 jaar) 
 
•  T.w.v. 5.000 euro; bedrijven betalen 500 euro zelf en 

ondertekenen engagementsverklaring 

 



 Engagementsverklaring: 
 
1. opnemen streefdoel tegen 2020 in de bedrijfsmissie 

2. onderschrijven doelstellingen Gents Klimaatverbond en charter 
ondertekenen 

3. verbeteren energieboekhouding en opstap naar 
energiemonitoringsysteem  

4. (uitwisselen data in het kader van het ACE- project) 

5. uitvoering energieplan en qua REG-maatregelen minstens de quick 
wins (TVT < 2 jaar) 

6. op vraag van Stad Gent rapporteren over de realisaties (tot en met 
4 jaar na beëindiging van het begeleidingstraject) 

7. aanduiden van een (deeltijdse) energiecoördinator binnen bedrijf 



 
 
 

• Stap1: Energie-audit 
 - doorlichting energieverbruik 
 - oplijsting opportuniteiten 

• Stap 2: Implementatie energiezorgsysteem 
 - actieplan op basis van audit 
 - continue verbetering (helpdesk) 
 - opstap naar ISO 50001 (lightversie) 

• Stap 3: Tel uw winst 
 - vb. 10% besparing bij verbruik 2.000 MWh  
  = circa 30.000 euro per jaar 



 Resultaten 
 

•  Periode: eind 2012-juni 2014 
•  15 bedrijven: 

 



 Resultaten 
 

•  Energiebesparing van gemiddeld 10% 
 
•  Tot meer dan 20% mogelijk 
 
•  Tot 80.000 euro jaarlijkse besparing 
 
•  In totaal 360.000 euro winst per jaar 
 
•  4 bedrijven behaalden het ISO50001-certificaat 
 
•  1.820 ton per jaar minder CO2-uitstoot 

Ø  Equivalent van bijna 400 gezinnen 

 



 Lovende reacties 
 

 
Tom Vandenbossche, Plant Manager Marlux/Stradus: 
“Marlux/Stradus heeft een CO2- uitstoot reductiedoelstelling van 
50% tegen 2020. De site Gent draagt aanzienlijk bij tot de 
doelstelling, door bijna 100% van het elektrisch verbruik af te 
dekken met de eigen productie van groene hernieuwbare energie via 
de windmolen, die op het bedrijventerrein operationeel is sedert 
2013. Het begeleidingstraject van de Stad Gent heeft Marlux 
geholpen om het groen energieverbruik bijkomend te doen dalen met 
3,14%. Er werd actief gezocht naar alternatieve thermische bronnen 
om het aardgasverbruik te reduceren. Marlux besteedt dankzij het 
coachingtraject meer aandacht aan energiemonitoring en het 
opvolgen van no regret energie-acties. Het PDCA principe wordt 
ingebouwd in het energie-actieplan, wat een goede voorbereiding is 
op het toekomstig ISO 140001 certificaat, waarin energie een 
belangrijk thema is.” 
 
 



 Lovende reacties 
 

 
Bart Verstuyft, Milliken Europe: 
“De energie-audits zijn diepgaand en brachten heel wat interessante 
opportuniteiten aan het licht. Zaken waar we vroeger niet stil bij 
stonden of die bij andere audits over het hoofd werden gezien. Er 
zijn meerdere quick wins gedetecteerd die we zeker gaan 
doorvoeren. Heel eenvoudige zaken die ons samen toch tot vele 
(tien)duizenden euro’s per jaar kunnen besparen.” 
Bjorn De Smet, Brose Gent: 
“Brose Gent dankt de Stad Gent voor haar support in het 
verminderen van de energieverbruiken als bedrijf. Dankzij de 
‘Energie Potentie Analyse’ zijn er maar liefst 15 verbeteringen 
geïdentificeerd, waarvan 13 quickwins. De implementatie van de 
verbeteringen zorgden samen voor een energiebesparing van ruim 
12%, goed voor een CO2-reductie van 33 ton per jaar en een 
besparing van 8.000 euro per jaar.” 

 
 



 Lovende reacties 
 

 
Reinout De Boeck, Bio Base Europe Pilot Plant: 
“Dankzij de energie audits uitgevoerd in samenwerking met de Stad 
Gent en het adviesbureau kon Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) 
zijn grootste energieverliespunten identificeren en deze vervolgens 
efficiënt oplossen. De reeds uitgevoerde aanpassingen zullen BBEPP 
ongeveer 40.000 kWh per jaar besparen en dit zonder ernstige 
uitgaven. De in 2014 geplande investeringen van ongeveer 6.000€ 
zouden ons nog eens 200.000 kWh per jaar besparen, dit komt neer 
op een terugbetaaltijd van 1,5 à 2 jaar. 
Als KMO met als kernactiviteit het ontwikkelen, optimaliseren en 
opschalen van biogebaseerde productieprocessen zetten we als 
bedrijf dagelijks stappen naar een duurzame toekomst.  Dit 
begeleidingstraject was voor ons dan ook een belangrijk instrument, 
het laat ons toe ook onze eigen CO2 uitstoot verder te reduceren.” 

 
 



 Lovende reacties 
 

 
Milieucoördinator Steven De Page, Benteler Automotive: 
“Deze energiehulp is welkom: in september 2012 zijn we gestart met 
een traject tot het behalen van ISO 50001 (wat we onlangs hebben 
behaald) en daarvoor was een energiezorgsysteem een voorwaarde. 
Ondertussen brachten wij samen met de Stad Gent en het 
adviesbureau ons energieverbruik in kaart. We zijn alvast enthousiast 
over de manier waarop de projectplannen worden aangebracht. Er 
zijn temperatuursloggers geplaatst zodat een beter beeld kan 
gekregen worden over de huidige sturing van de aerothermen in de 
loodsen. We promoten het project van Stad Gent ook bij het 
moederbedrijf in Duitsland en die zijn ook nieuwsgierig naar de 
uitkomst” 
 



 (Internationale) erkenning 
 

 
European Climate Star Award 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominatie Smart City Award (Belfius & Knack) 
 
 
 
 
 
 
 



  
Dus… 

 
 
 
 
 

ENERGIECOACHING 2.0 
 

(since November 2014) 
 
 
 
 
 



 
Hoe gebeurt energiecoaching? 
 
Na het  uitvoeren van een energiescan (zowel van het gebouw als de 
installaties) wordt uw bedrijf een volledig jaar begeleid bij de opmaak 
én de uitvoering van uw energiebesparingsplan.  
 
De coaching gebeurt dus op maat van uw specifiek bedrijf. U krijgt 
professionele begeleiding  rond bijvoorbeeld isolatie, verwarming, 
koeling, relighting en perslucht zodat het energiebesparing 
structureel verankerd wordt in uw bedrijf.  
 
Met andere woorden, na de energiecoaching blijft u energie 
besparen! Andere voordelen: 
 
• Concurrentievoordeel t.o.v. andere bedrijven in de sector 
• Waarde van het gebouw stijgt 
• Comfort werknemers 
• Imago 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Verbruikt uw bedrijf 100.000 kWh of meer? 
 
Dan biedt Stad Gent u professionele energiecoaching: 
 
•  Coaching ter waarde van 4.000 euro voor bedrijven met een 

jaarlijks verbruik van minimaal 100.000 kWh elektriciteit of 
345.000kWh thermisch 

•  Coaching ter waarde van 7.000 euro voor bedrijven met een 
jaarlijks verbruik hoger dan 500.000 kWh elektriciteit of 
1.725.000kWh thermisch  

 
De eigen bijdrage bedraagt slechts 10% (400 of 700 euro). 
Er is begeleiding beschikbaar voor 110 Gentse bedrijven. 
 
Nu: teller staat op 27. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 Aandachtspunten 
 

•  Ook aanbod voor lager E-verbruik uit te werken. 
•  TVT > 2 jaar => ESCO’s?  
 
 

 
 



 
Projectoproep Agentschap Ondernemen: 

ESKIMO (ESCO's voor kmo's) 
 

Stad Gent ondersteunt 2 projecten: 
 
– ESCO4Gent 
– ESCO4Oost-Vlaanderen 

 

 
Rol: ervaring inbrengen en synergie E-coaching 

 
⇒ bestaande regelgeving en steunmaatregelen bij 
energiebesparende projecten bijstellen en 
efficiënter inzetten 
 
 

 



 ESCO4Gent 
 

 
 
 
 
 
Projectpartners: 
 
•Quares: parkmanager 
•3E: energiestudiebureau 
•Vzw Industrieweg 
•Vzw Drongen I 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 ESCO4Gent 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 ESCO4Gent 
 
 
Probleemstelling 
 

 

 

 
 



 ESCO4Gent 
 

 
•  Haalbaarheid van een gebiedsgerichte 

ESCO 
•  Twee bedrijventerreinen: Drongen & 

Industrieweg 
•  Inventarisatie van 

energiebesparingspotentieel 
•  Businessplan van dergelijke ESCO 

 
 



 ESCO4Oost-Vlaanderen 
 

 
 
 



 ESCO4Oost-Vlaanderen 
 

 
 
 



 
Benieuwd naar meer? 
 
www.gentklimaatstad.be/bedrijven  
 
www.industrieweg.be 
 
www.drongen1.be 
 
www.agentschapondernemen.be/artikel/esco4oost-vlaanderen 
 

Contact 
 
 
Björn De Grande: bjorn.degrande@stad.gent (09 268 23 78) 

 

 
 
 
 
 

 
 



Dank voor uw aandacht ! 


