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INHOUD – verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

BESCHRIJVING AS IS 

Het recentst teruggevonden jaarlijks elektrisch verbruik van de elektrische meter van Werf 44, EAN 
541448860015862789 bedraagt 202.161 kWh/jaar voor het jaar 2019 (bron: telegelezen meter, 
verbruik uit E-lyse). 
Het gemiddeld jaarlijks elektrisch verbruik is 168.879 kWh/jaar (gemiddelde van de laatste twee 
jaren). Het gebouw werd in 2017 in dienst genomen, dus de elektriciteitsgegevens van 2017 zijn 
niet representatief. 
 
Er is ook een conciërgewoning aanwezig in het gebouw met een aparte elektriciteitsaansluiting (EAN 
541448860016378739). Het recentst teruggevonden jaarlijks verbruik bedraagt 1.372 kWh/jaar voor 
het jaar 2019 (bron: jaarlijks gelezen meter, verbruik uit E-lyse). 
 
In bijlage vindt u een grafiek van het jaarlijks elektrisch verbruik van de hoofdmeter, EAN 
541448860015862789. 
 
Zonnepanelen geplaatst vanaf 2021 werken niet meer met een terugdraaiende teller. De meterstand 
loopt niet meer op als er overtollige stroom op het net wordt geïnjecteerd. In plaats hiervan krijg je 
een beperkte vergoeding voor de elektriciteit die de panelen opwekken op het ogenblik dat je deze 
niet gebruikt. Het is daarom het voordeligste om de geproduceerde elektriciteit zoveel mogelijk 
onmiddellijk te verbruiken.  
Een mogelijke aanvulling op zonnepanelen is om een batterij te voorzien waar de overschot aan 
opgewerkte energie wordt opgeslagen. Zo kan er op momenten van de dag dat de zonnepanelen 
geen energie opwekken, de opgeslagen elektriciteit gebruikt worden.  
 
Er is reeds een projectvoorstel voor energiebesparende maatregelen in opstart bij netbeheerder 
Fluvius in samenwerking met Zero Emission Solutions. De betrokkenen zijn reeds ter plaatsen 
geweest. Fluvius onderzoekt de mogelijkheden voor de zonnepanelen op werf 44 en dient een 
voorstel met een financiële fiche (kostprijs, besparing en vermeden CO2-uitstoot) en planning in.  
 

VISIE 

Gemeente Schilde gaat met de ondertekening van het Burgemeesterconvenant 2030 het 
engagement aan om tegen 2030 de CO2 uitstoot met 40% reduceren om weerbaar te zijn tegen de 
klimaatveranderingen. Een sterk klimaatbeleid start bij de eigen werking van het bestuur. Handelen 
op de gebieden waarop de gemeente directe impact heeft zoals het eigen patrimonium zal CO2-
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besparing opleveren. Hiernaast geeft het een signaal van betrokkenheid en een stimulans tot actie 
naar de burgers. 
 
Deze actie is gekoppeld aan de volgende SDG’s:  

• betaalbare en duurzame energie; 

• industrie, innovatie en infrastructuur; 

• duurzame steden en gemeenschappen; 

• klimaatactie. 

TE BEREIKEN RESULTAAT 

Door het installeren van een PV-installatie, creëren we groene stroom waardoor het gebouw minder 
CO2 zal uitstoten. Hiernaast optimaliseren we het elektrisch verbruik van het gebouw wat ook 
financiële besparingen biedt.  
 
Het huidige elektrische verbruik is 202.189,75 kWh per jaar. Dit werd berekend op de 
kwartuurwaarden van EAN 541448860015862789. Volgens de berekening van Fluvius zullen de 
zonnepanelen 106.2662 kWh opbrengen.   
Hiervan zullen we ongeveer 65% gebruiken of besparen op de huidige factuur. Dit is 69.152,38 kWh x 
€ 0,11/kWh. Dit bespaart gemeente Schilde € 7.606 per jaar.  
35% van de opgewekte energie zullen we injecteren op het net, met andere woorden verkopen aan 
de leverancier. Dit is 37.109,62 kWh x € 0,03352/kWh. Dit levert Schilde € 1.243 per jaar op.  
 
Werf 44 stoot 45 ton CO2 per jaar uit. Na de plaatsing van de zonnepalen wordt de CO2 uitstoot van 
het gebouw geschat op 29,7 CO2 per jaar. Het gebouw vermindert dus met 15,3 ton CO2 per jaar.  

INDICATOREN OM TE METEN OF HET RESULTAAT BEREIKT IS  

• Aan de hand van facturen van het jaarlijks verbruik van Werf 44  en de resultaten uit het 
programma E-lyse kan de daling van elektrisch verbruik en de besparingen worden 
waarnomen. Hieruit zullen we ook de financiële voordelen kunnen afleiden.  
De factuur zou jaarlijks gemiddeld met € 7.606 moeten verminderen ten opzichte van de 
huidige kosten.  

• De CO2-uitstoot van het gebouw, het gemeentelijk patrimonium en gemeente Schilde zal 
dalen. Dit wordt weergegeven in de CO2-inventarissen. 
Na de plaatsing van zonnepanelen zou de CO2-uitstoot met 15,3 ton CO2 per jaar 
verminderd moeten zijn.  

TE VERVULLEN RANDVOORWAARDEN 

• De dimensionering van PV-installatie gebeurt op basis van eigen gebruik, rekening houdend 
met de terugverdientijd. Er moet een gezond evenwicht zijn tussen een goede 
terugverdientijd en opwekking groene stroom.  

• Er zijn twee EAN-nummers, waarvan de conciërgewoning een verwaarloosbaar klein verbruik 
heeft. De conciërgewoning zal vanwege een te beperkend dakoppervlakte uit het project 
gelaten worden.  

• Op het dak is er schaduwwerking door twee bomen en de HVAC. Hiermee moet rekening 
gehouden worden bij de locatie van de zonnepanelen. 

• Bij het intekenen van de zonnepaneleninstallatie moet rekening worden gehouden met de 
dakrand die ongeveer 35 - 40 cm hoog en 75 cm breed is. Daarnaast is er ook een 
valbeschermingslijn op het dak aanwezig op 2 meter van de dakrand. 

• In het verleden zijn er problemen geweest met waterinsijpeling. Het is noodzakelijk om een 
dakcontrole en bijhorende aanpassingen van de dakhuid te laten uitvoeren voor de 
zonnepaneleninstallatie geplaatst wordt, omdat het achteraf een stuk moeilijker is om de 
lekken op te sporen. Het dak moet volledig waterdicht zijn voor de aanvang van de 
plaatsing. De hoofdaannemer van Werf 44, Groep Van Roey nv moet zijn 10-jarige 
aansprakelijkheid kunnen garanderen. 

• Indien de plaatsing van de zonnepalen gevolgen heeft voor de aanwezige infrastructuur op 
het dak of binnenin het gebouw zal de dienst ICT tijdig geïnformeerd en betrokken worden.  
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• In 2018 werd reeds een projectvoorstel opgemaakt door Fluvius deze verschilt sterk in 
raming ten opzichte van het nieuwe projectvoorstel.  
Dit kan verklaard worden door volgende redenen: 

o Geen terugdraaiende teller meer, sinds 2021. 
o Geen groene stroomcertificaten meer. 
o Jaarlijks verbruik was toen nog heel laag (119.430 kWh), het gebouw was nog maar 

net in dienst genomen. Het huidige verbruik is 202.189,75 kWh. Dit is bijna het 
dubbele. Dit vertaalt zich ook in een groter aantal zonnepanelen, grotere productie 
en een groter vermogen per zonnepaneel in de berekening. 

o Verwachte productie zonnepanelenmodel 2018 is 35.342 kWh. Verwachte productie 
zonnepanelenmodel 2021 is 106.262,14 kWh. 

o In 2018 werden er 150 panelen gepland, in de planning van 2021 worden er 309 
panelen geplaatst.   

o De kwaliteit van zonnepanelen is sterk gestegen. 
 

PROCES – enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

STAKEHOLDERS/DOELGROEP 

We nemen als gemeente onze voorbeeldsrol op. Hierdoor worden inwoners gestimuleerd om zelf 
energiebesparende maatregelen en klimaatbewuste keuzes te nemen in hun eigen dagdagelijkse 
leven.  
 
De buurtbewoners kunnen visuele vervuiling ondervinden van de zonnepanelen op het dak van Werf 
44. Aangezien de zonnepanelen geplaatst worden op de 1ste verdieping en op 2 meter van de rand van 
het dak zullen deze minimaal zichtbaar zijn vanuit omgeving.  
 

AANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICIPATIE 

De inwoners zullen via de verschillende kanalen zoals info2970, website, sociale media, Schilde 
Schittert, … op de hoogte gebracht worden van de vorderingen voor het plaatsen van de zonnepanelen 
op Werf 44.  
 
Het plaatsen van zonnepanelen op Werf 44 via burgerparticipatie wordt ook als optie bekeken. 
Zonnewind werkt een projectvoorstel uit voor de zonnepanelen voor Werf 44. Deze coöperatieve 
vereniging helpt gemeenten, organisaties, … om CO2-reductie te realiseren en inwoners te 
sensibiliseren en betrekken om meer duurzaam te gaan denken.  
 

FINANCIËLE NEERSLAG 

RAMING - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

Er is een bedrag van 60.000 euro voor 2021 voor de plaatsing en 5.000 euro voor 2021 voor de 
studiekosten van zonnepanelen op Werf 44 voorzien in het meerjarenplan. 
 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

Momenteel zijn er geen subsidiemogelijkheden.  
 

PERSONEELSINZET 

Het beheer en plaatsing van de zonnepanelen dient uitgevoerd te worden door een externe partner 
met de juiste expertise. Het personeel zal hiervoor niet worden ingezet.  
 
 



 
4 

TIMING/PLANNING - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

Na bevraging bij instanties wordt de totale tijdsspanne geschat op een jaar.  
 
- November 2020: Aanvraag projectvoorstel Fluvius 
- December 2020: Plaatsbezoek Fluvius 
- December 2020: Scopebevestiging Fluvius 
- Februari 2021: Projectvoorstel Fluvius 
- Februari 2021: verkennend gesprek met Zonnewind  
- Februari 2021: Startnota op managementteam 
- Maart 2021: Startnota op college 
- April 2021: Startnota op raadscommissie 
- Mei/juni 2021: Projectvoorstel op college + GR 
- Najaar 2021: Plaatsing zonnepanelen 
 
 

SOCIALE TOETS - enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

Niet van toepassing.  
 

PRIVACYTOETS - enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

Niet van toepassing.  
 

INPUT POP-UP - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

Er is geen feedback vanuit de Pop-Up winkel.  
 

INPUT RAADSCOMMISSIE – niet van toepassing voor projecten opgestart in 2020  

Elke startnota wordt toegelicht tijdens een raadscommissie.  De feedback van de raadsleden wordt 
opgenomen in het verslag van de raadscommissie en tevens hier opgenomen.  Pas indien noodzakelijk 
en mogelijk onderdelen van de startnota aan op basis van de input van de raadsleden. 
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BIJLAGE 

 

 
 
Figuur 1: Overzicht site – dak Werf 44 
 
 
 

 
 
Figuur 2: Grafiek jaarlijks elektrisch verbruik EAN 541448860015862789 
 
 


