
DURF AVOND

CVPP
23/04/2019



WAT IS BUURZAME STROOM?

• Een buurtproject in 
St-Amandsberg rond 
hernieuwbare energie

• Verschillende Europese projecten
• Interreg cVPP

• WiseGRID

• LIFE BE REEL



PROJECT COORDINATOR: ENERGENT

• Lokale energiecoöperatie

• Doelstelling: bijdragen aan een 
duurzame samenleving, op vlak van 
hernieuwbare energie

• Activiteiten
• Investeringen in hernieuwbare energie
• Renovatie-advies
• Groepsaankopen
• Buurzame Stroom – cVPP

• (Wat zijn toekomstige business modellen 
voor energiecoöperaties? – zie verder)



VRAAGSTELLING CVPP

Hoe kan een cVPP (community based virtual power plant) 
in Gent vorm krijgen?

Wat zijn mogelijke vormen van ‘gemeenschappen’?



GEMEENSCHAP 1 
EEN WIJK

• Wijk St-Amandsberg
• 2000 wooneenheden

• Geografisch afgebakend

• Diverse buurtwerkingen

• Socio-economisch en cultureel heel divers

• Veel huurders

• Relatief weinig kennis over energie

• Wat kan een wijk doen om een cVPP te worden?



GEMEENSCHAP 2
EEN ENERGIECOÖPERATIE

• EnerGent
• 1000 coöperanten

• Beperkter afgebakend: Gent en omstreken

• Veel kennis over energie

• Bundelen zich in de productie van energie

• Wat kan een energiecoöperatie doen om een cVPP te 
worden?
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PERSPECTIEF WIJK? 
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ACTIVITEITEN - WIJK

• Productie hernieuwbare energie
• Zoveel mogelijk zonnepanelen in de wijk (Zonnepanelen zijn rendabel

• Zoveel mogelijk isolatie in de wijk

• Collectieve zonneprojecten? Zonnedelen?

• WKK?

• Businessmodellen flexibiliteit
• Zoveel mogelijk lokale energieverbruiken

• Problemen met het (laagspannings-)net helpen ontlasten



PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN

• Diverse doelgroepen
• Huurders

• Appartementsbewoners

• Sociaal-economisch kwetsbare gezinnen

• Bewoners met ongeschikte daken

• Gezinnen met taalbeperkingen



PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN

• Aanpak: een zo goed mogelijke groepsaankoop:
• Onafhankelijk/objectief

• Lokaal bedrijf

• Sociaal-economische criteria

• Duidelijke process flow

• Sterke communicatie



Huurders

• Probleemstelling:
• Huiseigenaar investeert, huurder heeft het voordeel van een lage elektriciteitsprijs

• Oplossing:
• Addendum op huurcontract
• Win-win
• Neutrale partij bepaalt de huurbedragen

• Uitdagingen:
• Lange termijn duurzaamheid van contract
• Driepartijengoedkeuring nodig (heel tijdsintensief)

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN



Appartementen

• Probleemstelling:
• Complex eigendomstructuur VME

• Moeilijke wetgeving (technisch/juridisch)

• Oplossing:
• Sterke begeleiding appartementen, vertrouwen winnen

• Aanpassing wet (vereiste meerderheid)

• Mogelijkheidheid leningen VME

• 1 elektrische meter vs. meter per appartement

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN



Kwetsbare doelgroepen

• Probleemstelling:
• Huiseigenaar investeert, huurder heeft het voordeel van een lage elektriciteitsprijs

• Oplossing:
• Addendum op huurcontract
• Win-win
• Neutrale partij bepaalt de huurbedragen

• Uitdagingen:
• Lange termijn duurzaamheid van contract
• Driepartijengoedkeuring nodig (heel tijdsintensief)

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN



Ongeschikte daken

• Probleem
• Dak is ongeschikt voor PV

• Oplossing
• Financiële oplossingen voor combinatie PV en isolatie
• Duidelijke berekeningen (niet alleen besparing, maar ook meerwaardestijging, 

premies)
• Eenvoudige premies

• Uitdagingen
• Procesflow binnen administratieve verplichtingen

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN



Solidariteitsfonds

• Analyse
• Subsidies/premies isolatie bestaan, maar zijn onvoldoende en complex

• Voorstel
• Aantrekkelijk voorstel

• PV  derdepartijfinanciering: huur zonnepanelen
• Isolatie: volledig gedekt door overheidspremies en solidariteitsfonds
• Renovatie: door eigenaar te betalen

• Uitdagingen op lange termijn
• O.a. Geïntegreerde procesflow

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN



Taalproblemen

• Probleem
• NL is te beperkt gekend

• Oplossing
• Meer vertrouwen in de betreffende gemeenschappen

• Aangepast communicatiemateriaal 

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

ZONNEPANELEN



Testopstelling

• 20 woningen met PV + batterijen
• In 2 straten met problemen met het net 

• 5 bedrijven met PV + batterijen

• Open source Energy Management System (!!!)

BUSINESS MODELLEN FLEXIBILITEIT

Monitoring

Sturing



De netbeheerder helpen

• Test 1: Preventief: alle batterijen laten piek absorberen

• Test 2: Spanningscontrole door sturing omvormers/batterijen

Lange termijn: vergoeding wijk of collectief voor het 
stabiliseren van het net? 

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

BUSINESS MODELLEN FLEXIBILITEIT



Verhogen onafhankelijkheid wijk

• Test 3: Zo weinig mogelijk gebruik maken van het 
middenspanningsnet en het hoogspanningsnet? De batterijen 
worden een samen een wijkbatterij. 

Lange termijn: vergoeding wijk omdat er kosten worden 
uitgespaard in het net?

PRODUCTIE HERNIEUWBARE ENERGIE

BUSINESS MODELLEN FLEXIBILITEIT



NORMALE WERKING

ZONNEPANELEN + BATTERIJ

Ochtend

• Zon komt op: 

zonnepanelen produceren 

energie

• Mensen staan op: 

energieverbruik neemt toe

• Zonnepanelen voeden 

energieverbruik



NORMALE WERKING

ZONNEPANELEN + BATTERIJ

Voormiddag

• Zon blijft schijnen: 

zonnepanelen produceren 

energie

• Mensen zijn naar het werk: 

energieverbruik neemt af

• Batterij absorbeert zonne-

energie



NORMALE WERKING

ZONNEPANELEN + BATTERIJ

Middag

• Zon blijft schijnen: 

zonnepanelen produceren 

energie

• Batterij is volgeladen

• Net absorbeert energie



NORMALE WERKING

ZONNEPANELEN + BATTERIJ

Avond

• Zon gaat onder: 

zonnepanelen stoppen met 

produceren

• Mensen komen thuis: 

verbruik neemt toe

• Batterij voorziet verbruik



NORMALE WERKING

ZONNEPANELEN + BATTERIJ

Middernacht

• Geen productie van zonne-

energie

• Batterij leeg

• Net voorziet nachtverbruik



PROBLEEM: OVERBELASTING

OP DE MIDDAG

Middag

• Veel zon: veel productie

• Weinig verbruik

• Batterijen reeds 

volgeladen: productie 

wordt op het net gezet

• Situatie dezelfde over gans 

de wijk

• Gevaar op overbelasting: 

netspanning loopt te hoog 

op

• Omvormers schakelen zich 

uit
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OPLOSSING: TEST 1 
PIEKABSORBTIE

• Laden van de batterij wordt 

uitgesteld om optimaal de 

middagpiek te absorberen

• ‘s Ochtends wordt verbruik 

van net genomen

• ‘s Avonds wordt langer 

energie uit batterij verbruikt

• Effect op netspanning 

nagaan



PROBLEEM: VEEL ZON EN

ALLE BATTERIJEN VOL

Namiddag

• Overschot aan zonne-

energie

• Spanning stijgt: hoe verder 

van de cabine hoe hoger

• Omvormers schakelen zich 

uit bij te hoge spanning

• Hoe verder van de cabine, 

hoe meer kans op 

uitschakeling

Netspanning

Afsta

nd tot 

cabin

e
230V 260V



OPLOSSING: TEST 2
COLLECTIEVE PRODUCTIEBEPERKING

• Omvormers communiceren 

met elkaar

• Indien te hoge spanning op 

einde van lijn wordt 

vastgesteld beginnen alle 

omvormers hun productie 

te beperken

• Geen enkele omvormer 

wordt uitgeschakeld

• Individuele 

minderopbrengst, maar 

hogere gezamenlijke 

opbrengst

Netspanning

Afsta

nd tot 

cabin

e
230V 260V



TEST 3
WIJKBATTERIJ

• Omvormers communiceren 

met elkaar

• Alle batterijen werken 

samen om optimaal de 

energieproductie in de wijk 

te absorberen

• Omgekeerd om alle 

verbruik in de wijk te 

voorzien

• Uitwisseling van energie in 

cabine wordt gereduceerd

• (Ook aansluiting op 

WiseGRID project)



PERSPECTIEF ENERGIECOÖPERATIE?
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ACTIVITEITEN ENERGIECOÖPERATIE

• Zoveel mogelijk collectieve hernieuwbare energieprojecten
• Derdepartijfinanciering, incl. zonnepanelen, isolatie, LED, etc.

• Stimuleren/faciliteren van coöperanten of van andere 
gemeenschappen (zoals wijken)

• Groepsaankopen

• Begeleiding

• Monitoring hernieuwbare energie 

• Slimme sturingen aanbieden 

• Business modellen flexibiliteit?
• Aanbieden van flexibiliteit aan aggregator

• Stimuleren slimme sturing van huishoudens coöperanten, door verspreiding 
eigen (open source) energy management systeem?



ACTIVITEITEN ENERGIECOÖPERATIE



DANK U WEL

• Jeroen Baets

• Jeroen.baets@energent.be


