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WAT IS WAASLAND KLIMAATLAND? 

▪ Regionaal klimaatproject, opgericht in 2015, om de klimaatdoelstellingen in 

het Waasland te realiseren.

▪ Samenwerking tussen 11 gemeenten (Beveren, Hamme, Kruibeke, 

Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 

Waasmunster), Interwaas en de provincie Oost-Vlaanderen

▪ Doel om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te reduceren (in vergelijking 

met 2011) en klimaatneutraal te zijn tegen 2050 om zo te voldoen aan de 

doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 

▪ Waasland Klimaatland ondersteunt de gemeenten :

▪ Opmaak van de regionale plannen (mitigatie en adaptatie)

▪ Ondersteunen van de lokale plannen, acties, klimaatpact

▪ Coördineren en uitvoeren regionale acties

▪ Ondersteunende communicatie
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KLIMAATPLANNEN

▪ Klimaatplan 2030 (Burgemeesters convenant):

▪ Mitigatieplan (Interwaas)

▪ Adaptatieplan (Provincie)

▪ Energielandschap Waasland: we werken samen met 12 gemeenten en lokale 

actoren aan een ruimtelijke energievisie voor de regio. 

▪ Waar en hoe hernieuwbare energie produceren in de regio
▪ Hoe we deze energie kunnen opslaan, transporteren en verbruiken. 
▪ Gericht werk maken van een efficiënt, betaalbaar en gedragen 

energielandschap op maat van het Waasland.
▪ Projectcoördinator Moira Callens, Provincie Oost-Vlaanderen

▪ Andere plannen: gedeelde mobiliteit, bermmaaisel, bosstudie…
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KLIMAATPROJECTEN

Landbouwers 

Energiescans voor 

bedrijven

Gratis pv-scans 

voor landbouwers



ENERGIESCAN 
VOOR BEDRIJVEN 1.
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Een project in het kader van het burgemeesterconvenant, 
gericht op bedrijven

1. bewust worden van hun energieverbruik via een 
energiescan

2. stimuleren tot energiebesparing via een coachingtraject

1.1 WAT? 
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1.2 DE SCAN

• Een energieaudit brengt de huidige 
verbruiken in kaart

• Er wordt een lijst met mogelijke 
maatregelen en hun terugverdientijd 
opgemaakt

• Energieplan met prioriteiten, focus op 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie

© abo nv
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1.3 DE COACHING: ACTIE EN 
BEGELEIDING

De energiecoach zorgt ervoor dat je minder kopzorgen hebt. De 
begeleiding is op maat van jouw bedrijf en de gekozen maatregelen. 
Dit kan zijn: 

• Offertes opvragen en beoordelen

• Energieverbruik monitoren

• Begeleiding bij energieboekhouding

• Technische haalbaarheidsstudie van maatregelen

• Installateurs / aannemers contacteren 

• Opstellen van subsidieaanvraag

• Energie- en duurzaamheidsbewustwording… 

• …
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1.4 VOOR WIE? 

• Voor bedrijven met exploitatieadres in het werkingsgebied van 
Waasland Klimaatland: Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, 
Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, 
Waasmunster of Zwijndrecht

• Zowel voor grote verbruikers als kleine verbruikers

• Je neemt niet deel aan het EU ETS (Europese emissie handel)

• Je bent financieel gezond
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1.5 WAT KOST HET? 

Kleine verbruikers (>100.000 kWh elektriciteit of >345.000 thermische energie)

€744 excl. btw

Gemeente Beveren financiert 50% en zelfs 90% 
indien het bedrijf de maatregelen met een IRR van 
12,5% uitvoert

Grote verbruikers (<100.000 kWh elektriciteit en <345.000 thermische energie)

€3283 excl. btw



GRATIS PV-SCANS 
VOOR 
LANDBOUWERS2.
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WAT? 

• Gratis aanbieden van een pv-scan

• PDPO-subsidie

• Focus op potentieel voor zonne-energie

• Voor Wase landbouwbedrijven 

• Doel: landbouwers ondersteunen en stimuleren om een pv-installatie te 
realiseren

2.1 HET PROJECT
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2.2 DE PV-SCAN 

Het scan bestaat minimaal uit:

• Een plaatsbezoek

• Een economische analyse met 
detailberekening

• Indien gewenst, een voorstel om 
de PV-installatie te laten plaatsen 
door de burgercoöperatie 

• Indien gewenst, ondersteuning bij 
het opvragen en beoordelen van 
offertes (min. 3) 
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2.3 VOORDELEN 

• Mogelijkheid om te besparen op de energiefactuur

• Begeleiding i.p.v. alles zelf moeten opzoeken 

• Kosteloos en geen verplichtingen

• Mogelijkheid om burgers te betrekken via MWP
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HOE INSCHRIJVEN?

Zowel voor energiescan als PV-scan

• Via webformulier op de website 
Waaslandklimaatland.be 

• Mailen naar info@waaslandklimaatland.be

https://interwaas.be/klimaat-en-energie/waasland-klimaatland/hoofdpagina-wkl/pv-scans-voor-landbouwers


MEGAWATTPUUR3.



Titel

WIE/WAT?

DOEL?

HOE?



Wat/wie is MegaWattPuur?

➢ oprichting 18 nov 2019

➢ coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk

➢Door en voor burgers

➢ 6 oprichters – 4 bestuurders

➢ +3 kernleden



7 principes van de Internationale 
Coöperatieve Alliantie (ICA) 

• Vrijwillig en open lidmaatschap 

• Democratische controle door de leden

• Economische participatie door de leden

• Autonomie en onafhankelijkheid

• Onderwijs, vorming en informatieverstrekking

• Samenwerking met en tussen andere coöperaties 

• Positieve maatschappelijke invloed



Doel – (versnellen) energietransitie

• als (deel van) antwoord op klimaatproblematiek

• elektriciteit + warmte/koelen (+vervoer) 

• energie-efficiëntie

• maar focus op hernieuwbare energie

• rol burgers 

ons droombeeld: een koolstofarme samenleving met lokale, 
betaalbare, groene stroom



Hoe? - Projecten

1. Zonnig Waasland

2. PV-installatie 
GC De Route (geplaatst)

3. PV-installatie Solidagro 
(geplaatst)

4. Warmtepomp + PV Avansa
(in voorbereiding)

5. Middelbare school Sint-
Niklaas (in voorbereiding)



Hoe? – Zonnig Waasland
1. Voorbereidingsfase (nu)
2. Opstart (augustus)
3. Uitrol (2022)

Groepsaankoop PV (<10kva) met advies en begeleiding
- Voorontwerp PV-installatie incl. econ. analyse
- op basis van eenheidsprijzen overeengekomen met geselecteerde 

aannemer
- Bij interesse doorsturen naar aannemer
- MWP volgt plaatsing op (steekproef) 
- Bemiddelende rol bij problemen tussen klant en aannemer



Hoe? – Zonnig Waasland

• Werkwijze die in regio Gent, Kempen en Mechelen efficiënt is 
gebleken

• Troef MWP: subsidie energieambassadeur 2021 POV en 
medewerking van 12 lokale besturen



Hoe? – PV installatie GC De Route

• Sporthal, theaterzaal, kantoorruimte, vergaderzaal, horeca

• 214 zonnepanelen 
• 80,25 kWp

• 2 omvormers ( 50 & 20 kW )

• 72.6 MWh jaarlijkse productie
≈ verbruik 20 Vlaamse gezinnen

• 15,5 ton CO2  ↓ / jaar

• 62.000€ projectkost voor MegaWattPuur: opgehaald via 
coöperanten



Hoe? – PV installatie GC De Route

• 70-80% geschat eigenverbruik
(afhankelijk van de omstandigheden – oa corona, invulling GC)

• St. Gillis Waas vergoedt MWP per verbruikte kWh

• Stroomkost PV-installatie
≈ 25% voordeliger voor gemeente

• Contract met gemeente 
= 20 jaar zonne-energie zonder zorgen

• na 25 jaar nog 80% opbrengst

• Overschot injecteren & vergoed aan MegaWattPuur



Hoe gaan we te werk?

• Overleg met klant: info opvragen, wensen klant

• Verbruikprofiel klant

• Uitwerken voorstel (financiering – onderhoud)

• Kapitaalsoproep: bestaande en nieuwe coöperanten via 
infomomenten, sociale media, nieuwsberichten,…

• Win-win-win voor alle partijen



Bedankt voor jullie aandacht!

VRAGEN????

• blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief!  
megawattpuur.be/nieuwsbrief

• info@megawattpuur.be 

• aandelen.megawattpuur.be

• megawattpuur.be/investeren

http://megawattpuur.be/nieuwsbrief
mailto:info@megawattpuur.be
http://aandelen.megawattpuur.be/
http://megawattpuur.be/investeren


Amber Roeland

amber.roeland@interwaas.be


