
Energy Community - Antwerpen



Wie is Encon?



Encon is een onafhankelijk bureau dat 

bedrijven ondersteunt met creatieve en 

vernieuwende oplossingen in hun transitie om 

duurzamer te worden. 

Sinds

2002

Actief in Europa 

met kantoren in 

BE en NL 

> 90 experts



TOGETHER, 
LET’S MAKE GROWTH 
SUSTAINABLE

139.000 ha
bomen gered

1.700.000 ton 
CO2 gereduceerd

€ 266.000.000
Directe groei



Referenties



Krachtigste zonnedak van Europa

18 MWp PV installatie – 50.000 zonnepanelen

Heylen Warehouses



Ondersteuning bij het opzetten van

VGP Renewable Energy

VGP Renewable Energy

Volgende referentie



Zonnedak Belorta

1 000 kWp PV installatie



10 MW windenergie &

10 MWp PV-installatie

Groep H. Essers & IKEA



In de afgelopen 12 jaar: 30.000.000 m² oppervlakte 

aan PV-projecten begeleid bij KMO’s en grote 

ondernemingen in Europa



Andere referenties van Encon zijn



Waarom PV?



Waarom PV?

• EU Doelstellingen België (2030 en 2050);

• Bijdrage aan een duurzaam milieu;

• Eigen energievoorziening;

• Stijgende energieprijzen;

• Dalende investeringskosten;

• Ondersteund door de overheid.

Zonne-energie is een interessante, 

duurzame en ecologische belegging



Evolutie van hernieuwbare energie

Source: IEA via https://www.iea.org/countries/belgium, connsulted on 25/1/2022

https://www.iea.org/countries/belgium


De ontploffing van de energieprijs!



Plan van aanpak 
PV-project



Plan van aanpak
PV - begeleiding

Consultancy

Gebaseerd op een 

haalbaarheidsstudie bepalen 

van de huidige situatie, 

creëren we concepten om de 

gewenste situatie te 

definiëren. Vervolgens 

begeleiden van de call groene 

stroom

Procurement

Het ideale team samenbrengen 

om het gekozen concept 

daadwerkelijk te realiseren, om 

hen uit te dagen om met hun 

beste voorstellen te komen en 

zo te kunnen onderhandelen 

voor de beste 

kwaliteitsgaranties

Project 
Management

De schakel zijn tussen alle 

betrokken partijen, 

rapporteren over de 

voortgang van het project en 

garanderen een 

kwaliteitsvolle aflevering.

Lean
Sustainability



Consultancy 

1. Haalbaarheidsstudie

• Profielanalyse;

• Stabiliteit en netstudie;

• Optimale dimensionering & opbrengstberekening; 

• Verschillende concepten:

 Minimale injectie;

 Maximalisatie beschikbare oppervlakte;

 Maximalisatie projectrendement;

• Simulatie & advies investeringssteun o.b.v. PV call-systeem (slaagkans vs 
optimalisatie projectrendement);

• Financieel model

Optimalisaties:

Zuid-opstelling of 

Oost-West? Of beide?



Combinatie andere technologieën en future proof
installatie

•Batterijopslag
•Verhogen eigen verbruik

•Type batterijen

•Dag/nacht verschuiving 

•Conceptanalyse
• Andere energieopwekking

• Demand side management

• Opslag

• Toekomstig verbruik laadinfrastructuur



Consultancy – aanvraag investeringssteun

Welke projecten krijgen steun

• Zelf hoogte van steun bepalen maar Steunplafond!

• Toekenning bod van laag naar hoog zolang budget binnen subcall

• Projecten met hetzelfde bod  tijdstip van indiening

• Indien aangevraagde steun < budget  hoogste bod valt af

• Aangekondigde calls ‘overige PV’:

 Call 2 - 2022: 14/06/2022 – 28/06/2022

 Call 3 - 2022: 13/10/2022 – 27/10/2022

 Via elektronisch formulier op website VEKA

 Minimaal benodigde info:

 Lijst van de verwachte projectkosten

 Indien omgevingsvergunning noodzakelijk, dan moet vergunning behaald zijn 

voor aanvraag steun

• Bekendmaking resultaten call: ± 2 maanden na afsluiting

 Nog geen onomkeerbare contractuele verbintenissen



Resultaten voorgaande calls

Call 2 - 2021 Call 3 - 2021 Call 1 - 2022

- Totaal budget = € 5.000.000

- 105 projecten steun aangevraagd

- 96 goedgekeurde aanvragen

 Plaats 1: 1,71 €/MWh

 Plaats 96: 21,0 €/MWh

- Totaal budget = € 5.000.000

- 147 projecten steun aangevraagd

- 73 goedgekeurde aanvragen

 Plaats 1: 4,71 €/MWh

 Plaats 73: 9,87 €/MWh

- Totaal budget = € 5.000.000

- 302 projecten steun aangevraagd

 Plaats 1: 1,1 €/MWh

 Plaats 302: 20,98 €/MWh

 Gewogen gemiddelde: 6,3 €/MWh

3de call ‘21:



Procurement - aanbesteding

1. Engineering + ontwerp lastenboek

 Specifiek lastenboek voor een turn-key PV-installatie;

 ± 250 project specifieke parameters worden bepaald; 

 Doel een kwalitatief en kostenefficiënt PV project met bijhorende garanties te 
bekomen.

2. Uitsturen, begeleiden en ontzorgen van de offertevraag;

3. Onderhandeling & Gunningsadvies;

4. Samenwerkingscontract opstellen.

5. Groepsaankoop



Procurement - aanbesteding

Onderhandeling + vergelijkende studie

Vergelijking van de ontvangen offertes op basis van ± 100 verschillende parameters. 

Beoordeling op basis van een financiële-, technische- en administratieve analyse en gunningscriteria’s.

Uit voorgaande projecten blijkt dat de investeringskosten van de voorstellen van de

verschillende indieners tot 15% van elkaar kunnen afwijken.



Projectmanager neemt de lead en is SPOC

KO-meeting om praktische zaken, planning, veiligheid, procedures, ... af te stemmen

Controle definitief ontwerpdossier

Kwalitatieve installatie waarborgen volgens contractuele afspraken en noden van de klant d.m.v. werfopvolging

Voorlopige en definitieve oplevering van de installatie

 Ontzorging

 Tijdsbesparing

 Risico verlaging

 Opvolgen van afspraken in samenwerkingscontract

 Controle van de installatie

Projectmanagment



Impact business 
case



Business case - voorbeeld

Geïnstalleerd vermogen: 250 kWp 500 kWp 750 kWp

Aanname gemiddelde elektriciteitsprijs [€/MWh]: 130 150 170 130 150 170 130 150 170

Levelized cost of electricity (LCOE) [€/MWh]: 49,6 49,6 49,6 45,6 45,6 45,6 43,4 43,4 43,4

Tot. jaarlijkse besparing & opbrengsten [€/jaar]: 23.755 26.833 29.912 48.010 54.156 60.301 72.574 81.798 91.023

IRR [%]: 11,3% 13,3% 15,3% 13,1% 15,3% 17,4% 14,1% 16,4% 18,5%

Terugverdientijd [jaar]: 9,1 8,2 7,4 8,3 7,4 6,7 7,8 7,0 6,4



Vast tarief elektriciteitsprijs



Together, 
let’s make 
growth 
sustainable

E info@encon.be

T +32 89 410 820

www.encon.be

Kieleberg 41, 3740 Bilzen

België

Bedankt voor 
uw aandacht.


