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Hans Dufoer is diensthoofd van de Dienst Gebouwen bij de Provincie West-Vlaanderen. Als sinds jaar en

dag is hij begaan met energiebesparing in de Provinciegebouwen. Provinciehuis Boeverbos was het eerste

om te onderwerpen aan een onderhouds-en energieprestatiecontract (OEPC). Vandaag licht hij toe hoe dat

in z’n werk ging.



OP ZOEK NAAR EEN NIEUW CONCEPT

“Provincie West-Vlaanderen heeft een uitgebreid gebouwenpatrimonium en hoge klimaatambities. We

wilden gegarandeerd energie besparen en daarom zochten we naar ‘nieuwe formules’ om dit te

realiseren", steekt Hans van wal.

"Bij een klassieke verbouwing en/of renovatie is de Gebouwendienst zelf aan zet om nieuwe

klimatisatie-, verlichtings en verluchtingstechnieken aan te besteden. Naast prijs en kwaliteit kan de

energiebesparing uiteraard een gunningscriterium zijn. Maar harde garanties van energiebesparing zijn

er niet. Bij een onderhouds-en energieprestatiecontract daarentegen worden deze gebeiteld in het

contract met de winnende dienstverlener. Deze werkt een investerings- en onderhoudsplan uit en kan

dat – afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever – ook zelf financieren. Haalt de firma de

vooropgestelde rendementsverbeteringen niet, dan voorziet het contract een penalisatie; haalt hij ze wel

of overtreft hij de verwachtingen, dan kan hij rekenen op een bonus. 

We wilden als Provincie snel een significant resultaat zien in ons verbruik, daarom kozen we ineens

voor het hoofdkwartier van de Provincie: Provinciehuis Boeverbos (2 gebouwen). Tegelijk ook de

grootste energieslokop uit ons patrimonium, goed voor +/-2840 MWh op jaarbasis (waarvan 62% gas en

38% elektriciteit).

Het introduceren van een dergelijk ‘nieuw’ concept, waarbij er niet enkel energiebesparende ingrepen

doorgevoerd worden, maar er eveneens besparingsgaranties gevraagd worden, zorgt ervoor dat diverse

partners binnen het bestuur hiervoor open moesten staan. Niet enkel technische aspecten zijn

belangrijk, maar ook juridische en financiële zaken. Zeker dit laatste is complexer dan de gekende

formules. Bij een OEPC spreken we immers over een drietal ‘kredieten’, met name: energiebesparende

investeringskredieten, onderhoudskredieten (exploitatie) en tot slot kredieten voor nutsvoorzieningen

(exploitatie)”, verduidelijkt Hans. 

"Aangezien het hier om een eerste project ging, werd er ruimschoots de tijd genomen om voldoende

partners binnen het Bestuur te betrekken. Dit zorgde ervoor dat we een langer voorbereidingstraject

doorliepen t.o.v. klassieke projecten. Niettemin hebben we ervaren dat een goede voorbereiding ertoe

bijdraagt dat het project na gunning veel sneller en efficiënter verloopt. 

We hebben een extern studiebureau ingeschakeld om ons te begeleiden. Dit heeft ons wel +/- 35.300 euro

(excl. BTW) gekost, maar zij hebben wel de conditiestaatmetingen opgemaakt, een energieaudit

uitgevoerd, gezorgd voor het ontwerp, de evaluatie van de inschrijvers, de opmaak van het

gunningsverslag en het bijwonen en leiden van de opstartvergadering. In een complex dossier als dit,

was dat voor ons echt een meerwaarde.

VAN BIJ HET BEGIN 
DIVERSE PARTNERS AANSPREKEN



Een besparing van +/- 44% qua elektriciteitsverbruik (afname) o.a. door efficiëntere installaties

(frequentie geregeld), CO2-sturing voor de ventilatie, energiezuinigere verlichting, extra PV-panelen… 

Een besparing van +/- 26% qua gasverbruik (afname) o.a. door een vernieuwde regeling voor het

beheersysteem, dakisolatie, het vernieuwen van verwarmingsketels, voorzien van

warmtepompboilers voor SWW, gasabsorptiewarmtepompen… 

De totale energiebesparing werd berekend op basis van de volgende deelfacetten: 

We verdienen onze investering niet volledig terug", geeft Hans toe. "Dat had gekund als we onze ambitie

hadden beperkt tot een energiebesparing van 25%. Maar omdat we ook qua klimaat hoog mikken, waren

we bereid verder te gaan.

Omgerekend komt de hele operatie neer op een jaarlijkse CO2- besparing van +/- 273 ton. De

terugverdientijd van de investeringen berekenen, is moelijker. Deze varieert immers afhankelijk van de

ingreep. Iedere ingreep zorgt voor een andere terugverdientijd.

Dakisolatie op het administratief gebouw 

Warmtepompboilers voor de productie van sanitair warm water 

PV-panelen op het dak van het administratief gebouw en het dak van de garage/ schrijnwerkerij 

Slimme thermostaten en radiatorkranen 

Relighting in het bestuursgebouw en het administratief gebouw 

Vervangen van de lichtstraat in de schrijnwerkerij/ garage 

Vernieuwen van de luchtgroepen, de technische installaties in de stookplaats en de regeling van de

verwarmings-en klimaatinstallaties (Priva regeling – gebouwbeheersysteem)

Het contract voor het Provinciehuis Boeverbos werd na een mededingingsprocedure met

onderhandeling gegund aan Veolia. De jaarlijkse energiebesparing die door hen werd vooropgesteld

bedraagt 37,4%. 

De totale kostprijs van de investeringswerken bedroeg 2.543.679,07 euro. Als opdrachtgever kun je

ervoor kiezen dit zelf op te hoesten, of de opdrachthouder te laten prefinancieren. Wij kozen voor de

eerste optie. Er werden met dit bedrag verschillende ingrepen doorgevoerd: 

SERIEUS AMBITIEUS



Relighting in het

bestuursgebouw en het

administratief gebouw

ENERGIEBESPARING OP ALLE
MOGELIJKE VLAKKEN

Het personeel van de Gebouwendienst kon ook besparen op zijn eigen energie. Dankzij deze formule,

waarbij een belangrijk deel van het proces wordt uitbesteed, kunnen ze immers meer dossiers op hun

vork nemen en kan het investeringsritme worden versneld. Dat is nodig want het klimaat heeft immers

nog weinig geduld", lacht Hans.

"De investeringswerken aan de technische installaties en het gebouw werden door Veolia binnen het jaar

heel vlot doorgevoerd, en dit ondanks de soms moeilijke uitvoeringsomstandigheden wegens de

coronamaatregelen. De eerste resultaten tonen aan dat de vooropgestelde energiebesparingen realistisch

waren niettegenstaande verstrengde richtlijnen rond o.a. ventilatie-eisen wegens corona. Als

Provinciebestuur kijken we bijgevolg met grote tevredenheid terug op dit project en de verdere duur van

het contract. In de toekomst blijven we verder inzetten op het verduurzamen van ons

gebouwenpatrimonium, dit door het afsluiten van nieuwe onderhouds-en energieprestatiecontracten.



 “WE HEBBEN ERVAREN DAT EEN GOEDE VOORBEREIDING ERTOE
BIJDRAAGT DAT HET PROJECT NA GUNNING VEEL SNELLER EN

EFFICIËNTER VERLOOPT.”

 

 

Als Provinciebestuur kunnen we dit type contract aan lokale besturen alleen maar aanraden. Een OEPC

draagt immers bij aan het verduurzamen van het gebouwenpatrimonium en dit met de nodige garanties

op energiebesparingen voor de gebouwen. Bovendien zorgen deze besparingen ervoor dat een deel van

je investeringskosten, aan de technische installaties en de gebouwen, zich op termijn (geheel of

grotendeels) terug verdienen, wat niet enkel goed is voor de financiën, maar eveneens voor de

klimaatdoelstellingen", besluit Hans.

EEN AANRADER VOOR 
LOKALE BESTUREN


