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Bijlage R43B 

Stookinstallaties: kosten-batenanalyse 

 

 

1. Maak een kosten-batenanalyse op, zoals hieronder beschreven wordt. Voeg dat document als bijlage 

R43B bij het formulier. 

 

Zie de energiestudie die is toegevoegd in bijlage C6.7. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, kan criteria vastleggen om installaties vrij te 

stellen van de uitvoering van de kosten-batenanalyse. 

 

Als de bouw of renovatie van een installatie voor de productie van alleen elektriciteit of voor de productie 

van alleen warmte is gepland, wordt in de kosten-batenanalyse een vergelijking gemaakt tussen de 

geplande installatie of de geplande renovatie en een installatie die dezelfde hoeveelheid elektriciteit of 

dezelfde hoeveelheid warmte produceert, maar daarbij optimaal gebruikmaakt van kwalitatieve 

warmte-krachtkoppeling. 

 

Als de bouw of renovatie van een installatie voor de productie van warmte of elektriciteit is gepland die 

restwarmte op een bruikbare temperatuur genereert, wordt in de kosten-batenanalyse een vergelijking 

gemaakt tussen de geplande installatie of de geplande renovatie en een installatie die dezelfde 

hoeveelheid elektriciteit of dezelfde hoeveelheid warmte produceert, maar de restwarmte terugwint en 

warmte levert aan een stads-verwarmings- of koelingsnet. 

 

Als de bouw of renovatie van een stookinstallatie ten behoeve van een stadsverwarmings- of 

koelingsnetwerk is gepland, wordt in de kosten-batenanalyse een vergelijking gemaakt tussen de 

geplande installatie of de geplande renovatie en het gebruik van restwarmte uit nabijgelegen industriële 

installaties. 

 

De systeemgrens omvat de geplande installatie en de warmtebelastingen, zoals gebouwen en industriële 

processen. Binnen die systeemgrens worden de totale kosten van de warmte- en elektriciteitsvoorziening 

voor beide gevallen vastgesteld en vergeleken. 

 

Warmtebelastingen omvatten bestaande warmtebelastingen, zoals een industriële installatie of een 

bestaand stadsverwarmingssysteem, en ook, in stedelijke gebieden, de warmte-belasting en kosten die 

zouden ontstaan als een groep gebouwen of een deel van een stad voorzien zou worden van of 

aangesloten zou worden op een nieuw stadsverwarmingsnet. 

 

De kosten-batenanalyse wordt gebaseerd op een beschrijving van de geplande installatie en de 

installatie(s) waarmee wordt vergeleken, en heeft betrekking op het elektrisch en het thermisch 

vermogen, en, als dat van toepassing is, de soort brandstof, het geplande gebruik en het aantal geplande 

bedrijfsuren op jaarbasis, de plaats en de vraag naar elektriciteit en warmte. 

 

Voor de vergelijking wordt rekening gehouden met de vraag naar thermische energie en de soorten 

verwarming en koeling waarvan de nabije warmtevraagpunten gebruikmaken. De vergelijking heeft 

betrekking op de met infrastructuur samenhangende kosten voor de geplande installatie en de installatie 

waarmee wordt vergeleken. 
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De analyse maakt gebruik van een cashflowberekening op jaarbasis waarin de werkelijke 

cashflowtransacties uit investeringen in en de exploitatie van individuele installaties worden 

weergegeven. Projecten met een positief kostenbatenresultaat zijn die waarbij de som van de 

verdisconteerde voordelen groter is dan de som van de verdisconteerde kosten, dus waarbij de netto 

contante waarde groter is dan nul. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, bepaalt de basisregels voor de methode, de 

aannames en de berekeningstermijn voor de economische analyse, alsook welke installaties op basis van 

de globale kosten-batenanalyse geen gedetailleerde berekening hoeven uit te voeren. 

 

Als de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een energie-intensieve inrichting, is een 

verwijzing naar de energiestudie of het energieplan dat bij de aanvraag gevoegd is, voldoende, voor 

zover de voormelde gegevens in die energiestudie of dat energieplan zijn opgenomen. 

 


