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Verkiezingen 2019

12 adviezen voor de
Vlaamse nutsvoorzieningen
in de komende legislatuur
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Fluvius

is het nieuwe netbedrijf dat
op 1 juli 2018 ontstond uit
de fusie van Eandis en Infrax.
Fluvius is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren
en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit,
aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte, en beheert het
gemeentelijk openbare verlichtingspark. In totaal beheert
het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen
aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse gemeenten actief.
Tot begin 2019 blijven de merknamen Eandis en Infrax nog
zichtbaar in het straatbeeld, nadien worden alle activiteiten
onder de naam Fluvius uitgevoerd.

We zijn verantwoordelijk voor
bijna 7 miljoen aansluitingen

Elektriciteit:

Aardgas:

3 500 000

Kabeltelevisie:

2 200 000

Riolering:

540 000

630 000
US.

Kabeltelevisie:

Aardgas:

20 500 km

57 000 km

We brengen licht op meer dan
een miljoen plaatsen

Openbare verlichtingspalen:

Elektriciteit:

142 000 km

We zijn met ruim
5 000 collega’s

1 200 000

Riolering:

84 gemeenten

Kabeltelevisie:

91 gemeenten

Aardgas:

17 projecten

81 projecten

11 000 km

Medewerkers:

Elektriciteit:

heel Vlaanderen

Internet, telefonie en dataverkeer:

87 gemeenten

Geografisch informatiesysteem:

43 gemeenten
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Onze netten gaan bijna
6 keer de wereld rond

5 330

heel Vlaanderen

Publieke wifi:
Warmtenetten:

Riolering:

Datacenter:

15 gemeenten

We doen veel meer dan
alleen maar energie

Oktober 2018

Vlaanderen aan de top in Europa. Daar wil ook Fluvius toe bijdragen. In dit
memorandum vertellen we u hoe we dat (kunnen) doen.
Als Vlaams multi-utility-bedrijf delen we graag onze suggesties voor
de leiding-gebonden activiteiten en nutsvoorzieningen in de komende
legislatuur. Ook in die legislatuur zal de transitie naar een duurzame
samenleving nieuwe vragen oproepen. Fluvius heeft de antwoorden.
Uit het onderzoek "Vlaanderen 2020, visie op de leidinggebonden
nutssectoren1" bleek dat het scenario van de geïntegreerde multi-

“Met zijn multiutility-aanpak helpt
Fluvius de steden
en gemeenten in
Vlaanderen smart te
worden”

utility voor heel Vlaanderen de beste optie is. Daarbij beheert één enkel
nutsbedrijf alle leidinggebonden nutsvoorzieningen in het volledige gewest.
Volgens het rapport kunnen we op deze manier alle voordelen benutten
van een geografische schaalvergroting en sectorale bundeling. Het is een
visie die Fluvius stapsgewijs, in overleg met alle belanghebbenden, wil
realiseren.
Minder hinder en meer comfort voor de burger. Eén aanspreekpunt. De
realisatie van financiële schaalvoordelen. Dat is de multi-utility-aanpak
waarvoor Fluvius staat. Voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie
en warmte garanderen we nu al een grote samenhang en een brede
benadering.
Fluvius is klaar om de steden en gemeenten in Vlaanderen te helpen
bij de uitdaging om smart of slim te worden. We helpen de gewenste
functionaliteiten te bepalen, reiken gepaste oplossingen aan, en
implementeren de juiste technologie: Fluvius luistert, denkt mee en zorgt
voor een klant- en toekomstgerichte service. Met oog voor synergie tussen
domeinen en technologieën. En met open data die het succes van keuzes
helpen te meten, en een voedingsbodem zijn voor verdere innovatie.
Fluvius helpt het slimme verhaal in en voor Vlaanderen te schrijven.

Frank Vanbrabant

Walter Van den Bossche

CEO

Gedelegeerd bestuurder

1 Uitgevoerd door Capgemini Consulting, in opdracht van de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur en het Agentschap Binnenlands Bestuur
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“Om het energiesysteem in
balans te houden, moeten
we snel kunnen inspelen op
de wisselende productie en
consumptie van energie”

4

ENERGIE

DE BOUWSTENEN
VOOR INTELLIGENTE
ENERGIEMARKTEN
De energietransitie stelt het distributienetbeheer in
Vlaanderen voor uitdagingen. Meer dan om het beheer
van een net, gaat het nu en in de toekomst om het
beheer van een systeem. De distributienetbeheerder
wordt een systeembeheerder.
De distributienetten in Vlaanderen behoren tot de
betrouwbaarste in Europa en de wereld. Slechts 1 keer
om de 2,3 jaar ondervindt de klant een ongeplande
stroomonderbreking. In 2017 had een klant aangesloten
op het laagspanningsnet gemiddeld 4 minuten en 59
seconden geen elektriciteit als gevolg van een storing
op het laagspanningsnet, en 17 minuten 12 seconden
als gevolg van een storing op het middenspanningsnet.
Op het aardgasdistributienetwerk bedroeg de onbeschikbaarheid in 2017 gemiddeld 2 minuten 40 seconden. En dat voor bijna 3,4 miljoen gebruikers van het
elektriciteitsnet en voor meer dan 2 miljoen gebruikers
van het aardgasnet.
Die grote betrouwbaarheid willen we op peil
houden. Maar dat zal inspanningen vragen. Om het
energiesysteem van de toekomst in balans te houden,
moeten we snel kunnen inspelen op de wisselende
productie en consumptie van energie.
Prosumenten zullen in de toekomst namelijk autonoom
beslissen wanneer ze energie in het distributienet
injecteren, wanneer ze energie bufferen en wanneer ze
die verkopen. De klant krijgt dus een grotere autonomie. Die kan hij alleen ten volle benutten, als we
inzetten op verregaande automatisering en absoluut
gebruiksgemak. Zo zorgen we voor betrokken klanten
die willen deelnemen aan vraagbeheer en die flexibiliteit beschikbaar stellen.
Kortom, vandaag moeten we de innovatieve
bouwstenen leggen voor de intelligente
energiemarkten van morgen. Op de volgende pagina's
geven we graag een overzicht.
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“We hebben
flexibiliteit nodig
om groene energie
lokaal te integreren
in het net”
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1
Zorg voor een
Vlaamse regelgeving
op het vlak van flexibiliteit
We evolueren naar een duurzame energievoorziening,
met meer intermitterende energiebronnen. Bovendien
gebruiken we alsmaar meer elektriciteit (‘elektrificatie’).
Het gevolg: momenten van overproductie en tekorten.
We zullen meer pieken in vraag en aanbod zien.

Om congestieproblemen aan te pakken, heeft de
distributiesysteembeheerder ook nood aan technische
flexibiliteit. Hij zal hiervoor altijd eerst een beroep
doen op de flexibiliteit die wordt aangeboden op lokale
flexibiliteitsmarkten.

Intelligente markten houden rekening met de plaats
van productie en consumptie van energie en met de
real-time situatie van het distributienet dat deze twee
met elkaar verbindt. Door rekening te houden met de
lokale fysieke beperkingen van het net, garanderen
we de netveiligheid en bevoorradingszekerheid. Als we
slimme oplossingen integreren in het distributienet,
is dat een alternatief voor een investering in sterkere
netten.

Wat als er op die lokale markten geen (of onvoldoende)
product beschikbaar is? Dan moeten klanten tijdelijk
rechtstreeks aan Fluvius flexibiliteit kunnen aanbieden.
Ze moeten dan een tarifair voordeel krijgen, tegen gereguleerde voorwaarden en op basis van vastgelegde
afspraken. Door klanten aan te sturen, kan Fluvius als
distributiesysteembeheerder de bevoorradingszekerheid op het distributienet garanderen. Op het middenspanningsnet is dit al mogelijk. Momenteel onderzoeken we of ook het laagspanningsnet, via de digitale
meter, actief kan worden beheerd.

Meer en meer lokale productie-installaties worden
aangesloten op de distributienetten. Daardoor wordt de
netuitbating complexer. Ook het risico op congestieproblemen groeit. We hebben extra flexibiliteit nodig
om lokaal groene productiesystemen te integreren in
het distributienet zonder dat we congestieproblemen
veroorzaken. Een congestieprobleem ontstaat wanneer
onverwacht veel lokaal geproduceerde elektriciteit op
het distributienet komt, en we het net lokaal overbelasten. Dit kan tijdens een zonnige periode waarin
alle PV-installaties op hetzelfde moment volop elektriciteit produceren, terwijl de vraag naar elektriciteit
beperkt is.

Flexibiliteit onder de loep
Er is een belangrijk verschil tussen marktflexibiliteit en
technische flexibiliteit.
Voor marktflexibiliteit (= wat decentraal aan energie
wordt opgewekt en flexibel gemaakt via de distributienetten, tot op het niveau van het transmissienet) geldt
vanzelfsprekend het vrijemarktprincipe.

Fluvius pleit voor een
Vlaams wettelijk kader op het
vlak van flexibiliteit, dat met het
vrijemarktprincipe als uitgangspunt
lokale flexibiliteitsmarkten mogelijk
maakt. Daarbij kan Fluvius als databeheerder de rol van Flex Data Manager
opnemen en is technische
flexibiliteit voor de distributiesysteembeheerder geborgd.

Naast de marktflexibiliteit, is er ook nood aan lokale
flexibiliteitsmarkten op distributienetniveau. Fluvius
is de aangewezen partij om de intelligente markten van
de toekomst te ondersteunen. Dat kan door de rol van
Flex Data Manager op te nemen voor die lokale marktflexibiliteit. Als onafhankelijke facilitator garandeert
Fluvius een objectieve integratie van de lokale netsituatie in de marktwerking. Daarnaast levert Fluvius elke
marktdeelnemer de data aan die noodzakelijk zijn voor
de werking van de intelligente markten. Dat doen we
neutraal, veilig, privacy-conform en efficiënt.
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2
Versterk het actieve
management van de
distributienetten

3
Maak slim snel laden voor
elektrische voertuigen
mogelijk

Ook opslagtechnologie is een steunpilaar in de
transitie naar duurzame energie en de uitdaging om
productie en consumptie op elkaar af te stemmen.

Elektrische voertuigen zullen een grote rol spelen in
het energielandschap. Dankzij de batterijtechnologie
waarmee ze zijn uitgerust, zullen ze meer en meer
worden ingeschakeld in de markt. Als middel om lokaal
voor evenwicht op het elektriciteitsnet te zorgen,
maar evengoed voor de optimalisatie van het eigen
elektriciteitsgebruik. Of om tegemoet te komen aan de
noden van andere marktspelers (tegen vergoeding).

Opslag bij de klant vergroot zijn toegang tot
zelfconsumptie of -voorziening. Het helpt hem ook
om deel te nemen aan vraagbeheer en om flexibiliteit
in de markt aan te bieden. Opslagtechnologie kan
ook de distributiesysteembeheerder helpen: we
kunnen er lokale congestieproblemen of problemen
met de spanning of de frequentieregeling op het
net mee opvangen. Opslagtechnologie kan dus
netondersteunend werken.
Stel dat opslag economisch aantoonbaar een betere
oplossing is dan traditionele netwerkuitbouw.
En dat er in de markt geen goedkoper alternatief
beschikbaar is. Dan moet Fluvius kunnen investeren in
opslagfaciliteiten, voor de veilige en kostenefficiënte
uitbating van het net. Zonder daarom marktverstorend
te zijn.

Fluvius moet
kunnen investeren
in opslagtechnologie,
zonder marktverstorend
te zijn.
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In de toekomst moeten we ons elektrisch voertuig
snel kunnen opladen. Snel laden vraagt een grotere
capaciteit van het distributienet dan standaard
elektrisch laden. Snel laden moet op een slimme
manier: rekening houdend met de beschikbaarheid
van de capaciteit van het distributienet die
daarvoor nodig is. Slim laden gebeurt wanneer
het geen congestie veroorzaakt. Het laadproces
van morgen moet een lokale logica respecteren.
De distributiesysteembeheerder heeft daarbij
instrumenten om congestie te voorkomen of te
corrigeren.

4
Hanteer een slim
capaciteitstarief voor
het gebruik van de
distributienetten

Fluvius wil snel
laden mogelijk maken.
We pleiten voor een wettelijk kader op het vlak van
flexibiliteit dat uitgaat van een
lokale logica, met een passend
instrumentarium voor de
distributiesysteembeheerder.

De distributienettarieven weerspiegelen de energieafname van het net. Ze zijn daardoor niet langer
kostenreflectief. De kost van de netwerkinfrastructuur
wordt namelijk vooral beïnvloed door het aantal
netwerkkabels en cabines dat nodig is om de klant
vandaag en morgen voldoende piekcapaciteit te
bieden. Nettarieven op basis van de afname zorgen niet
voor een billijke kostenverdeling tussen de gebruikers
van het distributienet. Rationeel netgebruik, dat
rekening houdt met de bestaande capaciteit van
het net, is belangrijk voor de toekomst. Een slim
capaciteitstarief geeft daarvoor een sterke prikkel.
Zo’n tarief helpt bovendien om stappen te zetten
binnen de energietransitie. Het is voordelig voor
de samenleving én de klant, want het vergroot de
betrouwbaarheid van de distributienetten. De klant
wordt gestimuleerd om zijn piekvermogen te beperken
bij een piek in het systeem, en het capaciteitstarief
beloont hem daar financieel voor.
De capaciteit van de netwerkkabels is bi-directioneel:
ze kunnen energiestromen dragen in beide richtingen
(afname en injectie). Fluvius is voorstander van een
capaciteitstarief waarbij de klant betaalt voor de
capaciteit die hij voor afname en injectie kiest en
gebruikt. Dit garandeert een billijke kostenverdeling
tussen alle gebruikers van het distributienet.

Fluvius pleit een
slim capaciteitstarief
dat rekening houdt met de
capaciteit die de klant van
het distributienet verlangt
en dat hem beloont als hij
er rationeel gebruik van
maakt.
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5
Ga voor distributienettarieven die enkel het
gebruik van het net weerspiegelen
Waarom is de elektriciteitsfactuur de afgelopen
jaren zo verzwaard? Vooral omdat de kosten van
de energietransitie worden doorgerekend via het
aandeel openbaredienstverplichtingen (ODV) in
het distributienettarief. Hierdoor verhoogde de
distributienetcomponent van de elektriciteitsfactuur
gevoelig. Daartegenover staat een daling van de
elektriciteitsprijs in de energiecomponent van de
factuur.
Een doorrekening van de ODV-kosten via de
distributienettarieven voor elektriciteit is moeilijk
te rijmen met de ambitie om het gebruik van
koolstofarme energiebronnen te stimuleren. Gelet
op de elektrificatie en de groei van duurzame stroom
is elektriciteit dé energiedrager van de toekomst.
Het is niet aangewezen om de kosten van de
energietransitie nog langer enkel of hoofdzakelijk via
de elektriciteitsfactuur door te rekenen.

Fluvius pleit ervoor dat
de distributienettarieven
enkel de kosten dragen die direct
verbonden zijn met het gebruik
van het net. De ODV-kosten moeten
worden gefinancierd via de algemene
middelen van de Vlaamse overheid.
Als dit onmogelijk is, dan moeten de
ODV-kosten minstens afzonderlijk
van de distributienettarieven
worden aangerekend op de
elektriciteitsfactuur.
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6
Solidariseer de kosten voor
de ombouw van laag- naar
hoogcalorisch gas
Dankzij de hoge kwaliteit van de infrastructuur en een
competitieve kostprijs is aardgas in ons land goed voor
een kwart van onze energieconsumptie. Ongeveer
twee derde van de woningen wordt verwarmd met
aardgas. Het gemiddelde aardgasgebruik per woning
blijft niettemin dalen, als gevolg van de succesvolle
promotie van rationeel energiegebruik en efficiëntere
bouwwijzen. Prognoses tonen aan dat deze trend zich
zal doorzetten. De vraag rijst welke rol aardgas zal
spelen in het energielandschap van de toekomst.

Fluvius vindt het
belangrijk dat we er in
Vlaanderen voor kiezen
om de ombouw van de
aardgasnetten van laagnaar hoogcalorisch gas
te solidariseren.

Fluvius ziet aardgas als een transitiebrandstof.
Totdat hernieuwbare alternatieven door verdere
innovaties toegankelijk zijn voor iedereen, zal aardgas
beschikbaar moeten blijven. Ook op het vlak van de
mobiliteitstransitie vervult aardgas een rol: aardgas op
hoge druk (CNG) wordt nu al gebruikt als alternatieve
brandstof voor voertuigen, in plaats van diesel of
benzine.
De Nederlandse overheid besliste om de bevoorrading
van ons land met zogenaamd arm of laagcalorisch
aardgas geleidelijk aan te verminderen en in 2030
volledig stop te zetten. Daarom wordt een belangrijk
deel van de aardgasnetten in Vlaanderen, Brussel en
Wallonië omgebouwd naar hoogcalorisch gas. Net
zoals bij de conversie van stadsgas naar aardgas,
is voor de financiering van de huidige ombouw een
nationaal fonds voorzien. Op die manier dragen alle
Belgische aardgasverbruikers – de gezinnen en de
bedrijven – in gelijke mate bij, ongeacht hun woon- of
vestigingsplaats.

“Aardgas is een
transitiebrandstof,
in afwachting van
hernieuwbare
alternatieven”
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Fluvius — Personeelsmagazine

"Door innovatieve oplossingen
te integreren in bestaande
infrastructuur, zorgen we voor
synergie"
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OPENBARE VERLICHTING

7
Ga voor een slimme
verLEDding in àlle Vlaamse
steden en gemeenten
Duurzame en betrouwbare openbare verlichting is
belangrijk voor het maatschappelijk welbevinden: ze
vergroot het veiligheidsgevoel op straat en brengt de
beleving van een stad of gemeente naar een hoger
niveau.
Door technologische ontwikkelingen is openbare
verlichting relevanter dan ooit voor lokale besturen.
Draadloze communicatietechnologie, de opkomst
van het internet-of-things en de doorbraak
van aanstuurbare LED-lampen bieden nieuwe
keuzemogelijkheden. Door de openbare verlichting te
digitaliseren, krijgen we aansturingsmogelijkheden
die beleidskeuzes snel helpen te realiseren en energie
helpen te besparen.
De Vlaamse steden en gemeenten evolueren naar
smart cities als antwoord op de uitdagingen van
morgen. De bestaande infrastructuur biedt kansen
om snel en tegen een betaalbare kost in te spelen
op de vraag naar nieuwe producten en diensten.
Door innovatieve toepassingen (informatieborden,
camerabewaking, communicatie- en oplaadfaciliteiten,
parkeerbegeleiding, enz.) te integreren in de bestaande
infrastructuur, zorg je voor echte synergie.

Fluvius, uw partner voor slimme
openbare verlichting
Wie de meer dan 1 miljoen verlichtingspalen en
elektriciteitsmasten in Vlaanderen maximaal benut,
bespaart heel wat tijd, kosten en moeite. Ze vormen
een ideale drager voor slimme toepassingen: ze zijn
overal, er is netspanning aanwezig en ze zijn inzetbaar
voor meerdere toepassingen. Door die palen en masten
te benutten, vermijden we meteen een wildgroei aan
palen in het straatbeeld.
Nieuwe technieken geven aanleiding tot een variatie
aan oplossingen die misschien niet altijd compatibel
zijn. Openbare verlichting zal complexer worden.
Daarom is het belangrijk dat open standaarden worden
gebruikt bij de evolutie van de openbare verlichting in
Vlaanderen.
Fluvius heeft veel kennis en ervaring op het vlak van
openbare verlichting, en we hebben een goede relatie
met de lokale besturen. In partnerschap met privéontwikkelaars, leveranciers en aannemers wil ons
bedrijf inzetten op een 100% slim verLEDde openbare
verlichting, tegen ten laatste 2030. En dat tegen de
laagste maatschappelijke kost. Die uitdaging moeten
we aangaan met een coherente en globale aanpak
voor àlle 300 steden en gemeenten in Vlaanderen.

Fluvius
vindt het belangrijk
dat de distributiesysteembeheerder de partner van de
Vlaamse steden en gemeenten
blijft voor openbare verlichting,
in hun evolutie naar
smart cities.
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WARMTE

8
Benut het potentieel van
warmtenetten in Vlaanderen
Dankzij restwarmte of groene warmte hebben we
toegang tot een grote bron van duurzame energie.
Warmtenetten kunnen substantieel bijdragen tot de
realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen, vooral
door de verwarming van gebouwen te verduurzamen.
Vlaanderen heeft nood aan een gereguleerd
kader voor warmte. Een kader dat voorziet in een
gegarandeerde, kwalitatieve warmtebevoorrading
aan industriële en huishoudelijke afnemers, met
een transparante, kostendekkende tarifering. Een
kader met garanties over de aanwezigheid van een
warmteleverancier op lange termijn en duidelijke
marktrollen.
Zodra een warmteproject rendabel is, kan het helpen
om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te behalen.
Het breed gehanteerde niet-meer-dan-anders-

"Vlaanderen
heeft nood aan een
gereguleerd kader
voor warmte"
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principe (NMDA), gaat uit van een warmtetarief dat
niet duurder is dan een aardgastarief. Daardoor zijn
er heel weinig warmteprojecten kostendekkend.
Een objectieve berekening van de hoeveelheid
primaire energie en van het aandeel hernieuwbare
energie van warmteprojecten, is noodzakelijk voor het
vergelijken van duurzame alternatieven. De huidige
Energieprestatie-en-Binnenklimaat-regelgeving
(EPB) houdt onvoldoende rekening met het duurzame
karakter van warmtenetten.

Fluvius pleit voor
een gereguleerd kader
voor warmtenetten, dat
duidelijke marktrollen toekent.
Daarnaast vragen we om een
nieuwe evaluatie van de aan
warmtenetten opgelegde eisen
in het kader van de
EPB-regelgeving.

DIGITAAL DATANETWERK

"Fluvius ondersteunt de
ambitie om een supersnel
digitaal datanetwerk in
Vlaanderen uit te rollen"

9
Installeer een open datanetwerk
Fluvius ondersteunt de ambitie om een supersnel
digitaal datanetwerk in Vlaanderen uit te rollen. Dat
glasvezelnetwerk moet open zijn, met transparante,
gelijke gebruiksvoorwaarden voor alle operatoren. Een
netwerk dat operatoren tegen een competitieve prijs
toegang geeft.
Het is maatschappelijk verantwoord dat de
uitrol van dit netwerk gebeurt door een publieke
nutsmaatschappij. Geen enkele regio in Vlaanderen
mag digitaal achterblijven. Als onafhankelijke
distributiesysteembeheerder wil Fluvius werken aan
een basisinfrastructuur met een hoge dekkingsgraad,
die op termijn minstens 80% van Vlaanderen afdekt.
Bovendien garanderen we elke individuele gebruiker
een snelheid van 1 gigabit per seconde, in beide
richtingen (down- en uploaden).

We staan voor één open netwerk, met garantie op
eerlijke concurrentie. Dat kan met een transparante,
kostenreflectieve en niet-discriminerende prijszetting,
op basis van een marktconforme business case. Voor
alle dienstverleners die er gebruik van willen maken.
Die weg wil Fluvius niet alleen afleggen: we doen dit
samen met andere partijen, zoals dienstverleners,
telecomoperatoren en lokale besturen.

Fluvius pleit voor
de uitrol van één
open datanetwerk
als basisinfrastructuur.
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WATER

10
Maak de financiering van
ons rioleringsnet sluitend
Dé uitdaging op het vlak van het rioleringsbeheer in
Vlaanderen? De financiering ervan. Het financieringsmodel moet sluitend zijn, om het bestaande rioleringsnet in stand te houden en voldoende uitbreidingsinvesteringen te doen. Die investeringen zijn nodig om tot
een goed afvalwaterbeheersysteem te komen,
met een Vlaamse rioleringsgraad die groter is dan
vandaag.
De sanering van afvalwater heeft een hoog aandeel
vaste kosten. Via een saneringsbijdrage op de integrale
waterfactuur betaalt de klant vandaag een deel van
die vaste kosten. Die vorm van autofinanciering, via
een vaste component in de tariefstructuur van de
waterfactuur, is een goede zaak. We pleiten ervoor
om het aandeel van de vaste component binnen de
saneringsbijdrage verder te verhogen of minstens te
indexeren.
Regenwater zo veel mogelijk ter plaatse houden en
laten infiltreren, kan helpen om de globale rioolkost
te drukken. Het is zinvol om een vermijdbare bijdrage
op de versnelde afvoer van regenwater in het leven te
roepen. Die bijdrage kan ook een ecologische stimulus
zijn voor rationeel watergebruik: wie regenwater ter
plaatse laat infiltreren, hoeft niet te betalen.

De bestaande subsidieregeling kent middelen toe
per project, voor de financiering van de investeringen
in riolering. We willen deze aanpak veranderen. Om
coherent het investeringsritme op te drijven, pleit
Fluvius voor een subsidiëring die gebaseerd is op
doelstellingen in plaats van een subsidiëring per
project. Een doelstellingen-gedreven subsidiëring
geeft de gemeenten en de rioolbeheerder een
flexibeler projectkeuze. Ook mooi meegenomen:
de doelstellingen-gedreven aanpak motiveert de
gemeenten en hun rioolbeheerders om projecten
sneller te realiseren.

Fluvius pleit voor de
indexatie van de vaste
component binnen de
saneringsbijdrage voor afvalwater,
voor een vermijdbare bijdrage op de
versnelde afvoer van regenwater,
en voor een subsidieregeling voor
investeringen in het rioolnet die
gebaseerd is op concrete
doelstellingen.

“Fluvius adviseert
een subsidiëring
die gebaseerd is op
doelstellingen in plaats
van een subsidiëring per
project”
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AANVULLENDE DIENSTEN

“Fluvius helpt de lokale
besturen bij hun energiezorg, met verschillende
energiediensten”

11
Laat Fluvius een
katalysator van diensten zijn
voor steden, gemeenten en derden
Fluvius helpt de lokale besturen bij hun energiezorg,
met verschillende energiediensten. Als expertfacilitator en met onze schaalvoordelen realiseren
we heel wat energiedienstprojecten voor de lokale
besturen, met oog voor de betrokkenheid van
aannemers, studiebureaus en installateurs. We
valoriseren de bestaande infrastructuur van Vlaamse
steden en gemeenten met wifi op publieke plaatsen en
internet, telefonie en dataverkeer voor gemeentelijke
diensten, net als een centraal geografisch
informatiesysteem (GIS) en een professioneel
datacenter.

Fluvius
pleit ervoor dat het zijn
energie-en netbeheerdiensten
voor de Vlaamse steden en
gemeenten en voor derden kan
blijven verzorgen.
Ze zijn een verlengstuk van
onze kernactiviteiten,
zolang de markt geen beter
aanbod heeft.

Daarnaast biedt de distributiesysteembeheerder ook
derden diensten met duidelijke maatschappelijke
baten. Zo beheren we het privénet voor elektriciteit,
aardgas of verlichting van sommige bedrijven. Daarbij
worden de privé-assets gemonitord en beheerd
volgens onze standaard en best practices. We
onderhouden, detecteren of saneren met expertise
en garanderen de beschikbaarheid van de juiste
resources. Op het vlak van asset management kunnen
we de derde partij bovendien adviseren op het vlak
van engineering en de integratie van hernieuwbare
energiebronnen in distributienetten.
Deze activiteiten zijn niet gereguleerd en liggen in het
verlengde van onze kernactiviteiten. We voeren ze uit
vanuit een marktondersteunende, markt-creërende
optiek. We werken dus niet marktverstorend.
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MULTI-UTILITY

12
Ontwikkel een
geïntegreerde multi-utilityvisie op leidinggebonden
nutsvoorzieningen
Bij het beheer van de lokale infrastructuur van
elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en
warmte tekent Fluvius vandaag al voor een sterke
en brede multi-utility-aanpak. Die integratie is sterk
klantgericht: met één aanspreekpunt voor alle
nutsvoorzieningen wordt de dienstverlening voor de
burger, de ondernemer en de lokale bestuurder beter.
Werken in het openbaar domein worden zo beter
gecoördineerd en eenduidig opgevolgd, met minder
hinder als resultaat.
Een intersectorale bundeling van alle
nutsvoorzieningen en een geografische
schaalvergroting versterken de efficiëntie en bieden
financiële voordelen, zonder dat de betrokkenheid
van de lokale besturen verloren gaat. Zij kunnen
strategische en operationele keuzes maken die directe
impact hebben op de lokale situatie. Het gekozen
bedrijfsmodel stimuleert ook de invoering en uitrol van
nieuwe technologieën en concepten, waar relevant
zelfs over nutsvoorzieningen heen. Dit garandeert een
toekomstgerichte aanpak.
Omwille van het grote synergievoordeel kan ook het
beheer van de lokale drinkwaterinfrastructuur in deze
multi-utility-aanpak worden geïntegreerd. Met één
enkel nutsbedrijf dat alle lokale leidinggebonden
nutsvoorzieningen in het volledige gewest beheert,
genieten we alle voordelen van een geografische
schaalvergroting en van een sectorale bundeling in
heel Vlaanderen. Fluvius wil deze visie stapsgewijs
realiseren, in samenwerking en nauw overleg met alle
belanghebbenden.

Fluvius pleit voor een
geïntegreerde multi-utilityvisie op de leidinggebonden
nutssectoren in gans
Vlaanderen. Daarbij worden
alle lokale leidinggebonden
nutsvoorzieningen beheerd
en uitgebaat door één
nutsbedrijf.
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"Gebundelde
nutsvoorzieningen
zijn efficiënter en
goedkoper"

12 ADVIEZEN VOOR DE
VLAAMSE NUTSVOORZIENINGEN
IN DE KOMENDE LEGISLATUUR
1

Zorg voor een Vlaamse regelgeving op het
vlak van flexibiliteit

2 Versterk het actieve management van de
distributienetten
3 Maak slim snel laden voor elektrische
voertuigen mogelijk
4 Hanteer een slim capaciteitstarief voor het
gebruik van de distributienetten
5 Ga voor distributienettarieven die enkel het
gebruik van het net weerspiegelen
6 Solidariseer de kosten voor de ombouw van
laag- naar hoogcalorisch gas
7 Ga voor een slimme verLEDding in àlle
Vlaamse steden en gemeenten
8 Benut het potentieel van warmtenetten in
Vlaanderen
9 Installeer een open datanetwerk
10 Maak de financiering van ons rioleringsnet
sluitend
11 Laat Fluvius een katalysator van diensten zijn
voor steden, gemeenten en derden
12 Ontwikkel een geïntegreerde multi-utilityvisie op leidinggebonden nutsvoorzieningen
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We lichten graag onze suggesties verder toe,
contacteer ons op

publicaffairs@fluvius.be
9010150 I 10/2018 I
v.u. Isabel Van Cutsem I Communicatie Fluvius I
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
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