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“Het afgelopen jaar stond
voor Nuhma opnieuw
volledig in het teken van
de toekomst.”
— TONY COONEN
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Terugblik op 2017

Met dit jaarverslag blikken we terug op het
zestiende jaar van Nuhma. Dat stond opnieuw
volledig in het teken van de toekomst, dankzij
investeringen in hernieuwbare energie en in
slimme diensten voor de gemeenten. Nuhma
zette ook verder in op het model van Energy
as a Service.
Het Energy-as-a-Service-model doet burgers en organisaties op
een andere manier nadenken over energie. Vandaag beschouwen
ze energie als een noodzakelijke kost, als iets wat buiten hun
controle valt. Ze beginnen zich echter te realiseren dat ze zelf de
mogelijkheid hebben om energie te besparen, te produceren, en op
te slaan en ze zien de voordelen daarvan in. Door haar
investeringen in vennootschappen zoals Campus EnergyVille,
Enervalis, Senfal en TeaMWise, werkt Nuhma mee aan de balans
tussen vraag en aanbod.
Het onderzoek naar en het aanbod van slimme diensten werden
het afgelopen jaar ook nagestreefd in het teken van s-Lim, de
vennootschap die Nuhma en Inter-media oprichtten. S-Lim bundelt
de krachten van de Limburgse gemeenten zodat ze samen kunnen
uitgroeien tot een slimme provincie: Smart Region Limburg. Dankzij
nieuwe technologieën en software kunnen de gemeentes de
welvaart, het welzijn én de levenskwaliteit van de Limburgers
bevorderen.
2017 was ook het jaar waarin de grondslag werd gelegd voor
ECO2050. Via deze cvba zet Nuhma binnenkort de deur open voor
burgerparticipatie. Dat betekent niet alleen dat burgers aandelen
kunnen kopen, maar ook dat er nog meer transparantie zal bestaan
over de activiteiten van het klimaatbedrijf. Algemeen directeur Ludo
Kelchtermans geeft in dit jaarverslag meer uitleg.
Daarnaast vindt u in dit jaarverslag meer informatie over onze
voortdurende investeringen en realisaties in windenergie,
waterkracht, biomassa, en slimme diensten en toepassingen.
Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Tony Coonen
Voorzitter raad van bestuur Nuhma
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“De klimaatdoelstellingen
stoppen niet in 2020; wij
durven verder te kijken.”
— LUDO KELCHTERMANS

6

7

Een slimme
toekomst,
toegankelijk
voor iedereen

ECO 2050
Nuhma geeft burgers, bedrijven en family offices
de mogelijkheid om mee te investeren in haar
groene energieprojecten. Hiertoe zette ze in 2017
al de eerste stappen. Haar vennootschapsvorm
werd namelijk omgevormd van naamloze
vennootschap naar coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
Vanaf 2019 zullen steden en gemeenten die dit
wensen, (gedeeltelijk) kunnen uittreden uit het
variabele kapitaal van Nuhma. Deze aandelen
worden dan beschikbaar gesteld voor het publiek
via de nieuwe coöperatieve vennootschap,
'ECO2050'. ECO2050 staat voor ecologie en
focust op de balans tussen de mens en zijn
omgeving. Met de naam ECO2050 verwijzen we
naar de toekomst: de klimaatdoelstellingen
stoppen immers niet in 2020. Wij durven dan ook
verder te kijken, tot 2050!
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Smart region, smart grid

Nuhma is actief in twee
domeinen. Ze ondersteunt
enerzijds de productie van
hernieuwbare energie en
anderzijds de ontwikkeling
van slimme diensten voor
haar aandeelhouders – 43
Limburgse gemeenten en
Laakdal. Ook in de toekomst
blijven we hierop inzetten. We
gaan zelfs een stap verder:
we maken het mogelijk voor
burgers om mee te investeren
in hernieuwbare energie
én we laten onze steden en
gemeenten evolueren naar
één slimme regio.

Hernieuwbare energie wordt echter niet altijd
opgewekt wanneer er veel vraag naar is. Een
voorbeeld hiervan is het middaguur waarop de
productie uit zonne-energie piekt en het verbruik
laag is. In huishoudens wordt dan immers weinig
energie verbruikt en de industriële verbruikers
genieten van een middagpauze. De vraag en het
aanbod zijn dus niet op elkaar afgestemd.
Een oplossing voor dit onevenwicht is de opslag
van energie, bijvoorbeeld in batterijen of in
waterstof. Een andere mogelijkheid is om de
vraag en het aanbod van energie beter op elkaar
af te stemmen door bijvoorbeeld een wasmachine
alleen te laten starten wanneer er veel energie
beschikbaar is. Energie wordt dan pas verbruikt
wanneer er voldoende wordt opgewekt.

Op die manier wil Nuhma de gebouwen van de
Limburgse steden en gemeenten slimmer met
energie laten omgaan, bijvoorbeeld door
verwarmings- of koelingsinstallaties doelbewust
aan of uit te schakelen. Het comfort van de
personen in het gebouw wordt daarbij uiteraard
niet uit het oog verloren. Anderzijds is het ook niet
ondenkbaar om de gebouwen uit te rusten met
zonnepanelen en batterijen, zodat ze zelf in hun
verbruik kunnen voorzien. Nuhma heeft daartoe
reeds deelnemingen in enkele vennootschappen
die actief ontwikkelingen doorvoeren in domeinen
zoals 'demand response', 'grid services' en
'smart buildings'. Meer informatie over deze
investeringen vindt u op pagina 14 van dit
jaarverslag.

Naast in de productie van hernieuwbare energie
investeert Nuhma ook in slimme diensten voor
haar aandeelhouders. Zo staat ze mee aan de
wieg van s-Lim. Deze vennootschap wil van de
provincie een slimme regio of zogenaamde 'smart
region' maken door verder te gaan dan vage
containerbegrippen zoals ‘Internet of Things’.
We willen vooral degelijke, concrete oplossingen
bieden op basis van de noden van de burgers.
U kan meer lezen over s-Lim op pagina 10 van dit
jaarverslag.
Een slimme regio gaat ook doordacht om met
energie en het energienet. Hierop zet Nuhma zelf
actief in. Nuhma is immers betrokken bij 449
installaties die samen bijna 6.000 GWh aan
groene energie opwekken. Dat komt overeen met
het verbruik van zo’n 1,7 miljoen gezinnen.
Hiervan is 3.086 GWh effectief al in productie. De
overige installaties zijn nog in constructie of
ontwikkeling.

Nuhma is betrokken bij 449
installaties die samen bijna
6.000 GWh groene energie
opwekken. Dat komt overeen met
het verbruik van zo’n 1,7 miljoen
gezinnen.

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur
van Nuhma
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Limburgse
gemeenten
bundelen
krachten voor
Smart Region
Limburg

daarvoor nodig is: het zijn allemaal uitgaven die
de Limburgse steden en gemeenten en Laakdal
samen dragen. Bovendien brengen ze hun ideeën
en expertise bij elkaar, zodat er sneller en beter
gewerkt kan worden aan die slimme innovaties.

Samen slimmer
Dat de Vlaamse steden en gemeenten de
ambitie hebben om met technologie slimme
oplossingen te bieden voor hun burgers, is
duidelijk. De afgelopen jaren zijn de
zogenaamde ‘smart cities’ immers als
paddenstoelen uit de grond geschoten.
Logisch ook, want met die slimme
oplossingen kunnen de gemeenten hun
doelstellingen op vlak van welzijn,
leefbaarheid en duurzaamheid waarmaken.
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Op 7 augustus 2017 zag
s-Lim cvba, Smart Region
Limburg, het levenslicht,
op initiatief van Nuhmeris,
een dochteronderneming
van Nuhma, en Inter-media.
Haar missie? Een betere en
aantrekkelijkere samenleving
creëren voor iedere
Limburger door in te zetten
op technologie en innovatie.
Dat doet ze dankzij een
samenwerkingsverband met
de 43 Limburgse steden en
gemeenten esn Laakdal.

Maar de vraag rijst hoe 'slim' één gemeente
op zichzelf kan zijn. Er zijn namelijk zowel een
overkoepelende visie als uitgebreide
budgetten en personeel nodig om een smart
city te worden. Grotere steden nemen die
taken zelf op, maar in Limburg worden vanaf
2017 de krachten gebundeld. De 43
Limburgse steden en gemeenten en Laakdal
verenigden zich in een
samenwerkingsverband met als doel één
grote, slimme regio te worden. En dat heeft
zo zijn voordelen.

Samen kosten drukken
Zo kunnen de gemeenten door samen te
werken de kosten drukken. Onderzoek naar
de mogelijke technologieën en innovaties, de
implementatie ervan en het personeel dat

Jan Neyens, directeur van s-Lim, geeft een
voorbeeld: “Een thema als mobiliteit kan je als
stadbestuur niet in je eentje oplossen. Mobiliteit
houdt immers geen rekening met
gemeentegrenzen. Daarom kiezen we ervoor om
met de Limburgse steden en gemeenten het
goede voorbeeld te geven en samen te werken.”

S-Limme toekomstplannen
Het dynamische verkeersmanagement is het
eerste project waarmee s-Lim naar buiten komt.
Hierin zitten toepassingen vervat zoals data van
verkeersstromen (zogenaamde ‘floating car data’)
en vaste of tijdelijke digitale schermen die het
verkeer begeleiden over de snelste route of naar
de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats. Een
voorbeeld hiervan is het Shop&Go-concept dat
ervoor zorgt dat parkeerplaatsen beter benut
worden.
In Genk onderzoekt s-Lim bijvoorbeeld
toepassingen voor de in- en uitstroom van

Het aanbod bestaat
uit een waaier
aan toepassingen,
software en
diensten. De kleine
en grote gemeenten
die bij s-Lim
aangesloten zijn,
kunnen hieruit à la
carte kiezen.

Jan Neyens
Directeur van s-Lim

voertuigen op de parkings van KRC Genk.
Twee mogelijke verbeteringen zijn de
verkeerslichten afstemmen op het naderende
verkeer en de bezoekers een signaal sturen
wanneer ze mogen vertrekken met de wagen.
Op die manier loopt de parking gefaseerd en dus
vlotter leeg.
S-Lim zal zich echter niet enkel toespitsen op
mobiliteitsprojecten. Ook projecten voor een
betere energieconsumptie, slimme vuilnisbakken
en slimme straatverlichting staan op het todolijstje. Volgens Neyens bestaat het aanbod uit
een waaier aan toepassingen, software en
diensten. “Het doel is dan ook dat de kleine en
grote gemeenten, met hun eigen specifieke
kenmerken, hierin toepassingen vinden die voor
hen en hun burgers een toegevoegde waarde
bieden.”
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Van afval naar biostoom

Bionerga
bouwt
energiehub

Limburgse gezinnen en bedrijven produceren
jaarlijks ongeveer 300.000 ton ongevaarlijk en
niet-recycleerbaar restafval. Al sinds 1984 is
Bionerga verantwoordelijk voor de verwerking van
een derde hiervan in haar installatie in HouthalenHelchteren. “Maar het kan nóg efficiënter”,
volgens Philip Peeters, algemeen directeur van
Bionerga. Daarom wordt de huidige installatie
vervangen door een nieuwe, mét aandacht voor
energetische efficiëntie.
De nieuwe biostoomcentrale wordt in Beringen
gebouwd en zal jaarlijks 200.000 ton Limburgs
afval verbranden. De warmte die bij dit
verwerkingsproces vrijkomt, wordt in de eerste
plaats omgezet in stoom en warm water. Die
mogen de buurbedrijven gebruiken. “We willen
alle opgewekte warmte lokaal benutten”, aldus
Peeters. “Bedrijven die nood hebben aan
proceswarmte zijn hier dus zeer welkom.”
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Bionerga, een bedrijf
dat instaat voor de
afvalverwerking uit de
provincie Limburg en de stad
Diest, startte in 2017 met
de voorbereidende werken
aan de biostoomcentrale
in Beringen op het
industrieterrein Ravenshout.
De installatie zal het grootste
deel van het Limburgse afval
verwerken en vormt de eerste
steen van de energiehub.
De eigenlijke bouw van de
energiecentrale nam aanvang
in het voorjaar van 2018. In
2020 moet de installatie van
100 miljoen euro 24 uur op 24
en 7 dagen op 7 draaien.

Daarom kocht Bionerga, samen met Nuhmeris
(dochterbedrijf van Nuhma), ook twee naburige
terreinen in Ravenshout. Hier wil ze andere
warmtebehoevende bedrijven de kans geven om
zich in de onmiddellijke omgeving te vestigen om
zo een warmtenet uit te bouwen. Dat wil zeggen
dat deze bedrijven stoom en/of warm water
kunnen afnemen en inzetten in hun eigen
processen.

We willen alle elektriciteit en warmte
lokaal benutten. Bedrijven die nood
hebben aan proceswarmte zijn hier dus
zeer welkom.

Philip Peeters
Algemeen directeur
van Bionerga

De biostoomcentrale gaat echter verder dan
enkel warmte leveren. De overige opgewekte
thermische energie zal maximaal worden
omgezet in elektriciteit. Bovendien zal de
biostoomcentrale zich inzetten voor een
verregaande rookgasreiniging, door de
samenstelling van de rookgassen permanent op
te volgen en te behandelen.

Een warm welkom voor bedrijven
Bionerga wil met de energiehub de energetische
efficiëntie naar het hoogste niveau tillen en komaf
maken met fossiele brandstoffen. “We willen niet
zomaar een nieuwe verbrandingsinstallatie
bouwen,” zegt Tom Cornelissen, project director
van Biostoom Beringen. “We willen ervoor zorgen
dat afval op een betere, innovatievere manier kan
verwerkt worden dan vandaag al het geval is.”
Dat wordt mogelijk wanneer warmtebehoevende
bedrijven zich op het terrein vestigen en zich
aansluiten op het warmtenet. Zij kunnen de
geproduceerde stoom gebruiken als bron van
duurzame energie. Biostoom Beringen verzekert
een groene toekomst voor deze bedrijven. Het
petrochemische bedrijf Borealis tekende hier al
voor en zal zijn CO2-uitstoot dankzij de
biostoomcentrale met meer dan de helft zien
dalen.

Tom Cornelissen
Project director van
Biostoom Beringen

We willen niet zomaar een nieuwe
verbrandingsinstallatie bouwen.
We willen ervoor zorgen dat afval
op een betere, innovatievere manier
verwerkt kan worden dan vandaag
al het geval is.

In tussentijd worden de nog beschikbare
bedrijventerreinen aangeplant met kort
omloophout. Daarvoor is Bionerga een
samenwerking aangegaan met Bos+ Vlaanderen
en Regionaal Landschap Lage Kempen. Zij zullen
instaan voor het beheer van het korte
omloophout. Dat is een vorm van beplanting met
snelgroeiende boomsoorten die ervoor zorgen dat
het terrein steeds optimaal rendeert. Het hout
wordt namelijk gebruikt als een bron van
hernieuwbare energie in biomassacentrales.
Maar daar stopt het niet voor Bionerga. Biostoom
Beringen heeft de ambitie om de geproduceerde
energie in de toekomst ook om te zetten naar
andere vormen van energie, zoals waterstof. Deze
energievormen kunnen gemakkelijker opgeslagen
worden. Daardoor zullen boten, wagens en
vrachtwagens op de site groene brandstof
kunnen tanken. Zo kan iedereen zijn steentje
bijdragen aan het milieu en ontstaat er een ware
energiehub.
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Nuhma investeert in
slim onderzoek

Hoogtepunten
2017
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Naast de ontwikkeling
van hernieuwbare
energieprojecten stond de
werking van Nuhma in 2017
in het teken van Energy as
a Service. Dat betekent dat
Nuhma het afgelopen jaar
enerzijds heeft geïnvesteerd
in vennootschappen die
onderzoek verrichten naar
slimme diensten om de
vraag en het aanbod van
groene energie beter op
elkaar te kunnen afstemmen.
Anderzijds heeft ze ook
diensten ontplooid voor
haar aandeelhouders,
onder andere binnen het
samenwerkingsverband
s-Lim. Een aantal van deze
investeringen en diensten
vormen voor ons de
hoogtepunten van 2017. We
stellen ze graag aan u voor.

Nuhma zette ook in 2017 haar schouders
onder de ontwikkeling en uitrol van
slimme diensten. Die slimme diensten
zijn nodig om in te spelen op het sterk
veranderende energielandschap van
vandaag. Door te participeren in
bedrijven die zich bezighouden met dit
soort van slimme toepassingen, werkt
Nuhma mee aan de toekomst en zet ze
verder in op het model van Energy as a
Service.
Hernieuwbare energiebronnen nemen steeds
een prominentere plaats in in het
energielandschap. Maar aangezien de
hoeveelheid energie die deze bronnen
opwekken, fluctueert, afhankelijk van
bijvoorbeeld de hoeveelheid zon op een
bepaalde dag, moeten de vraag en het
aanbod goed op elkaar afgestemd worden.
Dat is een moeilijke oefening. Door
bijvoorbeeld het teveel aan energie op een
zonnige dag op te slaan in slimme gebouwen
of het op een slimme manier te gebruiken,
kunnen we ook op een minder zonnige dag
tegemoetkomen aan de vraag.

Enervalis
Daarom investeerde Nuhma in 2017 - samen
met LRM, ABB en Elia - in Enervalis, een
bedrijf dat inzet op de ontwikkeling van
software die helpt om het elektriciteitsnetwerk
intelligent te maken: 'the Smart Grid'.
Bedrijven die deze software gebruiken,
kunnen geld besparen op hun energiekosten
door hernieuwbare energie op een slimme en
flexibele manier te beheren en te gebruiken.

Senfal
Daarnaast participeerde Nuhma het
afgelopen jaar in de Nederlandse
onderneming Senfal. Dit techbedrijf is ook
bezig met de ontwikkeling van nieuwe
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software. Zijn software voorspelt het
energieverbruik en de prijzen op de energiemarkt.
Hieraan koppelt Senfal de energie-inkoop door
delen van de vraag (die dit toelaten) te
verschuiven naar momenten van lage
energieprijzen.
TeaMWise
Nuhma is samen met Anode 50/50 vennoot in
TeaMWise. Dat is een demand-side aggregator
op de elektriciteitsmarkt. Het bedrijf levert onder
andere reservevermogen aan Elia door
noodstroomaggregaten in te zetten en
bedrijfsprocessen flexibel af te schakelen. De
klanten van TeaMWise kunnen op vraag van Elia
hun verbruik verminderen en krijgen hiervoor een
vergoeding.
EnergyVille
Nuhma heeft daarnaast ook een belang in de
onderzoekscampus EnergyVille. Op deze campus
in Genk wordt onderzoek gevoerd naar duurzame
energie en intelligente energiesystemen. Zo
worden bijvoorbeeld slimme toepassingen voor
de opslag van energie in batterijen onderzocht.

3E
Ook Nuhma’s participatie in 3E ging verder in
2017. 3E helpt om projecten, strategieën,
concepten en producten te creëren en te
realiseren. Enerzijds levert ze advies en software
voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.
Anderzijds ontwikkelt en commercialiseert ze
software voor de monitoring, rapportering en
optimalisatie van zonnepaneleninstallaties,
windmolens en gebouwbeheerssystemen.
Aspiravi Energy
Via Aspiravi Holding investeerde Nuhma verder in
Aspiravi Energy. Dat is een jonge
energieleverancier die lokale groene energie
aanbiedt aan voordelige tarieven, met een
bijdrage voor het goede doel. Daarnaast opereert
Aspiravi Trading als trader van hernieuwbare
energie. De energieleverancier staat centraal in
het model van Energy as a Service, als aggregator
van de opgewekte groene energie en aanbieder
van energie aan steden, gemeenten en
verenigingen, alsook aan de coöperanten die
investeren in windenergie via Limburg Wind en
Aspiravi Samen.

Nuhma voorziet diensten
voor haar aandeelhouders
Naast haar investeringen in het
onderzoek naar slimme toepassingen
vanuit het model van Energy as a
Service, legde Nuhma zich in 2017 ook
toe op de uitrol van diensten specifiek
voor haar aandeelhouders:
43 Limburgse steden en gemeenten en
Laakdal.
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Zo investeerde Nuhma samen met CipalSchaubroeck in Green Valley Belgium. Dat
is een softwarehuis dat software voor
openbare besturen ontwikkelt en
commercialiseert. De software maakt het
mogelijk om onder andere het volledige
besluitvormingsproces te digitaliseren,
inkomende en uitgaande e-mails,
telefoongesprekken, etc. te registreren en
automatisch digitaal te distribueren en
klantencontacten te beheren.
Daarnaast investeerde Nuhma via Nuhmeris
in drie verschillende domeinen, nadat
afgelopen jaar bij deze dochtervennootschap
een kapitaalsverhoging doorgevoerd werd.
Het gaat in de eerste plaats om investeringen
in software die de evolutie naar slimme
steden zal ondersteunen, zoals een platform
en veilige opslag van data. Door deze
centraal te voorzien voor de Limburgse
gemeenten moeten ze deze investeringen niet
allemaal apart doen en zo ontstaan de nodige
schaalgrootte en kostenbesparingen.
Ten tweede biedt Nuhmeris
noodstroomaggregaten aan voor de
gemeenten. Zo kan ook energie voorzien
worden bij een stroompanne of bij
stroomschaarste. Sommige generators
worden ook ingezet als tertiaire reserve voor
Elia via TeaMWise.

Ten slotte investeerde Nuhmeris in een
industrieterrein en gebouw in Beringen. Dit ter
ondersteuning van de Energiehub die Bionerga
daar uitbouwt. Via het verwerkingsproces van de
biostoomcentrale zal heel wat warmte vrijkomen;
deze wordt gedistribueerd via een warmtenet aan
naburige bedrijven. Het terrein dat Nuhmeris
aankocht, wordt ter beschikking gesteld van
warmtebehoevende bedrijven die zich kunnen
aansluiten op het warmtenet. U kan meer lezen
over dit project op pagina 12.
Tot slot hebben Nuhma en Nuhmeris in 2017
samen met Inter-media de vennootschap s-Lim
opgericht. Dat is een samenwerkingsverband
tussen de Limburgse gemeenten om de regio te
laten uitgroeien tot een smart region. S-Lim koopt
technologische en softwarematige toepassingen
aan om zo de welvaart, het welzijn en de
levenskwaliteit van de Limburgers te bevorderen.
Meer informatie over s-Lim kan u op pagina 10
van dit jaarverslag vinden.
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Aspiravi Energy
levert groene
energie aan
Vlaamse
gemeenten

Steden en gemeenten zetten al enkele jaren in op
groene energie. Dat betekent dat de
gemeentediensten, OCMW-diensten, de AGB's,
de politiezones, kerkfabrieken en aanverwante
instellingen allemaal draaien op elektriciteit die
opgewekt is uit duurzame energiebronnen,
zoals zonne- of windenergie. En daarvoor hebben
ze een leverancier nodig. Aspiravi Energy kwam
als winnaar uit de bus voor groene elektriciteit.
Aspiravi Energy won in 2017 namelijk de
samenaankoop die Infrax organiseerde voor de
Vlaamse energiegemeenten van Infrax. Dat zijn de
steden en gemeenten die in het werkingsgebied
van Infrax liggen en aangesloten zijn bij de
netbeheerder voor elektriciteit en/of aardgas.
74 steden en gemeenten tekenden hierop in.
Dat gebeurde via een openbare aanbesteding,
waaruit de meest prijsvoordelige aanbieder werd
weerhouden.
Voor de periode van 1/1/2018 tot 31/12/2020 zal
Aspiravi Energy verantwoordelijk zijn voor de
levering van 100% groene elektriciteit voor de
gebouwen, installaties en de openbare
verlichting van deze gemeenten. De opdracht
kan mogelijks nog met één jaar verlengd worden:
tot 31/12/2021.
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In 2015 won Aspiravi Energy al de aanbesteding
uitgeschreven door Proclim voor de levering van
elektriciteit aan de Limburgse steden en
gemeenten. Deze leveringen worden nu dus
verlengd voor een periode van 3 jaar en
aangevuld met 30 andere steden en gemeenten
uit het Infrax-gebied.

Aspiravi Energy, een
dochtervennootschap van
Nuhma, sleepte een contract
binnen om de volgende
drie jaar groene stroom te
leveren aan 74 steden en
gemeenten. Dat gebeurde via
een openbare aanbesteding
waarbij Aspiravi Energy het
haalde van grote jongens
zoals EDF Luminus en Engie
Electrabel.

Aspiravi Energy is een dochtervennootschap van Aspiravi Holding NV, met 96
Belgische gemeenten als aandeelhouders. Zo is er niet alleen een lokale
verankering, maar vloeien de opbrengsten ook terug naar de inwoners van deze
gemeenten. De vennootschap levert groene stroom, die in België geproduceerd
is, aan een voordelige prijs. Bovendien ondersteunt ze goede doelen in het
kader van energiearmoede, door een bijdrage te schenken aan 'Een Hart voor
Limburg' of het 'Kinderarmoedefonds'.
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“Nuhma is meer dan
Limburgse groene
energie: onze
inspanningen zijn
verdeeld over België,
de Noordzee en zelfs
voor een beperkt aandeel
in het buitenland.”
— LUDO KELCHTERMANS
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1. Limburg Win(d)t

Nuhma is
het Limburgs
klimaatbedrijf,
maar klimaat
stopt niet aan
de grenzen

Limburg Win(d)t bouwde in 2017 twee
windturbines in Genk, ter hoogte van de
terril van Winterslag. De turbines hebben
een ashoogte van 125 meter en de
wieken zijn 49 meter lang. Samen
produceren ze jaarlijks gemiddeld genoeg
groene energie voor 2.800 gezinnen.
Bovendien vermijden ze een CO2-uitstoot
van 4.479 ton per jaar. Dat is gelijk aan de
jaarlijkse CO2-uitstoot van meer dan 1.900
wagens.

Legende

BELGIË

5

= in constructie
= biogas
8

De twee windturbines die Aspiravi het
afgelopen jaar bouwde langs de E19 in
Hoogstraten, produceren jaarlijks groene
stroom voor ongeveer 5.000 gezinnen.
Dankzij hun ashoogte van respectievelijk
116 en 141 meter en hun wieklengte van
57 meter kunnen ze 7.998 ton CO2 per
jaar vermijden.

= biomassa
1

= waterkracht
= windenergie
7

3. Limburg Win(d)t
De drie windturbines van Limburg Win(d)t
langs de E313 in Riemst produceren
groene stroom voor 7.500 gezinnen en
vermijden jaarlijks een CO2-uitstoot van
11.996 ton. De turbines hebben een
ashoogte van 141,5 meter en hun wieken
hebben een lengte van 58 meter.

3

= zonne-energie

Wind aan de Stroom bouwde in 2017 nog
vier windturbines extra op de linkeroever
van de Schelde in de haven van
Antwerpen. Deze turbines hebben een
rotordiameter van 115 meter en een
ashoogte van 135 meter. Daarmee
kunnen ze genoeg groene stroom
produceren voor ongeveer 7.680
gezinnen. Vleemo bouwde aanvullend 18
windturbines in de Antwerpse haven,
samen goed voor een geïnstalleerd
vermogen van 54 MW; deze kunnen
stroom produceren voor meer dan 36.000
gezinnen.

NuCuraçao finaliseerde in 2017 haar
derde windpark op Curaçao. Dat park,
dat vijf windturbines telt, levert groene
stroom aan 20.900 gezinnen en vermijdt
een CO2-uitstoot van bijna 33.500 ton per
jaar. Daardoor wordt vandaag 30% van
het stroomverbruik op het eiland
geproduceerd door windenergie.

Limburg Win(d)t bouwde in 2017 drie
windturbines op de grens tussen Bilzen
en Riemst. Deze turbines produceren
groene stroom voor 7.500 gezinnen en
vermijden een CO2-uitstoot van 11.996
ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse
CO2-uitstoot van 5.104 wagens.

CURAÇAO

6

8

8
6. NuCuraçao Windparken II

7. Limburg Win(d)t

4. Rentel

Via haar dochtervennootschappen was Nuhma in
2017 betrokken bij 8 nieuwe
projecten. In totaal ging het om
80 installaties: 37 windturbines
op land, 42 windturbines op
zee en 1 biostoomcentrale.
We willen ze dan ook graag
aan u voorstellen. Op de
overzichtskaart hiernaast vindt
u bovendien ook alle andere
projecten waarin Nuhma
participeerde vóór 2017.

= operationeel
= in ontwikkeling

2. Aspiravi

Rentel begon in 2017 met de bouw van
42 windturbines in de Noordzee, op 40
kilometer ten noorden van Oostende.
Samen hebben de turbines een
geïnstalleerd vermogen van 309 MW. Dat
wil zeggen dat ze groene elektriciteit
kunnen leveren aan maar liefst 285.000
gezinnen. De totale investering bedraagt
1,1 miljard euro. Het windturbinepark zou
operationeel zijn tegen eind 2018.

2

4

5. Wind aan de Stroom & Vleemo

8. Biostoom Beringen
In 2017 begon de dochtervennootschap
van Bionerga, Biostoom Beringen, met de
bouw van een nieuwe biostoomcentrale in
Beringen. De centrale is de eerste schakel
in de energiehub die op die locatie wordt
gerealiseerd. De biostoomcentrale, die
200.000 ton huishoudelijk en gelijkgesteld
afval met de best beschikbare technologie
zal verwerken, zal de geproduceerde
stoom leveren aan buurbedrijven zoals
Borealis.

Nuhma in
cijfers en
grafieken

Kapitaal
43 Limburgse gemeenten en Laakdal zijn vennoot van Nuhma. Het is
namens hen dat Nuhma investeert in duurzame energie en slimme
diensten.

Vennoten
Alken
As

30
30

Totaal
aandelen

%

1.740.100

174.010

1,25

Totaal
kapitaal

Totaal
aandelen

%

Kinrooi

1.638.000

163.800

1,17

Vennoten

871.300

87.130

0,62

Kortessem

1.047.000

104.700

0,75

Beringen

5.561.800

556.180

3,99

Laakdal

1.531.100

153.110

1,10

Bilzen

4.350.200

435.020

3,12

Lanaken

4.237.900

423.790

3,04

Bocholt

1.965.300

196.530

1,41

Leopoldsburg

1.847.900

184.790

1,33

Borgloon

1.704.900

170,490

1,22

Lommel

5.365.800

536.580

3,85

Bree

2.772.700

277.270

1,99

Lummen

2.492.600

249.260

1,79

Diepenbeek

2.738.100

273.810

1,96

Maaseik

3.870.400

387.040

2,78

Dilsen-Stokkem

3.240.100

324.010

2,32

Maasmechelen

5.635.200

563.520

4,04

Genk

12.476.600

1.247.660

8,95

164.120

1,18

82.890

0,59

MeeuwenGruitrode

1.641.200

828.900
1.323.000

132.300

0,95

Neerpelt

2.402.700

240.270

1,72

827.800

82.780

0,59

Opglabbeek

1.672.800

167.280

1,20

Overpelt

3.452.100

345.210

2,48

Peer

2.530.900

253.090

1,81

Gingelom
Halen
Ham

1.310.800

131.080

0,94

Hamont-Achel

2.886.300

288.630

2,07

Hasselt

Omdat Nuhma veel belang
hecht aan duiding en
transparantie, en omdat
we u een blik gunnen op
onze werkwijze, krijgen
onze cijfers en grafieken
een prominente plaats in
dit jaarverslag. In wat volgt,
gaan we dieper in op onze
investeringen in groene
energie, onze participaties en
de types van groene energie.
Daarnaast krijgt u ook zicht
op de geconsolideerde balans
en resultatenrekening.

Totaal
kapitaal

17.048.700

1.704.870

12,23

Hechtel-Eksel

1.471.100

147.110

1,05

Heers

709.800

70.980

0,51

Herk-de-Stad
Herstappe

1.860.300

186.030

1,33

16.500

1.650

0,01

Heusden-Zolder

4.378.400

437.840

3,14

Hoeselt

1.344.800

134.480

0,96

HouthalenHelchteren

5.107.800

510.780

3,66

Nieuwerkerken

Riemst

2.234.100

223.410

1,60

Sint-Truiden

7.495.200

749.520

5,37

Tessenderlo

3.048.800

304.880

2,19

Tongeren

5.688.800

568.880

4,08

Wellen

1.049.400

104.940

0,75

Zonhoven

2.936.600

293.660

2,11

Zutendaal

1.099.600

109.960

0,79

Totaal
kapitaal

Totaal
aandelen

%

139.453.400

13.945.340

100

Totaal

31

21,93%
Vergund

58,30%
Operationeel

32
32

In die berekening zijn ook de installaties
geteld die in 2017 al vergund, maar nog
niet gebouwd waren (21,93%), en de
installaties die nog in constructie zijn
(19,76%). We kunnen dus stellen dat de
doelstelling om van Limburg een
klimaatneutrale provincie te maken tegen
2020, steeds meer binnen handbereik
komt.

1.029.891 MWh

19,76%
In constructie

Groene energie waarin
Nuhma investeert

In MW
groene energie

In MWh groene
energie

403

49

0

100

452

903.620

28,17

127

254.519

Aspiravi
incl. Limburg
Win(d)t,
Lommel Win(d)t,
Vleemo, W@S
(Wind op land)

Aspiravi
(Biogas)

Aspiravi
(Waterkracht)

A&S - A&U
(Biomassa)

194

33
3

2

0

0

47,78

1

7.263

40,17

0,4

2.917

2

0,2

0

0

100

0,2

1.280

40,17

0,1

514

2

25

0

20

70,99

32

260.338

20,09

6

52.289

3

24

31

0

47,54

26

217.104

56,03

15

121.444

1

0,5

0

0

100

0,5

475

90,00

0,4

428

54

325

0

0

100

325

1.126.410

11,21

36

126.304

15

47

0

0

100

47

141.750

22,64

11

32.086

72

216

0

0

100

216

810.000

16,07

35

130.152

103

0

309

488

100

797

2.509.605

12,32

98

309.238

449

1.043

389

508

1.897

5.977.845

329

1.029.891

Bionerga
incl. Biostoom
Beringen en
Biostoom
Oostende
(Biomassa)

Bionerga

De groene energie van Nuhma ten opzichte
van de Limburgse residentiële energiebehoefte

Participatie Nuhma

In %
(rechtstreeks en
onrechtstreeks)

Verbruik van elektriciteit van
de Limburgse gezinnen

Groene energie

In MWh

De 354.131 gezinnen in Limburg hadden
het afgelopen jaar samen 1.239.459 MWh
elektriciteit nodig. Dankzij Nuhma werd in
2017 maar liefst 1.029.891 MWh of
83,09% daarvan duurzaam geproduceerd.
Dat is een stijging van ongeveer 2% ten
opzichte van 2016.

Geïnstalleerd
vermogen

In MW

energiebehoefte

Aantal
installaties

% groen van
de totale
energieopbrengst

1.239.459 MWh

Bedrijf

Vergund

De Limburgse residentiële

In constructie

354.131 gezinnen

Investeringen Nuhma in groene energie

Operationeel

Onze tocht naar een CO2-neutraal Limburg

(Solar)

C-Power
(Wind op zee)

Nu Aspiravi
Curaçao (I+II)
(Wind op land)

Totaal
gemiddeld verbruik
Limburgse gezinnen

Northwind
(Wind op zee)

Otary
(Rentel, Seastar,
Mermaid)
(Wind op zee)

83,09%

Groene energie
van Nuhma

TOTAAL

Waar komt deze groene energie vandaan?

35

80
70
60
50

44,29%
Wind op land
(België)

52,28%
Wind op zee
438 installaties

3,42%
Wind op land
(internationaal)

Windenergie waarin Nuhma

20

investeert per locatie

10

In totaal investeert Nuhma via diverse
vennootschappen in 438 windturbines:
229 op zee en 209 op land. Op zee is
Nuhma betrokken bij de volgende
projecten: C-Power (operationeel met 54
winturbines) en Northwind (operationeel
met 72 windturbines). De volgende
projecten op zee zijn nog in ontwikkeling:
Rentel, Seastar en Mermaid met een
verwacht totaal van 103 turbines. Op land
is Nuhma betrokken bij 194 installaties in
België en 15 windturbines in het
buitenland.

0

Limburg

30

Antwerpen

40

Luxemburg

Wind bleef voor Nuhma ook in 2017 de
belangrijkste bron van hernieuwbare,
groene energie. Offshore en onshore
windturbineparken zorgen samen voor
bijna 83% van de energie waarin Nuhma
investeert. Dat is een stijging van bijna
3% die te wijten is aan het feit dat er het
afgelopen jaar 32 nieuwe windturbines
werden geïnstalleerd op land.

dankzij de investeringen van Limburg Win(d)t en
Lommel Win(d)t. Burgers kunnen overigens mee
participeren in deze projecten via de
coöperatieve vennootschap Limburg wind cvba.
West-Vlaanderen sluit de top 3 af met 28
windturbines waarbij Nuhma betrokken is via
Aspiravi.

Waals-Brabant

34

In België is Nuhma betrokken bij 194
windturbines op land. De meeste van deze
turbines, namelijk 69, bevinden zich in de
provincie Antwerpen. Dit is te wijten aan de
grote investeringen in de Antwerpse haven via
Vleemo en Wind aan de Stroom. Op de tweede
plaats staat de provincie Limburg, met 54
windturbines waarbij Nuhma betrokken is. Dit is

Henegouwen

Wind (zee)
54,93%

Nuhma kon het afgelopen jaar al 83,09%
van de residentiële energiebehoefte in
Limburg voorzien. Door steeds te
participeren en investeren in nieuwe
projecten en realisaties, stijgt dat cijfer
jaarlijks. Maar waar komt deze energie
vandaan?

Luik

Wind (land)
27,83%

investeert per provincie

Vlaams-Brabant

Waterkracht
0,05%

Nuhma naar type

Oost-Vlaanderen

Zon
0,04%

Biomassa
16,87%

Windenergie waarin Nuhma

West-Vlaanderen

Biogas
0,28%

De groene energie van

Kernparticipaties Nuhma

HERNIEUWBARE ENERGIE

SMART SERVICES

WEP

VEH

Z-KRACHT

ASPIRAVI HOLDING

BIONERGA

(100%)

(13%)

(50,01%)

(45%)

(90%)

36
36
BLUEPOWER

LIMBURG
WIND cvba

3E

NUHMERIS

(9,29%)

(100%)

S-LIM

TEAMWISE

(50%)

(50%)

FLUXYS

C-POWER

ASPIRAVI

BIOSTOOM
OOSTENDE

ELIA

SEASTAR

ASPIRAVI
OFFSHORE

BIOSTOOM
BERINGEN

DE BUREN

CAMPUS ENERGYVILLE

(13,31%)

(21,83%)

RENTEL

ASPIRAVI
INTERNATIONAL

BIONERGA
LOGISTICS

GREEN VALLEY BELGIUM

ENERVALIS

(50%)

(12,47%)

ASPIRAVI

MERMAID

ASPIRAVI SAMEN cvba

SENFAL
(10,00%)

37
37

Geconsolideerde balans
na winstverdeling

Activa

codes

31/12/2017

20

4.581,18

21/28

343.249.105,30

21

9.031.756,01

Handelsvorderingen

290

Positieve consolidatieverschillen

9920

9.544.607,09

Overige vorderingen

291

Materiële vaste activa

22/27

71.567.677,63

Actieve belastingslatenties

292

Terreinen en gebouwen

22

28.074.782,83

Installaties, machines en uitrusting

23

42.262.892,07

Meubilair en rollend materieel

24

1.101.866,17

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26

Activa in aanbouw en vooruitbetaling

OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

38

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
• Grond- en hulpstoffen

codes

31/12/2017

29/58

140.936.341,94

29

1.520.051,23

3

7.583.315,18

30/36

7.440.997,48

30/31

• Goederen in bewerking

32

32.703,49

• Gereed product

33

27

95.433,07

• Handelsgoederen

34

28

253.105.064,57

• Onroerende goederen bestemd
voor verkoop

35

9921

202.266.892,53

• Vooruitbetalingen

36

• Deelnemingen

99211

170.525.294,91

• Vorderingen

99212

31.741.597,62

284/8

50.838.172,04

284

28.424.838,56

285/8

22.413.333,48

Financiële vaste activa
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast

Andere ondernemingen
• Deelnemingen, aandelen en
deelbewijzen
• Vorderingen

1.520.051,23

2.180.137,86

5.260.859,62

37

142.317,70

40/41

19.197.048,79

Handelsvorderingen

40

10.770.458,14

Overige vorderingen

41

8.426.590,65

50/53

11.983.999,83

Bestelling in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar

Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen

50
51/53

11.983.999,83

Liquide middelen

54/58

99.809.541,10

Overlopende rekeningen

490/1

842.385,81

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

484.190.028,42

39

Passiva

31/12/2017

31/12/2017

10/15

324.921.135,74

• Niet-achtergestelde obligatieleningen

171

10

139.453.400,00

• Leasingschulden en soortgelijke
schulden

172

Geplaatst kapitaal

100

139.453.400,00

Niet-opgevraagd kapitaal

• Kredietinstellingen

173

10.949.204,18

101

• Overige leningen

174

36.996.817,91

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal

40

codes

codes

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Geconsolideerde reserves

9910

Negatieve consolidatieverschillen

9911

Omrekeningsverschillen
Kapitaalsubsidies

Handelsschulden

184.017.817,72

15

1.449.918,02

9913

69.710.563,59

16

11.611.648,72

160/5

1.673.851,76

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

50.193,94

Fiscale lasten

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

Milieuverplichtingen

163

Belangen van derden
Belangen van derden

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN
BELASTINGSLATENTIES
Voorzieningen voor risico’s en kosten

Overige risico’s en kosten

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
• Achtergestelde leningen

• Leveranciers

1750

• Te betalen wissels

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

9912

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

164/5

54.747,82

168

9.937.796,96

17/49

77.946.680,37

17

51.096.022,09

170/4

51.096.022,09

170

3.150.000,00

41

176
178/9

42/48

26.290.106,18

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

9.371.954,37

Financiële schulden

43

90.654,12

• Kredietinstellingen
• Overige leningen

430/8
439

90.654,12

44

7.007.276,62

440/4

7.007.276,62

Handelsschulden
• Leveranciers

1.568.910,00

175

• Te betalen wissels

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

1.676.036,84

• Belastingen

450/3

229.969,03

• Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

1.446.067,81

47/48

8.144.184,23

492/3

560.552,10

Overige schulden

Overlopende rekeningen
TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

484.190.028,42

Geconsolideerde resultatenrekening

codes

31/12/2017

75/76B

9.916.606,61

75

9.916.606,61

• Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

8.222.582,21

• Opbrengsten uit vlottende activa

751

1.694.024,40

Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten

• Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
codes

31/12/2017

70/76A

45.336.147,77

Omzet

70

43.542.963,04

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering:
toename (afname) (+)/(-)

71

29.709,82

Geproduceerde vaste activa

72

86.119,11

Andere bedrijfsopbrengsten

74

1.635.257,24

76A

42.098,56

60/66A

36.352.217,29

60

4.212.907,48

600/8

4.329.202,72

609

-116.295,24

Diensten en diverse goederen

61

14.046.714,93

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)

62

7.844.709,62

630

6.556.147,80

Bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

42

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
• Aankopen
• Voorraad: afname (toename) (+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa

631/4

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen) (+)/(-)

635/8

419.780,75

Andere bedrijfskosten

640/8

1.819.067,10

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen

9960

1.363.515,30

Niet-recurrente bedrijfskosten

66A

89.374,31

9901

8.983.930,48

Bedrijfswinst (Verlies) (+)/(-)

3.077.801,66

65

3.062.519,09

Kosten van schulden

650

3.044.176,21

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen

9961

Recurrente financiële kosten

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) (+)/(-)
Andere financiële kosten

651

652/9

18.342,88

66B

15.282,57

9903

15.822.735,43

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de belastingslatenties

780

301.349,52

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de belastingslatenties

680

Niet-recurrente financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

Belastingen op het resultaat (+)/(-)
Belastingen

Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

649

76B

65/66B

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)

Financiële kosten

752/9

67/77

3.422.130,55

670/3

3.422.290,29

77

159,74

9904

12.701.954,40
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codes

31/12/2017

9975

5.192.560,82

Winstresultaten

99751

5.753.791,79

Verliesresultaten

99651

561.230,97

9976

17.894.515,22

Aandeel van derden

99761

4.270.188,91

Aandeel van de groep

99762

13.624.326,31

Aandeel in de winst (het verlies) van de vennootschappen waarop
vermogensmutatie is toegepast (+)/(-)

Geconsolideerde winst (verlies)
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Raad van bestuur

Tony Coonen
— voorzitter

André Vautmans
— ondervoorzitter

Frieda Brepoels

Thierry de Grunne

Marc Vandeput

Marc Roppe

Mark Vanleeuw

Peter Vanvelthoven
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Nuhma werkt namens de Limburgse

Een raad van bestuur staat in voor het

gemeenten aan duurzaamheid, energie

beheer van de participatieportefeuille.

en innovatie via gerichte participaties.

Door haar investeringen en participaties

Leidraad is de maatschappelijke meer-

in andere ondernemingen wil Nuhma

waarde voor de gemeenschap in het

mee de doelstelling helpen realiseren om

algemeen en Limburg in het bijzonder.

Limburg CO2-neutraal te maken tegen

Daarnaast ontvangen de 43 Limburgse

2020.

gemeenten en Laakdal, die lid zijn, ieder
48

jaar een dividend. Zij vormen eveneens
de algemene vergadering van Nuhma.

Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
www.nuhma.be

