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1. Inkoop van gas en  
elektriciteit 

Advisering en bemiddeling bij de in- 
koop van gas, elektriciteit en duurzame 
‘groene’ energie.

Haalbaarheidstudie  
voor zonnepanelen, wind-
molen, warmtepomp en 
LED-verlichting

We onderzoeken hoe uw energie-
behoefte ingevuld kan worden met 
hernieuwbare energiebronnen zoals 
zon, wind en biomassa. Wij verzorgen 
financiële haalbaarheidsstudies voor de 
inzet van bijvoorbeeld LED-verlichting 
of een warmtepomp, om uw resterende  
energievraag zo efficiënt mogelijk in  
te vullen.

3. FactuurScan op transport-
kosten en meetdiensten  
van de aansluiting 

In de praktijk blijkt dat veel transport 
overeenkomsten niet optimaal ingericht 
zijn. De FactuurScan biedt inzage in 
het energieverbruik en suggesties om 
mogelijke kostenbesparingen door te 
voeren inzake de energieleveringsover-
eenkomsten voor transport en meet-
diensten. Zo kan na een analyse van de 
transportnota’s naar voren komen, dat 
het gecontracteerde vermogen veel 
hoger is, dan de in praktijk opgetreden 
maximale belasting van uw organisatie. 
Door het advies dit naar beneden bij te 
stellen, kan er vaak (administratief ) een 
extra besparing gerealiseerd worden. 

4. Teruggave energiebelasting

Een aanzienlijk deel van de  
energienota bestaat uit belastingen. 
De energiebelasting die u moet betalen 
wordt vastgesteld met behulp van ver-
schillende schijven. Uw bedrijf kan in 
bepaalde situaties teruggaaf krijgen van 
energiebelasting. Bijvoorbeeld indien er  
sprake is van meer dan 1 elektriciteits- 
aansluiting op het zelfde WOZ-kavel, 
of als uw organisatie een ANBI-status 
heeft. Maar ook bij bepaalde bedrijfs- 
processen ten behoeve van metallur-
gische procedés zou er een mogelijk fis-
caal voordeel te realiseren zijn. Energie 
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ ontzorgt 
u met het indienen van deze teruggave- 
regeling voor energiebelasting.

5. Energiescans

We geven advies en/of bemiddelen bij 
de mogelijkheden voor maatwerkonder-
zoeken voor energiebesparing.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op voor een offerte of voor een afspraak. 
Wij blijven graag uw vaste aanspreekpunt voor al 
uw energievragen. Hebben wij de expertise niet 
in huis, dan zullen wij een verwijzing maken naar 
één van onze samenwerkingspartners. Zij be-
horen tot het netwerk van Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’.

Dienstverlening
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is een gespecialiseerd en onafhankelijk ad- 
viesbureau voor allerlei energievraagstukken. De opdrachten hebben betrekking op 
advisering en bemiddeling bij de inkoop van gas & elektriciteit en de realisatie van  
duurzame energie (oplossingen). Onze opdrachtgevers weten hun energieverbruik en 
daarmee ook de samenhangende energiekosten aanzienlijk te verlagen. Samen met 
partnerorganisaties bieden wij meerdere diensten aan om al uw zorgen op het gebied 
van energie weg te nemen.
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Hoe de energieneutrale situatie in 2050 voor Nederland eruit zal komen te zien, is nog een 
grote vraag. We hebben nog een lange weg te gaan, temeer omdat onze beleidsmakers  
aansturen op een gasloze samenleving. Hoe deze weg er uit zal komen zien, is als kijken  
in een glazenbol. In deze uitgave van ‘Het Snoer Om’ willen wij u graag informeren over  
nieuwe ontwikkelingen, het bedrijf Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en haar relaties.  
Veel leesplezier gewenst!

“Nederland is het vieste jongetje van de klas” 
Het is al langer bekend dat er landelijk en mondiaal hard 
wordt gewerkt om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, die 
met het gebruik en verbanding van fossiele brandstoffen met 
verhoogde concentraties in onze atmosfeer terecht komen. 
De CO2 uitstoot zal omlaag moeten om onze klimaatdoel-
stellingen uit internationale en landelijke energieakkoorden 
te behalen. In Nederland scoren wij internationaal gezien erg 
slecht op het gebied van klimaat en energie. Volgens de heer 
van Mulligen, hoofd-econoom van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) is momenteel “Nederland het vieste jon-
getje van de klas.” 

Historisch gasbesluit
Het was een groot en historisch besluit van ons nieuwe kabi-
net om een einde te maken aan de gaswinning in Groningen. 
Immers hebben wij dankzij de aardgasbaten een welvarende  
verzorgingstaat kunnen opbouwen, zonder dat burgers 
buitenproportionele lastenverzwaringen via belastingen  
en sociale premies zijn opgelegd. Vanwege de aardbevings- 
problematiek is stoppen met aardgaswinning de juiste 
beslissing om de veiligheid van Groningen op de lange  
termijn te kunnen garanderen. Het lijkt erop dat de politiek 
en mileubewegingen nog meer willen inzetten op een route 
naar een volledig gasloze energie infrastructuur.

Overschatten we de complexiteit van onze groene ambities?
Het staat buiten kijf dat we in Nederland sneller moeten verduurzamen en de uitstoot van CO2 moet snel verminderen,  
maar daarbij moeten we wel de juiste keuzes maken. De vraag is of we door Nederland van het aardgas te halen niet de com-
plexiteit van onze groene ambities overschatten. De realiteit is namelijk dat we aardgas als fossiele brandstof de aankomende 
decennia nog hard nodig zullen gaan hebben. Het aardgas uit Slochteren is slechts een klein gedeelte van de wereldwijde 
gasvoorraad en aardgas is internationaal gezien overal vandaan te halen. >>

Voorwoord
 “Kijken in een glazenbol…” Erik Spriensm

a, energie adviseur

Het lijkt erop dat de politiek en mileubewegingen nog 
 meer willen inzetten op een route naar een  
volledig gasloze energie infrastructuur.
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2. Aardgas is de minst vervuilend fossiele brandstof betreffende CO2 uitstoot.  Kolen en olie zijn vele malen vervuilender.  
Op dit moment is het dan ook aannemelijk dat internationaal gezien juist tijdelijk meer gas gebruikt zal worden om in een 
overgangsperiode van de veel schadelijkere steenkolen af te komen. Aardgas biedt van de huidige fossiele brandstoffen 
relatief gezien een hoog rendement en een lage milieubelasting. In veel bestaande gebouwen met een HR-ketel leidt 
het gebruik van aardgas juist tot een verlaging van de CO2 ten opzichte van een warmtevoorziening via een warmte-
pomp. Warmtepompen zijn minder energie-efficiënt waarvan tweederde primaire energie verloren gaat. Zo verdubbelt 
het gemiddelde elektriciteitsverbruik bij de vervanging van een HR-ketel door bijvoorbeeld een warmtepomp. De be- 
nodigde elektriciteit voor de warmtepomp wordt op dit moment hoofdzakelijk met fossiele brandstoffen als steenkool  
en aardgas opgewekt. Dus een mogelijk verbod op CV ketels en gasloze nieuwbouwpanden met warmtepompen lijkt  
niet in alle situaties logisch en tegelijk ambitieus. Ook ontbreken alternatieve betaalbare technieken voor de korte ter-
mijn. Zo lijken de mogelijke plannen om in Nederland via elektolyse waterstof te produceren en te transporteren door 
ons bestaande energienet nog niet haalbaar. Omzetting van bijvoorbeeld opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen en 
windmolens naar waterstof (en andersom) geeft nog teveel energieverliezen en waterstof heeft de reputatie een relatief 
gevaarlijk gas te zijn in vergelijking met bijvoorbeeld aardgas.

1. Het aandeel elektriciteit dat wordt opgewekt uit zon en wind neemt hard toe. Het 
gedeelte is echter nog te gering om volledig over te kunnen gaan op energie uit zonne- 
en windparken. We kunnen vanuit leveringzekerheidsperspectief niet zonder onze 
relatief schone en flexibele gascentrales. In situaties dat er geen wind- en/of zonne- 
energie beschikbaar is, en omdat de opslag van elektriciteit in grote batterijen nog in de 
kinderschoenen staat, zullen alleen gasgestookte centrales flexibel kunnen inspelen op 
een wisselende elektriciteitsvraag. Deze gascentrales zullen tevens de meer vervuilender 
kolencentrales moeten vervangen, die onze huidige regering wil sluiten voor 2030.  
Ook is onze leveringszekerheid steeds meer in het geding. Op 30 april jongsleden 
kampte Nederland met een groot tekort aan elektriciteit, toen de noodreserves van 
landelijke netbeheerder Tennet waren uitgeput. Er is voor honderden megawatt aan 
elektriciteit in het buitenland ingekocht en via verbindingen met Noorwegen, Duitsland 
en België naar ons land getransporteerd, om een grote stroomstoring te voorkomen.

3. Vanuit economisch perspectief zou aardgas ook een rol kunnen blijven spelen in de 
mondiale energietransitie. Aardgas is relatief goed en goedkoop op te slaan en te trans-
porteren. Met elektriciteit is dat veel lastiger en kostbaarder, tenzij er grote technische 
doorbraken met accu’s en batterijen komen. Nederland heeft in de vorige eeuw een 
geavanceerd aardgasdistributienet gebouwd en zijn we via veel gasverbindingen met 
andere Europese landen verbonden. Dit aardgasnetwerk is een kostbaar bezit voor 
Nederland. Nederland kan mogelijk in de toekomst door haar geografische ligging en 
de hoogstaande infrastructuur fungeren als ‘gasrotonde’ en in de toekomst veel bete-
kenen voor bijvoorbeeld de distributie van (groen) gas in Europa. Hierdoor zouden de 
weggevallen aardgasbaten uit Slochteren en de Waddenzee mogelijk gecompenseerd 
worden. In plaats van laag calorisch gas gewonnen uit Nederlandse bodem, zou er aard-
gas geïmporteerd kunnen worden uit landen als Noorwegen en Rusland. Dit gas kan in 
ons aardgas distributienetwerk worden omgezet naar laagcalorisch gas door toevoeging 
van stikstof. Ook het gebruik van biogas of LNG (liquefied natural gas) wordt gezien als 
alternatief. Deze wereldwijde gasvoorraden zijn groot genoeg om nog vele jaren vooruit 
te kunnen.

Kortom, alle genoemde redenen maken een gasloze en duurzame toekomst complex, kost-
baar en tijdrovend. Er zal de aankomende jaren geïnvesteerd moeten worden in nieuwe 
technologieën, installaties en de energie-infrastructuur. Hoe lang deze overgangsperiode 
zal gaan duren blijft echter gissen. We hebben immers geen glazen bol. Bij een gebrek 
aan een glazen bol is het beste om te kijken naar ontwikkelingen op de energiemarkt en 
het eigen energiehuishouden in te regelen op de juiste indicatoren. •

Hierbij een drietal reden, waarom het zeer waarschijnlijk is dat aardgas de aan-
komende jaren een belangrijke rol zal blijven spelen in het verduurzamingsproces 
van onze energiebehoefte:
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Meten is weten 
Vanaf dit jaar is het verplicht om inzicht te hebben in de 
energiehuishouding van uw bedrijfsvoering middels een 
energie registratie- en beheersysteem (EBS). De inzage in het 
energieverbruik leidt vaak tot nieuwe inzichten en creëert 
bewustwording voor energiebesparing. 

Omgekeerde bewijslast 
Een bedrijf die qua energieverbruik valt onder de toetsings- 
criteria vanuit het Activiteitenbesluit volgens de Wet Milieu-
beheer (>25.000 Nm3 aardgas en 50.000 kWh), dient vanaf 
1 juli 2019 zelf gaan rapporteren wat het bedrijf doet aan 
energiebesparing. Deze wetgeving bestaat al een aantal 

jaren. Hierin zijn erkende 
maatregelen voor energie- 
besparing opgenomen, 
die zich binnen vijf jaren  
of minder terugverdienen. 
Als bedrijf wordt u dus 
verplicht te melden welke  
energiebesparende maat- 
regelen er getroffen zijn. 

De overheid draait daarmee de bewijslast om en hoopt hier-
mee de doelen uit het Energieakkoord te halen. Zo kunnen 
inspecteurs van het Bevoegd Gezag achterblijvers gemakke-
lijker opsporen. Energiebesparende maatregelen nemen kan 
volgens de lijst van Erkende Maatregelen van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO), maar ook daarbuiten 
is veel mogelijk. ‘In beide gevallen is het verstandig om tijdig 
te overleggen met de omgevingsdiensten, die hierop toezien 
volgens Gérard Bouman, voorzitter van Omgevingsdienst NL, 
de vereniging van de 29 omgevingsdiensten in Nederland,  
welke de toezicht en handhaving van deze wet verzorgen’. 

Energielabel C verplicht
De overheid heeft aangekondigd dat een energielabel C 
in 2023 voor alle kantoren verplicht is om de klimaatdoel-
stellingen te realiseren. Naar schatting moeten bij meer dan 
helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen 
worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. 
Voldoet uw pand dan niet aan deze eisen, dan mag een pand 
niet meer als kantoor gebruikt worden. Daarbij is afgespro-
ken dat gebouwen in 2030 minimaal energielabel A moeten 
hebben. 

Los van de wettelijke verplichtingen om energie  te bespa- 
ren, kan het voor bedrijven interessant zijn om het verbruik  
terug te dringen. Verduurzamen begint dan ook met het 
terugdringen van onze energiebehoefte. De schoonste 
vorm van energie is namelijk geen energiegebruik. De 
vervolgstap is om daarna te kijken hoe de energiebehoefte 
ingevuld kan worden met hernieuwbare energiebronnen 
zoals zon, wind en biomassa. En als laatste is het de bedoe- 
ling om de resterende vraag energie zo efficiënt mogelijk, 
bijvoorbeeld door toepassing van LED verlichting, zoals de 
Trias Energetica strategie ons leert.

Zo blijkt uit onze praktijkcases dat er eenvoudig zonder 
investeringen bespaard kan worden en de energievraag 
verder beperkt kan worden, door bijvoorbeeld het goed  
afstellen van de klimaatinstallaties en instellen van het 
gebouwbeheersysteem. Andere besparingen zijn een-
voudig te realiseren door het plaatsen van regelaars en 
schemerschakelaars voor bijvoorbeeld de (buiten)verlich- 
ting. Het zogenaamde ‘laaghangende fruit’ is goed en een-
voudig te plukken. Voor een indruk van het laaghangend 
fruit zijn de Erkende Maatregelen-lijst van de RVO geschikt 
als leidraad te nemen. >>

Wat zijn op dit moment de meest recente ontwikkelingen om rekening te houden?
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Verduurzaming vraagt 
een lange termijn focus 
De verduurzaming van een bedrijfsvoering vraagt 
om een lange termijnfocus. Het is raadzaam om  
vanuit een visie van risicomanagement en kosten-
beheersing goed om te gaan met geplande 
investeringen in installaties en/of gebouwen om 
het energiegebruik te reduceren. Breng als bedrijf 
de wetgeving en de bijbehorende onzekerheden 
goed in kaart om kosten te beperken en kansen 
te benutten. We zitten momenteel in een hoog-
conjunctuur. De wet- en regeling omtrent ener-
giebesparing is momenteel erg complex en de 
duimschroeven worden in hoog tempo door de 
overheid aangedraaid. Op dit moment wordt de 
verduurzaming door de overheid gestimuleerd 
via allerlei fiscale regelingen en subsidies. Voor  
de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen, zoals bij zonnepanelen en windmolens  
is de SDE+ subsidie voor bepaalde bedrijven 
interessant. Voor een investering in isolatie en/of 
ledverlichting of ander energiezuinige apparatuur,  
dan kunnen de EIA, VAMIL of MIA interessante 
fiscale regelingen zijn. 

Zo kan met de EIA 55% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst. De ervaring leert dat het belang- 
rijk is om deze subsidies op tijd aan te vragen. In bepaalde gevallen moet er uitgebreid projectvoorstel geschreven worden 
of neemt de behandeling van de subsidie tijd in beslag. Ook is het mogelijk dat uw organisatie achter het net vist als er veel 
aanvragen zijn binnen gekomen en de regeling overtekend is.

  De wet- en regeling omtrent energiebesparing 
 is momenteel erg complex en de duimschroeven worden in 
   hoog tempo door de overheid aangedraaid. 

Door nu extra budget vrij te  
maken voor slimme investeringen 
in duurzaamheid is uw organisatie 
op weg naar een energie- en 
kostenneutrale bedrijfsvoering.

Regeren is vooruitzien…
Subsidies en fiscale voordelen (zoals de salderingsregeling  
bij zonnepanelen) worden in de toekomst mogelijk verder 
versoberd. Door nu extra budget vrij te maken voor slimme 
investeringen in duurzaamheid is uw organisatie op weg naar 
een energie- en kostenneutrale bedrijfsvoering. Dit betekent 
dat bij een mogelijke toekomstige laagconjunctuur, wanneer 
ook alle wetgeving voor energiebesparing is ingevoerd en 
hier volledig op gehandhaafd wordt door de overheid, deze 
investeringen niet meer genomen hoeven te worden en  
profiteert uw organisatie van de behaalde energiebespa- 
ringen en daarmee van lagere energiekosten. >>
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Aan de andere kant zien we onze energiebehoefte en gedrag 
nog niet fundamenteel veranderen, ondanks de gecreëerde  
bewustwording voor energiebesparing en klimaatverande- 
ring. De energietransitie vraagt dan ook om een maatschap-
pelijke omslag. 
Zo lijkt het er op dat bijvoorbeeld de bijdrage van onze 
vleesconsumptie, vliegreizen, autogebruik, lang douchen en 
het gebruik van wasdroger aan de wereldwijze CO2 uitstoot 
aanzienlijk is. Naar alle waarschijnlijkheid lijkt er, maar één 
effectieve en eerlijke manier om onze (consumptie)gedrag  
en energiegebruik echt te veranderen. 

Namelijk een CO2 belasting voor bedrijven en consumenten 
die vrijkomt voor (onnodige) consumptie en productie om 
effectief CO2 te reduceren en onze klimaatdoelstellingen te 
behalen. Voor een effectieve werking zou deze wel interna-
tionaal ingevoerd moeten worden om prijsverschillen tot 
uiting komend in goederen en diensten tussen landen te 
voorkomen. Helaas lijkt internationale overeenstemming 
hierover nog erg ver weg. •

Het huidige belasting- en subsidiestelsel 
lijkt aan herziening toe om duurzaamheid 
te stimuleren
De afgelopen jaren stimuleerde de overheid de inzet van 
(grootschalige) zonne-energie, middels subsidies, korting  
op de energiebelasting en de mogelijkheid tot salderen.  
Met grootschalige zon- en windparken bouwen we ech- 
ter geen stabiele energie infrastructuur. Op dit moment 
nemen netbeheerders Liander en Enexis in de provincies 
Groningen en Friesland maatregelen om overbelasting en 
mogelijk stroomuitval van ons energienet te voorkomen, 
door restricties op te leggen betreffende de hoeveelheid 
teruggeleverde elektriciteit die consumenten en bedrijven 
op piekmomenten met zonnepaneleninstallaties opwekken 
en op het energienet willen zetten. 
De grootverbruikers van energie worden op dit moment 
door het huidige degressieve belastingstelsel licht belast en 
kleinverbruikers juist relatief heel zwaar belast. Het huidige 
energiebelastingstelsel houdt daarmee onvoldoende reke- 
ning met het principe dat de vervuiler zou moeten betalen. 
Energiegebruik en de samenhangende kosten voor CO2 
uitstoot zijn daarmee onvoldoende in balans. 
Hierdoor ontbreekt er ook een belastingstimulans om de  
verduurzaming en innovatie te versnellen en te stimuleren.  
Zo blijkt uit de haalbaarheidsonderzoeken van Energie  
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ voor haar grotere opdracht-
gevers, dat het voor bepaalde type grootverbruikers minder  
eenvoudig is om zonnepanelen op rendabele wijze te 
exploiteren ten opzichte van de kleinverbruikers. Dit komt 
mede door het feit dat bij eigen opwekking van elektriciteit  
de vermeden energiekosten derhalve laag zijn onder ande-
re door het lage energiebelastingtarief (schijf 3) waarmee 
grootverbruikers te maken hebben.  Bij een ‘eerlijker’ belas- 
tingstelsel met een progressief tarief, waarbij dus het tarief 
hoger wordt naarmate het energiegebruik toeneemt, zouden 
bedrijven eerder gestimuleerd worden om de bedrijfsvoering 
te verduurzamen en zullen energiebesparende maatregelen 
sneller rendabel zijn. Het huidige belasting- en subsidiestelsel 
lijkt aan herziening toe, om een juiste impuls te geven naar 
een duurzame economie.

Hoe zal de samenleving effectief CO2 
kunnen reduceren om onze klimaatdoel-
stellingen te behalen? 
Aan de ene kant wordt er op dit moment veel bewustwor- 
ding voor energiebesparing gecreëerd door de overheid en 
milieuorganisaties. Er ligt een grote verantwoordelijk op onze 
schouders. Voor onszelf maar ook voor de volgende genera- 
ties moeten we snel mogelijk over naar een duurzamere en 
schonere energiewereld. 
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https://www.elsevierweekblad.nl/economie/blog/2018/05/616609616609/?utm_source=linkedin&utm_medium=so-
cial&utm_campaign=share_linkedin
https://www.ensoc.nl/nieuwsarchief/branchenieuws/-overleg-tijdig-met-omgevingsdienst-/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-gasloos-nederland-zetten-we-de-gasmeter-en-het-verstand-op-nul-
~b0d40843/
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De energiemarkt wordt gekenmerkt door volatiele prijs- 
bewegingen. De prijs van energie komt tot stand op han-
delsmarkten, die net als financiële markten functioneren. 
Energietarieven fluctueren (dagelijks) en zijn onder andere 
afhankelijk van grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, 
looptijden, winstmarges van energieleveranciers en het 
inkoopmoment. De dalende trend voor de elektriciteit- en 
gasprijzen van de afgelopen jaren lijkt voorlopig voorbij. 
Helaas is sinds april 2016 een stijgende lijn te zien en lijkt  
er sprake van een sterk opwaarts sentiment. 
De marktprijzen voor gas en elektriciteit lijken tegenwoordig 
het meest beïnvloed door onder andere: het weer (vanwege 
de toenemende productie van elektricteit uit duurzame  
productiebronnen als zonne- en windenergie), de vraag 
en aanbodsituatie van gas en elektriciteit (de temperatuur 
bepaalt een groot gedeelte van de energievraag maar ook 
bijvoorbeeld onderhoud en/of sluiting van elektriciteits- 
centrales hebben invloed op het aanbod van energie en de 

toenemende grens overschrijdende energiestromen) en  
door de hoogte van de CO2 prijs (wie CO2 uitstoot moet  
hiervoor betalen, zoals bijvoorbeeld kolencentrales).
De grondstofprijzen, olieprijs en de CO2 emissierechten 
stegen de afgelopen weken door een hogere vraag, veel 
geopolieke onrust en door een belangrijke hervorming van 
het Europese emissiehandelssysteem waarmee het aantal 
beschikbare emissierechten in de toekomst mogelijk wordt 
verkleind. Hierdoor lijken de CO2 rechten duurder te worden 
en steeds meer invloed te hebben op de energieprijzen. Wat 
de prijsontwikkeling in het 2e half jaar van 2018 en daarna 
gaat doen, is uiteraard lastig te voorspellen.  Wel lijkt het erop 
door de nieuwe regeringsplannen voor het sluiten van kolen-
centrales en de eerder genoemde beperking van het aantal 
CO2-rechten, dat gas een steeds groter aandeel zal krijgen in 
de brandstofmix van de productie van elektriciteit. Een even-
tuele stijgende gasprijs zal de productieprijs van elektriciteit 
door gascentrales ook verder kunnen laten toenemen. 

Datum marktupdate: 
mei 2018

Wat deden de energieprijzen?

Bronnen:
https://www.nuon.nl/grootzakelijk/energiekenners/business-bibliotheek/marktanalyse-april-2018/
https://www.nuon.nl/grootzakelijk/energiekenners/business-bibliotheek/marktanalyse-mei-2018/

https://www.engie-zakelijk.nl/producten/marketdesk/archief
https://insights.abnamro.nl/download/118818/

Ook wij gaan 
zorgvuldig met 
uw gegevens om

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer 
Om’ gaat al jaren met veel zorg om 
met de gegevens die we van u  
ontvangen. Per 25 mei 2018 is de  
Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming (AVG) van toepassing. 

Dat betekent dat er vanaf die datum 
dezelfde privacywetgeving geldt in 
de hele Europese Unie (EU). Daarom 
hebben we onze privacyverklaring 
aangepast naar de nieuwe AVG wet-
geving. 
In de privacyverklaring staat o.a. 
welke gegevens wij verzamelen, 
de doeleinden waarvoor wij deze 
persoonsgegevens verzamelen en 
verwerken en over uw rechten met 
betrekking tot de verwerking van 

uw persoonsgegevens. Lees op onze 
website (https://www.het-snoer-om.
nl/privacyverklaring/) meer over 
onze nieuwe privacyverklaring.  
We gaan er vanuit dat we u bij deze 
voldoende en transparant geïnfor-
meerd hebben, maar benader ons 
gerust als u nog vragen heeft. En 
uiteraard blijft u ons magazine en 
belangrijke marktupdates via e-mail 
en post ontvangen, zoals u van ons 
gewend bent.

Afhankelijk van uw profiel, uw 
verbruik en uw specifieke wensen, 
zoeken we ook in een stijgende 
energiemarkt samen een geschikte 
inkoopstratiegie, met producten 
(vast of variabel) die hierbij aan- 
sluiten. Neem hiervoor gerust met 
ons contact op!

Mei 2018
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Klant  aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan één van onze 
klanten. Ze vertellen over hun organisatie en over hun 
ervaring met Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’. 

Izore, Centrum Infectieziekten Friesland

Izore is een medisch microbiologisch laboratorium en geves-
tigd aan de Jelsumerstraat in Leeuwarden. Medische micro-
biologie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met 
het opsporen, diagnosticeren, behandelen en voorkómen 
van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen. 
Diverse soorten patiëntmaterialen (bloed, urine, feces, 
hersenvocht, pus, uitstrijkjes, etc.) komen bij Izore binnen en 
worden getest op de aanwezigheid van micro-organismen 
die bij de mens infecties kunnen veroorzaken. Izore verricht 
met ongeveer 130 medewerkers deze diagnostiek voor de 
patiënten van ziekenhuizen en huisartsen voor de gehele 
provincie Friesland.

Energiebeheer bij Izore
Al sinds de zestiger jaren is Izore gevestigd in het huidige 
gebouw aan de Jelsumerstraat in Leeuwarden. Omdat het 
gebouw op het gebied van installatietechnische zaken 
zoals het binnenklimaat, comfort en inrichting niet meer 
voldeed aan de hedendaagse normen en eisen van deze tijd, 
is het gebouw in 2011 gerenoveerd. Na een jaar renoveren, 
verbouwen en verhuizen kon toen het laboratorium- en 
kantoorgebouw van Izore op technisch en energetisch vlak 
weer jaren vooruit. In het kader van de wettelijke regelgeving 
streeft Izore met betrekking tot haar energieverbruik naar 
een verantwoorde en energiebewuste bedrijfsvoering en 
neemt Izore het thema duurzaamheid serieus, zonder daarbij 
bedrijfsprocessen uit het oog te verliezen.

Samenwerking met Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’ en ENGIE Services Noord B.V.
Wij hebben het onafhankelijke Energie Adviesbureau ‘Het 
Snoer Om’ en technisch dienstverlener ENGIE Services Noord 
B.V. gevraagd om een energie onderzoek uit te voeren, aldus 
Fokke Pander. 

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft een vooronder-
zoek uitgevoerd, waarbij werd gekeken welke besparingen 
en aanpassingen er mogelijk waren met betrekking tot de 
energie exploitatielasten. Dit gaf ons bijvoorbeeld inzage in 
ons huidige verbruik en de huidige belasting in onze energie 
infrastructuur. Ook kwam uit dit onderzoek naar voren, dat 
het mogelijk is een extra kostenbesparing te realiseren  
door ons huidige gecontracteerde vermogen bij onze net- 
beheerder aan te passen. Er werden ons allerlei suggesties 
aangereikt met als doel extra kostenbesparingen te realise- 
ren binnen Izore met betrekking tot onze leveringskosten, 
transportkosten en kosten voor meetbeheer.    

ENGIE Services Noord heeft een aanvullend maatwerkon- 
derzoek uitgevoerd waarbij de standaardmaatregelen die 
gelden voor de zorg en welzijn sector zijn geïnventariseerd. 
Hieruit is gebleken dat ondanks een vernieuwd gebouw, 
er op relatief eenvoudige wijze toch nog extra bespaard 
worden op ons verbruik en daarmee de energiekosten.  
Bijvoorbeeld door de huidig toegepaste energiezuinige  
LED in ons gebouw verder uit te breiden, op de spaarzame 

plekken waar enkele conventionele verlichtingsarmaturen 
nu nog zijn voorzien van halogeenlampen. Bovendien kan 
er nog extra bespaard worden, door het goed afstellen van 
de klimaatinstallaties en plaatsen van regelaars en schemer-
schakelaars voor bijvoorbeeld de buitenverlichting.

Met het rapport van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’  
en ENGIE en de adviezen voor praktische en financieel inte- 
ressante besparingsmaatregelen, kunnen we de komende 
periode aan de slag gaan om (verder) te verduurzamen.

 Fokke Pander, 
 Teamleider Facilitair / Inkoop / Transport van Izore

HET SNOER OM
nergie adviesbureau
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Leverancier  
 aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan een leverancier, 
namelijk Icopal. Deze organisatie vertelt over de moge- 
lijkheden voor energiebesparende dakoplossingen.  

In de zomer kan de temperatuur van een plat dak flink 
oplopen. Ook binnen kan het dan een stuk warmer worden. 
Om een woning of bedrijfspand koel te houden tijdens 
warme zomerdagen, denkt men onmiddellijk aan  
oplossingen met isolatie of ventilatie. Het is ook mogelijk om 
met goede dakbedekking een aangenamer binnenklimaat 
te creëren. Ontdek hieronder drie energiebesparende dak 
oplossingen, waarmee tevens uw energieverbruik- en  
energiekosten verlaagd kunnen worden. 
 

1. Groendak 

Een groendak is een fraaie en efficiënte manier om de 
temperatuur onder controle te houden. Dankzij de vege-
tatie wordt er minder warmte in het dak opgenomen. Een 
groendak weerkaatst namelijk een deel van de zonnestralen. 
Hierdoor zal de woning minder snel opwarmen en hoeft de 
airconditioning minder aan tijdens de warme zomermaan-
den. In de winter zorgt een groendak voor extra isolatie en 
geeft ’s nachts de opgeslagen warmte af aan een pand. Zo 
moet er in de winter minder verwarmd worden. Een goede 
wortelwerende dakafdichting onder de beplanting zorgt 
ervoor dat wortels van de planten de dakbedekking niet 
beschadigen en er geen lekkage ontstaat. 

2. Damp-remmende dakbaan 

Om het meeste rendement uit dakisolatie te halen is een 
goed functionerende damp-remmende laag onder de isolat-
ie noodzakelijk. Vocht in isolatie als gevolg van condensatie 
is in de winter niet ongewoon. Doorgaans verdampt dit in 
warmere periodes.  Echter, de prestatie van de isolatie zal 
afnemen, naarmate het vochtaandeel stijgt. Wanneer zich 
grote hoeveelheden vocht in de constructie hebben op-

gehoopt, levert de isolatielaag geen bijdrage meer aan de 
warmteweerstand van de dakconstructie en het energie- 
verbruik zal sterk stijgen. Een dampdichte laag dakbedekking 
voorkomt condensatie en verbetert de warmteweerstand. 
Daarmee bent u verzekerd van een optimaal rendement op 
uw isolatie. Gunstig voor uw energierekening!

3. Reflectiedak 

Reflecterende dakbedekking, zowel verkrijgbaar in bitumen 
als kunststof, is voorzien van een witte reflecterende  
afwerking. Deze afwerking weerkaatst warmte van de zon, 
waardoor - bij teveel warmte in of boven het gebouw - het 
dakoppervlak en de onderliggende binnenruimte koeler 
blijven. 
De verkoelende werking betekent naast een aangenamere 
binnentemperatuur, minder energiekosten, doordat het 
energieverbruik van airconditioning installaties zal afnemen. 
Een meer constante en lagere temperatuur op het dak komt 
bovendien de levensduur van het dak ten goede en draagt 
bij aan vermindering van het hitte-eilandeffect.

Over Icopal
Icopal is dé fabrikant van een breed assortiment aan 
dakbedekking voor ieder dak. Icopal biedt bitumen, 
lichtgewicht dakpannen en synthetische dakbedek-
king voor platte en hellende daken. De producten 
van Icopal onderscheiden zich door hoogwaardige 
kwaliteit met de nadruk op duurzaamheid. Met haar 
researchafdeling investeert Icopal in milieuvriendeli-
jkheid en gebruiksgemak van haar producten. Icopal 
is onderdeel van BMI Group, bestaande uit Braas 
Monier en Icopal. BMI Group is de grootste producent 
van dakbedekkingssystemen voor platte en hellende 
daken in Europa.

www.icopal.nl



Colofon

Het doel van dit magazine van Energie Adviesbureau 
‘Het Snoer Om’ is om u als relatie te informeren over 
zaken die spelen omtrent de dienstverlening van Ener-
gie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en haar relaties. Heeft 
u vragen naar aanleiding van dit magazine, of wilt u 
weten wat Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ voor 
u kan betekenen, neemt u gerust contact met ons op. 
Ook indien u het niet op prijs stelt om dit magazine te 
ontvangen, laat het ons dan weten. 

‘Het Snoer Om’ is een uitgave van 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’, 
Vincent van Goghstraat 15, 9312 RB Nietap. 
Telefoonnummer: 06-443939312 
Email: info@het-snoer-om.nl

Hoofdredactie: drs. Erik Spriensma
Vormgeving: www.luvormgeving.nl

Disclaimer: Dit magazine is met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat de informatie 

niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De juistheid 

en volledigheid van deze informatie kan dus niet worden 

gegarandeerd. Onjuistheden kunnen voorkomen. Energie 

Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk 

en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die het 

directe of indirecte gevolg is van de opgenomen informatie.

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan 

de in dit document aangeboden informatie. 

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en de bij dit maga-

zine betrokken redactieleden aanvaarden dan ook geen 

aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte 

gevolg is van de opgenomen informatie. Op alle leveringen 

en diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie 

Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gede-

poneerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland 

(onder nummer 58089845). 

Clean Campagne 
Provincie Groningen 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ heeft zich als onafhankelijk adviesbureau 
aangesloten bij de CleanCampagne. De CleanCampagne is een initiatief van de  
Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in samenwerking met Groninger  
gemeenten, Omgevingsdienst Groningen en Provincie Groningen.

Bedrijven die zich aanmelden bij de CleanCampagne krijgen advies van experts 
over de mogelijkheden voor verduurzaming van hun bedrijf. Dit landt in een 
plan van aanpak waar de ondernemer mee aan de slag kan. een concreet start-
punt. Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ is een van de experts die bedrijven 
helpen bij het opstellen van een plan van aanpak. Tijdens een energiescan 
brengt Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ met  onze technische samenwer- 
kingspartners de situatie op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid en 
energiekosten in kaart. Vervolgens geven wij advies in de vorm van een heldere 
rapportage over hoe de energieprestaties van uw bedrijf te verbeteren zijn.

Met de uitvoering van het plan van aanpak voldoen bedrijven ook aan hun wet-
telijke verplichting om energiemaatregelen te treffen. Daarop wordt binnenkort 
het toezicht verscherpt. Deelnemers aan de CleanCampagne krijgen een lagere 
prioriteit in het toezicht. 

Janneke Wolkorte, projectleider CleanCampagne bij de NMG: “We merken dat 
steeds meer ondernemers de voordelen zien van energiebesparing en duur-
zaamheid. Met de CleanCampagne willen we hen helpen aan de slag te gaan.  
We kijken bijvoorbeeld ook naar aardgasvrij en energieneutraal worden. De 
goede voorbeelden zetten we in het zonnetje en belonen we met leuke pro- 
motie. Meedoen kent dus eigenlijk alleen maar voordelen voor ondernemers!”

Ondernemers uit de volgende  
gemeenten kunnen deelnemen  
aan de CleanCampagne: Bedum,  
De Marne, Eemsmond, Groningen, 
Midden-Groningen, Oldambt, Ten 
Boer, Westerkwartier en Winsum.

Meer informatie via www.cleancampagne.nl.

Wetgeving en toezicht
Er liggen niet alleen kansen voor bedrijven, maar ook 
verplichtingen. De Groningse gemeenten gaan de 
komende tijd strikter toezien op naleving van de Wet 
milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven die onder deze 
wetgeving vallen, energiemaatregelen móeten treffen 
die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven 
die dit aangaat ontvangen hierover een brief van hun 
gemeente. Meedoen aan de CleanCampagne geeft 
invulling aan deze wettelijke verplichting. 

Is uw energieverbruik hoger dan 50.000 kWh of 25.000 
m3, dan valt u onder deze wetgeving. Het gaat bijvoor- 
beeld om kantoren, schoolgebouwen, detailhandel, 
horeca of productiebedrijven.


