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“Vandaag hebben we verbruikt wat de aarde in één jaar kan leveren”, een headline 
uit het nieuws van 29 juli 2019. Op deze dag had de mensheid meer grondstoffen ver-

bruikt dan onze aarde kan voortbrengen. Deze dag komt ieder jaar vroeger. 
Wij Nederlanders verbruiken met onze levenstijl ruim 2,9 aardes per jaar. En logischerwijs 
is alles meer dan 1 aarde zeer problematisch. Naast het uitputten van onze (eindige)  

fossiele brandstoffen en de samenhangende schadelijke toename van CO2 in de  
atmosfeer, lijkt er mogelijk ook een relatie te bestaan tussen zonneactiviteit,  

komische straling en wolkenvorming die van invloed kunnen zijn op de op- 
warming en de klimaatverandering van onze aarde. Zo waren er ook de  

verontrustende berichten over de (hitte) weerrecords van juli 2019. 

Vanwege deze grotendeels door de mens veroorzaakte  
klimaatveranderingen worden hittegolven in Europa  

zoals afgelopen maanden zeer waarschijnlijk en intenser.  

Kortom, het lijkt vijf voor twaalf.  Paniekvoetbal spelen is echter 
zelden succesvol gebleken. Klimaatverandering is wel een zeer urgent probleem voor de 
aankomende 50 jaren, maar laten we ook de tijd nemen om ons aan passen aan klimaat-
veranderingen en te anticiperen met de juiste maatregelen om het tij alsnog te kunnen 
keren.

In deze uitgave van ‘Het Snoer Om’ willen wij u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen 
op de energiemarkt, het bedrijf Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ en haar relaties.   
Veel leesplezier gewenst! •

Voorwoord
 Is het vijf voor twaalf !?

Erik Spriensm
a, energie adviseur

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 behoren tot het 
netwerk van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’.

   Paniekvoetbal spelen is echter 
     zelden succesvol gebleken.
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De antwoorden over de juiste maatregelen met  
betrekking tot de energietransitie en klimaatdoel-
stellingen komen ons momenteel in ietwat gepolari-
seerde discussie van alle kanten ‘aanwaaien’. Terwijl 
politici in Den-Haag het afgelopen jaar steggelden 
over de invulling van het klimaatakkoord en de 
rechter in de URGENDA-zaak Den-Haag dwong om 
sneller werk te maken van de gestelde klimaatdoel-
stellingen, vragen ook steeds meer wetenschappers 
en energiespecialisten zich af of de CO2-reductie-
doelen wel haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. 
Zo stellen wetenschappers van de Rijksuniversiteit 
Groningen dat onze elektriciteitsbehoefte met 50% 
zal toenemen door de gewenste elektrificatie van de 
woningen en de industrie. Door de huidige plannen 
van de elektrificatie van onze samenleving en door 
van het aardgas af te gaan lijkt de CO2 uitstoot juist 
toe te nemen en daarmee ook de opwarming van de 
aarde. Hierdoor is er dus sprake van een verwarren-
de en paradoxale situatie. Maar wat lijken dan wel 
zinvolle maatregelen om de spreekwoordelijke klok 
nog terug te kunnen draaien?

1. Aardgas zou juist een prominente rol moeten    
gaan spelen in de energietransitie

Op de lange termijn moeten we als samenleving voorzover 
mogelijk af van het gebruik van eindige fossiele brandstof-
fen. Vanwege de aardbevingsproblematiek is stoppen met 
aardgaswinning de juiste beslissing om de veiligheid van 
Groningen op de lange termijn te kunnen garanderen. Echter 
hoeft dit niet op dit moment te betekenen dat we als samen-
leving nog een stap verder moeten gaan door in te zetten op 
een volledig ‘gasloze’ infrastructuur. Aardgas is internationaal 
gezien overal vandaan te halen en wat met aanpassingen kan 
dit worden omgezet naar laagcalorisch gas. Daarbij komt dat 
Nederland behoorlijk gasverslaafd is. Het volledig afbouwen 
van onze gasbehoefte om over te kunnen schakelen naar 
alternatieve energievormen, lijkt voor oudere woningen en 
voor de industrie erg kostbaar en technisch bijna onmogelijk. 
De realiteit is dat we aardgas als fossiele brandstof de aanko-
mende decennia nog hard nodig zullen gaan hebben en gas 
juist een zeer belangrijke rol zou moeten blijven spelen in het 
verduurzamingsproces van onze energiebehoefte.      

Het aandeel elektriciteit opgewekt uit zon en wind neemt 
hard toe, echter is het gedeelte (circa 7,5%) nog veel te  

De uitdagingen en kansen van onze  
energietransitie en een pleidooi voor  
een update van het energieakkoord.

gering om volledig over te kunnen gaan op energie uit  
zonne- en windparken. We kunnen dus vanuit leveringszeker-
heidsperspectief niet zonder onze relatief schone en flexibele 
gascentrales. 

Eveneens biedt aardgas van de huidige fossiele brandstoffen 
relatief gezien een hoog rendement en een lage milieubelas-
ting. Als gekeken wordt naar de CO2 uitstoot, dan is aardgas 
van alle fossiele brandstoffen het minst vervuilend. Onze gas-
centrales in Nederland zijn relatief zeer efficiënt en schoon. 
Het is dus onzinnig om die eerst te sluiten terwijl we stroom 
importeren uit buurlanden afkomstig van bruinkolencentra-
les die veel meer vervuilend zijn. Internationaal gezien zal 
tijdelijk ook juist meer gas gebruikt gaan worden om in een 
overgangsperiode van de schadelijke steen- en bruinkolen 
af te kunnen komen. Waar in Nederland de burgers en het 
bedrijfsleven gestimuleerd worden om van het gas af te gaan 
en te investeren in een warmtepomp, gebeurt bijvoorbeeld 
in bepaalde Duitse deelstaten het omgekeerde.  
Duiters krijgen een afsluitpremie van € 750,- indien men  
kiest voor een gasaansluiting in combinatie met een 3-jarig 
energiecontract. >>  

De realiteit is dat we aardgas 
als fossiele brandstof de 
aankomende decennia nog hard 
nodig zullen gaan hebben en 
gas juist een zeer belangrijke rol 
zou moeten blijven spelen in het 
verduurzamingsproces van onze 
energiebehoefte. 
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Ook legt een warmtepomp het op dit moment nog af tegen 
de energie efficiëntere gasgestookte HR ketel. De CO2 uit-
stoot is bij een warmtepomp op dit moment hoger, dan in 
een aardgas gestookte HR verwarmingsketel, omdat elektri-
citeit voor de warmtepomp nog hoofdzakelijk met fossiele 
brandstoffen als steenkool en aardgas wordt opgewekt. Het 
is onvoldoende duidelijk of de warmtepomp in een strenge 
winter in staat is voldoende warmte te genereren, omdat de 
buitentemperatuur te koud kan zijn, om er thermisch nog 
voldoende energie uit te halen. Een bodem-warmtepomp 
daarentegen gebruikt de bodem als energiedrager, waarbij 
de verschillende seizoenen geen invloed hebben op het  
rendement door een meer constante bodemtemperatuur.  
Dit type warmtepomp met een hogere prestatie is aanzienlijk 
duurder. Een vervanging van de CV ketel naar warmtepomp 
lijkt op dit moment alleen zinvol en haalbaar bij een goed  
geïsoleerde woning of bedrijfspand met vloerverwarming. 
We zouden in Nederland daarom beter kunnen aansturen  
op hybride warmtepompen die samenwerkt met een gas  
CV ketel. Er wordt dan alleen in nood gas gebruikt tijdens 
bijvoorbeeld zeer koude winterperioden of als het te weinig 
waait.“

Nieuwe relatief schone kolen-
centrales sluiten om vervolgens 

meer vervuilende steen- en 
bruinkool uit Duitsland te 

importeren is een ‘wassen neus’
Volgens enkele toonaangevende milieuorganisaties in  
Nederland zou het haalbaar zijn om de (relatief nieuwe) ko-
lencentrales in Rotterdam, Eemshaven en op de Maasvlakte 
al op 1 januari 2020 te sluiten. Hamvraag die hierbij volledig 
onderbelicht blijft: door welk type (import) stroom wordt Ne-
derland dan straks beleverd? Nieuwe relatief schone kolen-
centrales sluiten om  vervolgens meer vervuilende steen-en 
bruinkool uit Duitsland te importeren is dus een ‘wassen 
neus’. Alleen internationale afspraken over CO2 reductie (en 
heffing) en overeenstemming over klimaatdoelstellingen 
helpt onze samenleving en deze wereld vooruit.

2. Investeer in voldoende capaciteit  
gascentrales, windparken en in het  
elektriciteitsnet

Onze maatschappij zal gaan ‘ver-elektrificeren’ waarbij onze 
toekomstige consumptie van elektriciteit met een veelvoud 
zal toenemen. Als we daarbij niet voldoende duurzame elek-
triciteit blijven produceren, dan heeft stimuleren van duur-
zame oplossingen zoals bijvoorbeeld elektrische auto`s geen 
zin. Een elektrische auto is namelijk slechts zo duurzaam als 
de elektriciteit waarmee we deze opladen, wat momenteel 
dus veelal met grijze stroom gebeurt. Daarnaast blijkt overi-
gens dat de productie van een accu van elektrische auto veel 

minder ecologisch is dan men veelal denkt. De benodigde 
grondstoffen voor de accu zijn namelijk erg schaars en af-
komstig van problematische en zeer vervuilende bronnen 
voor mens en milieu.  Uit een zeer recent onderzoek van de 
Oostenrijkers blijkt dat auto’s op aardgas (Compressed Natu-
ral Gas) op dit moment gedurende hun gehele levenscyclus 
de minste CO2-uitstoot hebben. Alleen wanneer auto’s met 
volledig duurzame elektriciteitsbronnen kunnen worden 
opgeladen, is de elektrische auto aanzienlijk schoner dan 
alle andere vormen van aandrijving. Ook de toename van 
zon- en windenergie vraagt om een andere inrichting van 
ons energienet. Dit betekent dat we veel meer windparken 
en gascentrales bij moeten bouwen en ons elektriciteitsnet 
moeten uitbreiden, zoals meer interconnectiecapaciteit aan 
te leggen- en opslagmogelijkheden. >> 

Met grootschalige zonneparken 
bouwen we echter geen  

stabiele energie infrastructuur. 
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huidige klimaatproblematiek kan zoals bij de Fukoshima en 
Tsjernobyl incidenten daarmee uitmonden in een natuur-
ramp van ongekende omvang met risico’s voor mens,  dier en 
aarde. Bij het mogelijk toepassen van kerncentrales in onze 
energietransitie zal alles in het werk gesteld moeten om de 
veiligheid een goede kwaliteitscontrole en de juiste schaal-
baarheid te waarborgen. 

Naast een verzwaring van onze energie infrastructuur, om de 
‘elektrificatie’ mogelijk te kunnen maken, zal er geïnvesteerd 
moeten worden in slimme technologieën om onze piekbe-
lastingen meer te kunnen spreiden over de dag en nacht. 
Met deze slimme technologieën en betere opslagmethoden 
zouden we het opladen van elektrische auto’s en het gebruik 
van warmtepompen naar de nachturen kunnen verplaatsten. 
Consumenten en bedrijven zullen uiteindelijk gestimuleerd 
worden om energieverbruik flexibel te gebruiken op momen-
ten dat de kostprijs laag is. Wat vervolgens een kostenbespa-
ring kan bieden voor consumenten en bedrijven die hier op 
inspelen. 

Zo ging afgelopen zondag  
2 juni 2019 al de boeken in als 

 eerste dag met negatieve 
elektriciteitsprijzen door flinke 

 hoeveelheden zon- en windenergie 
in ons eigen land en veel overschot 

aan elektriciteit uit Duitsland.
Denk aan de situatie dat een bedrijf haar machinepark inzet 
op aanbodpieken om onbalans op het energienet te voor-
komen en daarmee extra inkomsten kan genereren. Of het 
aanzetten van wasmachines, warmtepompen en het opladen 
van elektrische auto’s op momenten van stroomoverschotten 
en wanneer de elektriciteitsprijs als gevolg hiervan laag is.  
Dit zal uiteindelijk ook gaan resulteren in dynamische prij-
zen. Zo ging afgelopen zondag 2 juni 2019 al de boeken in 
als eerste dag met negatieve elektriciteitsprijzen door flinke 
hoeveelheden zon- en windenergie in ons eigen land en veel 
overschot aan elektriciteit uit Duitsland.

We gaan het niet redden met enkel het inzetten van groot-
schalige zonneparken. 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 zonneparken 
bouwen we echter geen stabiele energie infrastructuur. De 
opwek van elektriciteit uit zonnepanelen is teveel afhanke-
lijk aan onze dag-cyclus. Windmolens daarentegen draaien 
minstens 95% van de tijd, nemen minder ruimte in beslag 
en wekken een veelvoud op aan elektriciteit ten opzichte 
van zonnepanelen. Elektriciteit van windmolens vult hierin 
zonne-energie perfect aan en deze duurzame bronnen zijn 
complementair aan elkaar. Daarnaast zal in verhouding  
voldoende conventioneel productievermogen blijven  
moeten worden opgesteld zoals gascentrales met een hoge 
opregel- en afregelsnelheid, om het wegvallen van duurzame 
capaciteit uit zon- en wind op te kunnen vangen.

Daarnaast zullen windparken op zee noodzakelijk worden 
voor de productie van groene waterstof, nu de haalbaarheid 
van een waterstoffabriek in de provincie Groningen wordt 
onderzocht. In Nederland loopt het elektriciteitsnet steeds 
vaker tegen haar capaciteitsgrenzen aan. De Nederlandse 
elektriciteitsmix bestaat voor ongeveer 4% uit kernenergie. 
Er zijn deskundigen die pleiten voor meer kerncentrales om 
te voldoen aan onze toenemende elektriciteitsvraag op een 
CO2 vrije manier. Bij energieproductie in een kerncentrale 
komt namelijk geen CO2 vrij. Tevens levert een kerncentrale 
altijd energie, dat wil zeggen 24 uur per dag. Het produceert 
relatief veel elektriciteit door de zeer hoge energie dicht-
heid. Eén kerncentrales levert ongeveer evenveel stroom als 
een windpark op zee met 500 windmolens. Hierdoor blijft 
er voldoende ruimte over voor natuur, in tegenstelling tot 
grootschalige zonneparken op land. Echter blijven we wel bij 
kernenergie zitten met gevaarlijk radioactief afvalmateriaal. 
Een veilig manier om met dit kernafval om te gaan is helaas 
nog niet gevonden. Het inzetten van kerncentrales voor onze 
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3. Herzie het huidige energiebelastingstelsel en 
laat onze beleidsmakers aansturen op inter-
nationele overeensteming voor CO2 reductie

Allereerst lijkt het huidige belasting- en subsidiestelsel toe 
aan herziening om duurzaamheid verder te stimuleren. Het 
huidige energiebelastingstelsel houdt namelijk onvoldoende 
rekening met het principe dat de vervuiler zou moeten beta-
len. Energiegebruik en de samenhangende kosten voor CO2 
uitstoot zijn daarmee onvoldoende in balans. 
Op dit moment worden de grootverbruikers van energie 

door het huidige degressieve belastingstelsel licht belast 
en kleinverbruikers juist relatief zwaar belast. Door dit om 
te keren zouden bedrijven eerder worden gestimuleerd om 
te innoveren en energiebesparende maatregelen te nemen. 
De geplande invoering van een extra CO2 belasting voor 
bedrijven (en consumenten) die er nu lijkt te komen en 
vrijkomt voor (onnodige) consumptie en productie, zou ook 
mogelijk CO2 helpen te reduceren om eerder de gestelde 
klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Deze zal voor 
een effectieve werking echter wel internationaal ingevoerd 
moeten worden om prijsverschillen tot uiting komend in 
goederen en diensten tussen landen te voorkomen. 

4. Consuminderen in plaats van consumeren,  
benut restwarmte industrie beter en  
boscherming

Een energietransitie vraagt ook om een maatschappelijke 
omslag. Er wordt op dit moment veel bewustwording voor  
energiebesparing gecreëerd door de overheid en milieu-
organisaties. Er ligt uiteraard een grote verantwoordelijk op 
onze schouders. Voor onszelf maar ook voor de volgende 
generaties moeten we snel mogelijk over naar een duur-
zamere en schonere energiewereld. Echter zien we onze 
energiebehoefte en gedrag nog niet fundamenteel veran-
deren. Verduurzaming vraagt meer om een aanpassing van 
onze levensstijl, comforteisen en voedselsysteem.  We zullen 
meer zelfvoorziend moeten gaan worden, bijvoorbeeld 
met eigen zonnepanelen, een moestuin, hergebruik van 
regenwater en het tegengaan van voedselverspilling. 
Grondstoffen en energie voor de productie van ons voedsel, 

geven een grote milieubelasting. Een meer zelfvoorzienende 
levensstijl zorgt voor een lagere consumptie en daarmee 
verkleinen we onze ecologische voetafdruk. 
Op dit moment doen de supermarkten steeds meer om 
verspilling  van voedsel in onze winkels tegen te gaan, door 
bijvoorbeeld prijskortingen toe te passen met (elektronische) 
prijskaartjes bij artikelen waarvan de houdbaarheidsdatum 
nadert. Ook zou er onderzocht kunnen hoe restwarmte van 
bedrijven, wat nu als afvalproduct wordt afgefakkelt in de 
lucht, hergebruikt zou kunnen worden voor omliggende 
warmtenetten. Uit zeer recent onderzoek blijkt dat onze  
bossen een grote bondgenoot kunnen zijn in strijd tegen 
klimaatverandering. Bomen en planten produceren namelijk 
zuurstof en nemen namelijk CO2 uit de lucht op. Wel lijkt 
hierbij haast geboden, omdat het tientallen jaren kan duren 
voordat nieuwe bossen volwassen zijn om voldoende CO2 
uit de atmosfeer te kunnen halen, en om daarmee onze 
gewenste CO2 reductie te kunnen behalen.
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5. Ga slim om met energie en doe onderzoek 
naar het energieverbruik

Ga slim om met energie in tijden van extreme hitte. Laten 
we hier ook de bomen koesteren die schaduw geven. Naast 
een energieslurpende airco zijn er andere manieren om 
onze huizen of bedrijfsgebouwen koel te houden, door  
namelijk allereerst te voorkomen dat die warmte het ge-
bouw binnenkomt. Zo kunnen isolatiemaatregelen warm-
teinstraling van de zon vertragen. Warmtewering zoals met 
zonwering en slim ventileren kan ook uitkomst bieden. Een 
(wit) reflectiedak en/of groen dak zorgen ervoor dat er veel 
minder warmte in het dak wordt opgenomen, waardoor de 
airconditioning minder snel aan hoeft. Ook kan een groen-
dak in de winter voor extra isolatie zorgen. U leest hier meer 
over in dit magazine. 

Laten we voorkomen dat de klok vijf 
voor twaalf slaat en beschouw de CO2 
reductie en klimaatdoelstellingen voor-
al als een kansrijke situatie, waar we 
als maatschappij samen de schouders 
onder moeten zetten.
Op dit moment wordt energiebesparing en ver-
duurzaming door onze overheid gestimuleerd via 
fiscale regelingen en subsidies. Bij diverse klanten 
heeft Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ met 
haar elektrisch-technische partners een maat-
werk onderzoek energiebesparing uitgevoerd, 
waarmee zij tevens voldeden aan de huidige 
wet- en regelgeving. Hier zijn erg interessante 
financiële en energiebesparingen naar voren 
gekomen. De ervaring leert dat een dergelijk 
energiebesparingsonderzoek zich altijd in korte 
tijd terugverdiend. Door slimmer om te gaan 
met energie in woning of bedrijfspand kan de 
energierekening omlaag en is dit goed voor uw 
portemonee en milieu op de lange termijn. Ook 
hier leest u in dit magazine meer over. 
We staan samen de aankomende jaren voor zeer 
grote uitdagingen. Laten we voorkomen dat de klok 
vijf voor twaalf slaat en beschouw de CO2 reductie en 
klimaatdoelstellingen vooral als een kansrijke situatie. 
Waar we als maatschappij samen de schouders onder moe-
ten zetten. En eendrachtig mogelijkheden te crёeren om op 
de lange termijn te leven in een duurzame leefomgeving, 
waarbij we kunnen blijven profiteren van onze aarde met 
behoud van welvaart. •

Bronnen: 
Magazine Het Snoer Om -2018 (zie bron vermelding) 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lang-leve-kernenergie-de-oplossing-voor-een-schone-wereld~b22a7ebb/
https://www.het-snoer-om.nl/blowing_in_the_wind/
https://www.rug.nl/news/2018/05/electrification-will-cause-major-increase-in-gas-demand-in-the-netherlands
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/van-het-gas-af-meer-kosten-meer-co2~b53cd4fe/
http://www.wattisduurzaam.nl/
https://www.scientias.nl/wetenschappers-presenteren-de-beste-oplossing-voor-het-klimaatprobleem/
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190408_00100307/in-duitsland-is-gas-wel-milieuvriendelijk-bonus-van-honderden-
euro-s-als-je-overstapt-op-gas
https://nos.nl/artikel/2284553-versnelde-sluiting-drie-kolencentrales-in-januari-haalbaar.html
https://www.rtlz.nl/life/artikel/4796496/earth-overshoot-day-aarde-natuurlijke-grondstoffen-bronnen-hout-co2
https://nos.nl/artikel/2295575-onderzoek-vandaag-hebben-we-verbruikt-wat-de-aarde-in-een-jaar-kan-leveren.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-der-wahre-preis-der-elektroautos-100.html
https://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/153243-elektrische-autos-toch-niet-zo-milieuvriendelijk.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/20/de-angst-om-het-klimaat-a3964466
https://www.elsevierweekblad.nl/kennis/achtergrond/2019/08/kernenergie-wat-europa-kan-leren-van-chi-
na-705562/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=share_linkedin
https://www.ad.nl/koken-en-eten/lidl-doet-proef-met-voedsel-dat-nog-net-eetbaar-is-te-koop-voor-maar-25-
cent~a422c0383/
https://www.ad.nl/auto/je-raadt-nooit-welke-brandstof-op-dit-moment-het-milieuvriendelijkst-is~a9d78ac7a/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4826361/amazonebranden-amazonegebied-bos-kopen-vlees-eten-soja
https://www.greenchoice.nl/over-ons/bosspaarplan/ 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aandeel-hernieuwbare-energie-naar-7-4-procent
De theorie van Svensmark over de relatie tussen zonneactiviteit, kosmische straling, wolkenvorming
https://milieudefensie.nl/actueel/dit-geloof-je-niet-5-x-fake-news-over-klimaatverandering?fbclid=IwAR1gbAfE4H-
RF1F6zCvXj2opkkeGIR7DjQRD2HJ6kyRb1m7d0KGsWtebZ5e4
https://www.businessinsider.nl/verpulverde-hitterecords-in-juni-zorgen-voor-warmste-maand-ooit-op-aarde/
https://kennis.greenhome.nl/warmtepomp/bodem-water-warmtepomp/
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In het kader van de energiebesparingsplicht en informatie-
plicht, diende elke organisatie met meer dan 50.000 kWh 
elektriciteit en/of 25.000 m3 gas voor 1 juli 2019 de reeds ge-
nomen en geplande energiebesparende maatregelen in de 
bedrijfsvoering te rapporteren. Vanuit de Wet Milieubeheer 
moeten er energiemaatregelen getroffen worden die zich in 
vijf jaar of minder terugverdienen. Tijdens een bedrijfsbezoek 
is een inventarisatie van de energieverbruikers gemaakt en is 
de bedrijfssituatie op energiegebied vastgesteld. Vervolgens 
zijn de mogelijke energiebesparende maatregelen voor het 
bedrijf bepaald en samen met het bedrijf is er een plan van 
aanpak in een rapport vastgelegd. 

Wie energiebesparende 
maatregelen heeft geno-
men, wil graag zichtbare 
resultaten boeken.  
Het meten en berekenen 
van de effecten van de ge-
nomen energiebesparende 
maatregelen is daarom ook 
van groot belang. 

Zo had onze opdrachtgever een nieuwe energiezuinige  
compressor geplaatst  (luchtgekoeld en met geïntegreerde 
frequentieregeling). Het viel  allereerst op dat de werkdruk 
van 8 bar aan de hoge kant was. Echter verklaarden de me-
dewerkers dit nodig te hebben voor hun werkzaamheden. 
Uiteraard mag energiebesparing geen nadelige effecten  
hebben op de werkprocessen. 

Uit de analyse van de meetdata na de aanschaf van de  
compressor, bleek er nog steeds een constante belasting 
van circa 5 kW aanwezig te zijn. Gezien het repeterend be-
lastingpatroon lijkt dit kenmerkend voor een compressor. Er 
leek daarmee geen significant verschil met de geanalyseerde 
meetdata van de oude compressor. Met de aankoop van de 
nieuwe compressor lijkt er dus nauwelijks energie bespaard 
te zijn, dit zijn we althans niet terug in de grafiek. Mogelijk is 
daarom het omliggende luchtdruknet lek.  
Doordat er mogelijk een lekkage is van het luchtdruknet, 
blijft de compressor draaien om de druk op peil te houden, 
dit kost onnodig veel energie. •

AAnBEVELIngEn 
BIj DIt PrAKtIjKVoorBEELD: 

•	 Verlaging van de werkdruk, stel de maximale druk af 
op de hoogst benodigde druk; 

•	 Onderhoud filters;

•	 Voorzie de compressor en het drukvat van een tijd-
klok. Door de compressor te voorzien van een tijdklok 
wordt voorkomen dat deze zich buiten werktijd in-
schakelt om het drukvat en het leidingnet op druk te 
houden;

•	 Doe een lekdetectie; De lekdichtheid van het omlig-
gende luchtdruknet is zeer belangrijk en het meest 
bepalend voor een mogelijke energiebesparing bij  
de toepassing van perslucht. 

Praktijkvoorbeeld 
energiebesparing 
In deze rubriek zoomen we in op een praktijkvoorbeeld 
energiebesparing bij een willekeurige klant waar 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ een maatwerk 
energiebesparingsonderzoek heeft uitgevoerd.

Met een maatwerk energiebesparingsonderzoek krijgt 
u inzage in uw energieverbruik en eventuele besparings-
mogelijkheden op energiegebied. Ook beschikken wij 
over eenvoudige analysemogelijkheden om sluipver-
bruik inzichtelijk te maken binnen uw bedrijfsvoering. 
Voor meer informatie over dit soort tools en/of maatwerk  
energieonderzoeken, aarzel niet om met Energie  
Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ contact op te nemen.
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Wat deden de 
energieprijzen? 
De energiemarkt wordt gekenmerkt door volatiele prijsbewe-
gingen. De prijs van energie komt tot stand op handelsmark-
ten, die net als financiële markten functioneren. Energieta-
rieven 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 energieprijzen fluctueerden enorm. De handelsoorlog 
tussen de VS en China, geopolitieke spanningen rondom Iran 
en de ontwikkelingen rondom de Brexit en de toenemen-
de vraag naar elektriciteit zijn factoren die impact hebben 
gehad op de grondstofprijzen en de energiemarkt. Ook het 
duurder worden van de CO2 rechten afgelopen jaar naar een 
recordhoogte tot rond de 29 euro per ton CO2-uitstoot, lijkt 
steeds meer invloed te hebben op de elektriciteitsprijzen.  

De gasprijs ontwikkelde zich in 
2019 wel naar een relatief lager 
prijsniveau, door onder andere 
een grote toevoer van vloeibaar 
(LNG) gas richting Europa. Daar-
entegen steeg de gasprijs tot 
halverwege juli echter weer fors. 
En in de afgelopen 1,5 maand 
was er sprake van dalende prijzen voor gas en elektriciteit. 
Wat de prijsontwikkeling in het 2e half jaar van 2019 en daar-
na gaat doen, is uiteraard lastig te voorspellen. Bewegende 
grondstofprijzen, schommelingen van CO2 emmisierechten, 
internationale geopolitieke ontwikkelingen en bezorgheid 
over de wereldwijde economische situatie kunnen van in-
vloed blijven op de prijsontwikkeling van gas en elektriciteit 
de aankomende maanden. 
Door de klimaatdoelstellingen neemt ook de vraag naar 
duurzaam geproduceerde elektriciteit en gas toe. De vraag 
naar Garanties van Oorsprong (GVO`s) uit bijvoorbeeld 
Nederlandse zonne- en windparken is daarmee behoorlijk 
gestegen in de afgelopen 2 jaren. Voor organisaties die hun  
grijze elektriciteit en gas willen ‘vergroenen’ met bijvoorbeeld 
elektriciteit van Nederlandse wind- en/of zonneparken of 
door middel van groen gas, geldt op dit marktmoment een 
aanzienlijke hogere inkoopprijs.

Bronnen:
https://www.engie-zakelijk.nl/producten/marketdesk/archief
https://insights.abnamro.nl/2019/08/energiemonitor-gas-in-overvloed/

https://insights.abnamro.nl/2019/07/elektriciteitsprijzen-fluctueren-sterk/
https://www.nuon.nl/grootzakelijk/energiekenners/business-bibliotheek/marktrapport-2019-30/
https://www.het-snoer-om.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/NB_2019_april.pdf

Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ ondersteunt u 
graag met de juiste inkoopstrategie en risicoafwegingen. 
Omdat wij offertes en daarmee leveringsvoorwaarden 
van verschillende energieleveranciers voor u vergelijken, 
bent u vaak voordeliger uit, dan wanneer u zelf naar een 
of twee energieleveranciers stapt, waardoor er altijd  
kostenbesparingen mogelijk blijven.

Mijn verwachting is dat termijnprijzen van gas en 
elektriciteit de komende jaren verder zullen stijgen. 
Belangrijkste redenen:
•	 De overheid stuurt steeds meer aan op een  

‘gasloze’ infrastructuur CO2 reductie en daarmee 
de ‘elektrificatie’ van processen waar voorheen  
fossiele brandstof voor werd gebruikt, dus de  
vraag naar elektriciteit zal stijgen.

•	 De CO2 prijs zal verder omhoog gaan, bijvoorbeeld  
door overheidsplannen om de elektriciteitsprodu- 
centen te belasten met een minimale CO2 prijs 
(welke weer zal worden doorberekend naar de 
consument en bedrijfsleven).

•	 De vijf kolencentrales die Nederland nog heeft, 
zouden voor 2030 moeten sluiten. Als deze centra-
les dichtgaan is er minder aanbod van elektriciteit. 
Omdat elektriciteit uit kolen nog relatief goedkoop 
is, zal hiervoor een duurder (gas) alternatief inge-
schakeld worden. Ook internationaal gezien zal 
tijdelijk juist meer gas gebruikt gaan worden om 
in een overgangsperiode van de veel schadelijke 
steenkolen af te kunnen komen. Een aantrekkende 
internationale vraag naar (LNG) gas, kan daarmee 
een opwaartse prijsdruk geven.

•	 De totale kosten voor energieopslag nemen toe: 
Er zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden 
hoe de huidige geproduceerde elektriciteit van 
zonnepanelen en windmolen in ons verouderde 
energienet ingepast kan worden. 

Augustus 2019
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Leverancier  
 aan het woord
In deze rubriek geven we het woord aan een leverancier, 
 namelijk BMI Icopal. Deze organisatie vertelt 
over de mogelijkheden 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 war-
me 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 tempe-
ratuur onder controle te houden. Dankzij de vegetatie 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 aircondi-
tioning minder aan tijdens de warme zomermaanden. 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 wortel-
werende dakafdichting onder de beplanting zorgt ervoor dat 
wortels van de planten de dakbedekking niet beschadigen 
en er geen lekkage ontstaat. 

2. Dampremmende dakbaan 

Om het meeste rendement uit dakisolatie te halen is een 
goed functionerende dampremmende laag onder de isolatie 
noodzakelijk. Vocht in isolatie als gevolg van condensatie is 
in de winter niet ongewoon. Doorgaans verdampt dit in war-
mere periodes.  Echter, de prestatie van de isolatie zal afne-
men, naarmate het vochtaandeel stijgt. Wanneer zich grote 
hoeveelheden vocht in de constructie hebben opgehoopt, 

levert de isolatielaag geen bijdrage meer aan de warmte-
weerstand van de dakconstructie en het energieverbruik 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 BMI Icopal
Icopal is dé fabrikant van een breed assortiment aan 
bitumen en kunststof dakbedekking voor ieder dak. 
De producten van Icopal onderscheiden zich door 
hoogwaardige kwaliteit met de nadruk op duurzaam-
heid. Met haar researchafdeling investeert Icopal in 
milieuvriendelijkheid en gebruiksgemak van haar 
producten. Icopal is onderdeel van BMI Group,  
bestaande uit Braas Monier dakpannen en Icopal. BMI 
Group is de grootste producent van dakbedekkings-
systemen voor platte en hellende daken in Europa.

www.icopal.nl
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Zonne- windenergie 
en energiebesparing
Voor uw bedrijfsvoering zal het steeds belangrijker worden 
om te verduurzamen. Niet alleen vanuit maatschappelijk 
oogpunt, maar ook door wijzigingen in het overheidsbeleid 
en/of fiscaal beleid kunnen rendementen en terugverdien-
tijden van eigen energie opwekkingssystemen in een ander 
perspectief komen te staan. Minister Wiebes heeft in april 
2019 bekend gemaakt dat de salderingsregeling voor zonne-
panelen tot 2023 in stand gehouden wordt. Vervolgens wordt 
tot 2031 het salderen stapsgewijs afgebouwd en daarmee 
ook de terug te ontvangen energiebelasting. Ook wordt de 
SDE+ subsidie ieder jaar lager en daalt het subsidiepotje dat 
beschikbaar wordt gesteld voor de productie van duurzame 
elektriciteit. 

Een zonnepanelensysteem op maat of een windmolen die 
past bij het energieprofiel van een organisatie blijft nog 
steeds één van de belangrijkste succesvoorwaarden voor een 
rendabele businesscase.  

Bij een investering in deze duurzame bronnen wordt vooraf 
relatief een hoge investering gevraagd, die in de daarop 
volgende jaren mogelijk langzaam wordt terugverdiend. 
Het afnamepatroon is nooit volledig conform het verwachte 
wind- en/of zonaanbod, voor een deel zal de opgewekte 
elektriciteit terug geleverd worden. De economische 
opbrengst wordt bepaald in hoeverre de geproduceerde 
energie direct kan worden gebruikt in de bedrijfsvoering, dat 
wil zeggen; de vermeden inkoop. Omdat over deze energie 
geen transportkosten, energiebelasting en opslag duurzame 
energie (ODE) betaalt hoeft te worden. Daarnaast is er sprake 
van teruggeleverde energie, die niet direct gebruikt kan 
worden in de eigen bedrijfsvoering. 

Omdat het aandeel terug geleverde stroom (op momen-
ten van relatief veel elektriciteitsaanbod in de markt) 
groter aan het worden is, zijn grotere energieleveran-
ciers niet altijd meer geïnteresseerd om de rol van  
afnemer op zich te nemen en deze stroom op piek-
momenten terug te nemen. Netbeheerders nemen 
maatregelen om overbelasting van ons energienet te 
voorkomen door restricties op te leggen betreffende de 
hoeveelheid teruggeleverde energie die bedrijven op 
piekmomenten opwekken en op het energienet willen 

zetten. Het is denkbaar dat in de toekomst de variabele 
kostprijs van onze duurzame teruggeleverde energie 
naar 0 cent per kWh gaat of zelfs negatief wordt met 
hogere onbalanskosten voor de teruggeleverde stroom 
op het landelijke elektriciteitsnet. Daarom is het advies 
om geen overschot aan elektriciteit te produceren  
en derhalve de component teruglevering zo klein 
mogelijk te houden. Dit betekent dat het zon- en/of 
windaanbod redelijk synchroon dient te zijn aan de  
eigen energievraag van een bedrijf.
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Zonnecollectoren versus 
windmolen
Een zonnepaneel zet het zonlicht om in elektriciteit. Met een 
omvormer wordt de elektriciteit van zonnepanelen geschikt 
gemaakt voor het elektriciteitsnet, welke de opgewekte 
gelijkspanning transformeert in bruikbare wisselspanning. 
Zonnepanelen leveren uiteraard meer elektriciteit als de zon 
schijnt. Dit is hoofdzakelijk in het voorjaar en in de (minder 
hete) zomermaanden het geval. Zonnepanelen zijn ten op-
zichte van windmolens relatief onderhoudsarm, maken geen 
geluid en hebben een lange levensduur (gemiddeld 25 jaar). 
De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren sterk 
gedaald en inmiddels zijn de prijzen gestabiliseerd. 
Een grote windturbine is voor veel bedrijven niet haalbaar, te 
kostbaar, te groot en veelal is er geen maatschappelijk draag-
vlak uit de regio en/of overheid. 
In Groningen daarentegen schieten bij boerderijen en dorps-
kernen nieuwe windmolens wel als paddenstoelen uit de 
grond. Het gaat hier om een kleinschalige windmolen van 
fabrikant EAZ Wind, waar zowel de boeren alsmede de bewo-
ners van deze dorpen enthousiast op reageren.  
De molens zijn tevens met een mast en wieken van 21 meter 
hoog, erg goed inpasbaar in de omgeving en het energie-
netwerk. Deze mini windmolen wekt op jaarbasis gemiddeld 
30.000 kWh elektriciteit op afhankelijk van de windkracht,  
de locatie en de bomen die bij de windmolen staan. 
Zonne-energie is relatief gezien ten opzichte van wind-
energie minder effectief. Zonne-energie wordt vooral ge-
produceerd als er minder vraag is, namelijk overdag en in 
de zomerperiode. Met andere woorden het moment van 
opwekking en het gebruik (consumptie) van deze elektriciteit 
(hele jaar) komen onvoldoende overeen. Bij een windmolen 
is er sprake van een meer constante elektriciteitsopwekking 
gedurende het jaar. Hierdoor kan er percentueel gezien meer 
(wind)uren in jaar benut worden voor elektriciteitsproductie, 
namelijk ongeveer 20% - 25% van de uren in een jaar. Deze 
productiviteitsfactor van zonnepanelen ligt ongeveer op 10%.  

Er zijn vele varianten van zonnepaneleninstallaties en wind-
turbines uit te rekenen. Een combinatie van zonnepanelen  
overdag en in de zomer en een windturbine ‘s nachts en in 
de winter zou bijvoorbeeld voor een gelijkmatige energie-
opwekking kunnen zorgen. De variabelen ‘wattpiekprijs’, 
‘productie’ en ‘kosten inkoop (energieprijs)’ hebben een grote 
invloed op het projectrendement. Hoe hoog de subsidie is, 
hangt af van de opbrengst van de zonnepanelen en de  
energieprijs. Stijgt de energieprijs (zoals afgelopen jaar  
het geval was), dan krijgt u een lagere SDE subsidie. 

Businesscase zonne- en  
windenergie voor een  
akkerbouwbedrijf 

Bij een akkerbouwbedrijf is er sprake van een ongunstig 
energieprofiel. Er wordt relatief veel stroom verbruikt in het 
najaar voor de koeling en ventilatie van uien, aardappelen 
en wortelen, terwijl er relatief veel stroom opgewekt wordt 
in de zomer als de eigen elektriciteitsvraag en consumptie 
laag is. Omdat het energiegebruik dus met name in het voor 
en najaar plaats vindt, zal het grootste gedeelte van de ge-
produceerde energie van een zonnepaneleninstallatie aan 
het landelijke energienet worden teruggeleverd. Economisch 
kan dit alleen uit indien per éénheid opgewekte energie een 

SDE+ subsidie wordt verstrekt 
of de salderingsregeling 
kan worden toegepast. Bij 
de salderingsregeling mag 
voorlopig nog tot 2023 de 
benodigde elektriciteit in de 
winter weggestreept worden 
tegen de opgewekte stroom 
in de zomer. Het aanvragen 
van een netverzwaring voor 
een kleinverbruikaansluiting 
naar grootverbruikaansluiting, 
om in aanmerking te kunnen 
komen voor een SDE+ subsi-
die, leidt in bepaalde gevallen 
ook tot een zeer onrendabele 
businesscase. >> 

Bronnen:
https://www.hieropgewekt.nl/begrippenlijst/trias-energetica

https://www.eazwind.com/nl/product/ 
https://www.linkedin.com/pulse/waarom-we-moeten-en-kunnen-stoppen-met-het-van-hans-schneider/

website: https://www.eazwind.com/nl/product

technische specificaties mini windmolen:

Model EAZ-twaalf
Gemiddelde opbrengst 30.000 kWh/jaar
Levensduur >20 jaren
Rotor diameter 12 m
Mast hoogte 15 m
Nominaal vermogen bij 7.2m/s 10 kW*
Benodigde afzekering 3×25 A
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Verduurzaming strategieën
Uiteraard is het allereerst zinvol om te kijken op welke wijze 
er energie bespaard kan worden in de bedrijfsvoering.  
Immers hoe minder energie er nodig is, des te minder hoeft 
er te worden opgewekt. Een strategie om tot energiebespa-
ring te komen is de trias energetica. Dit is een strategie op 
basis van 3 fasen. 

Fase 1: 
Allereerst dient onderzocht te worden hoe het energiever-
bruik beperkt kan worden. Bijvoorbeeld door sluipverbruik 
op te sporen en te reduceren, door goede isolatie voor vloe-
ren, muren en daken en door hoogrendementsglas toe te 
passen. Of door slim om te gaan met instraling van zonlicht en 
technische installaties te optimaliseren en te verduurzamen. 

Fase 2: 
Vervolgens dient er gekeken te worden hoe er energie uit 
duurzame bronnen gebruikt kan worden. Hier kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan warmteterugwinning van bijvoor-
beeld koelinstallaties en ventilatiesystemen of door zelf ener-
gie op te wekken middels zonnepanelen of een windmolen.  

Fase 3: 
En als laatste kan er geanalyseerd worden hoe de resterende 
fossiele bronnen die nog benodigd zijn, zo efficiënt moge-
lijk benut kunnen worden. En vervolgens hoe deze fossiele 
brandstoffen zo ‘groen’ mogelijk kunnen worden ingekocht. 

Denk bij deze fase aan bijvoorbeeld het gebruik van energie-
zuinige apparaten, LED verlichting en daglichttoetreding met 
aanwezigheidsdetectie. De CO2 uitstoot van het gas- en elek-
triciteitsgebruik kan gecompenseerd worden met certificaten 
van groen gas en certificaten van elektriciteit opgewekt door 
zonnepalen,  windmolens en/of energie uit biomassa. •

Uit een zeer recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie door 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ voor een Gronings ak-
kerbouwbedrijf, werd er met 2 (mini) windmolens 5x zoveel 
elektriciteit opgewekt en werd er slechts 11% opgewekte 
stroom teruggeleverd aan het energienet. Daarentegen werd 
er per saldo met een grote zonnepaneleninstallatie meer 
opgewekt dan er intern in de bedrijfsvoering van het akker-
bouw gebruikt kon worden. Omdat het energiegebruik met 
name in het voor- en najaar plaatsvindt zou ongeveer 62% 
van de hoeveelheid geproduceerde zonnestroom worden 
terug geleverd aan het energienet. Het businesscase scenario 
van (2) mini windmolens paste beter bij het energieprofiel 
van dit akkerbouwbedrijf en leek vanuit technische haalbaar-
heid de meest geschikte keuze om duurzaam elektriciteit op 
te wekken.

Een zonnepanelensysteem op maat of een 
windmolen die past bij het energieprofiel 
van een organisatie blijft nog steeds één 
van de belangrijkste succesvoorwaarden 
voor een rendabele businesscase

Wordt dus niet zomaar ‘energieboer’ en reken de business- 
case goed door en kijk op basis van het energieprofiel en  
verbruik wat de meest interessante verduurzamingsstrategie 
is voor uw bedrijf. Zo kan worden voorkomen dat u bedrijfs-
economisch mogelijk ‘de bietenbrug op gaat’ door een  
onrendabele businesscase.
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MASTERCLASS 
 ENERGIE & BESPAREN

Wilt u meer inzicht in uw verbruik én 
doelmatiger met energie omgaan binnen uw 
bedrijfsvoering? Tijdens deze masterclass 
leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden 
wat er allemaal komt kijken bij allerlei 
energievraagstukken binnen uw organi-
satie. Op een interactieve wijze en 
met een eigen praktijkcase verruimt 
u uw kennis over energie besparen 
binnen uw eigen bedrijfsvoering en 
vormt het een goede basis voor 
het opstellen van een masterplan 
energiebesparing en verduurzaming 
van uw gebouw. Wij behandelen 
o.a. de volgende thema’s: 

U KUNT ZICH AANMELDEN VOOR DE MASTERCLASS VIA: INFO@HET-SNOER-OM.NL.

Energie en duurzaamheid wordt steeds meer 
belangrijk binnen de bedrijfsvoering waar bedrijven 
bewust mee moeten leren omgaan. Zo moeten zeker 
honderdduizend bedrijven in Nederland eens in de 
vier jaar gaan rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen ze hebben genomen en is het doel 

om alle gebouwen in Nederland medio 2040 - 2050 
energieneutraal te hebben. Dit vraagt om een 
integrale aanpak voor bijvoorbeeld de installaties 
met een blik op de toekomst, om zo mogelijke 
desinvesteringen te voorkomen.

In een periode van ongeveer 2 maanden tussen 
de eerste en de tweede dag van de training gaat 
u aan de slag met het toepassen van de theorie 
op de praktijk. De echte winst is te halen in de 
toepassing van de aangeleerde theorie op de 
organisatie waar u werkzaam bent. Aan de hand 
van een opdracht die u in samenwerking met de 
docent en/of adviseur formuleert, observeert en 
analyseert u het energieverbruik en mogelijke acties 
tot energiebesparing.  
De docent komt op de 2e cursusdag naar uw 
organisatie om zo optimaal mogelijk in te spelen op 
uw bedrijfsspecifieke situatie en u zo de mogelijkheid 

krijgt uw eigen observaties en geformuleerde 
actiepunten 1-op-1 door te spreken. 

Bij voldoende belangstelling zal er een masterclass 
gepland worden. De inschrijving hiervoor gaat bin-
nenkort open. Bij interesse in de masterclass kunt u 
dit alvast kenbaar maken via: info@het-snoer-om.nl.

Is het ook uw ambitie om de energievraagstukken 
binnen uw organisatie meer zelfstandig op te 
pakken? Meldt u dan aan voor de Masterclass 
Energie & Besparen.

■  Met welke kosten heb ik te maken (levering, 
transport, meetdiensten en overheidstoeslagen)

■  De inkoop van gas, elektriciteit en duurzame
 energie en de aandachtspunten bij energiecontracten

■  Kan een investering in zonnepanelen financieel uit? 
En zo ja, hoe dient een PV installatie zo optimaal 
mogelijk gedimensioneerd te worden?

■  Relevante wet- en regelgeving omtrent 
informatie- en energiebesparingsplicht (+EMS)

■  De Trias Energetica en doelmatiger met energie
omgaan binnen uw bedrijf (verwarming, ventilatie, 
isolatie, koeling, verlichting)

■  Een energiebalans opstellen voor uw bedrijf
 (verbruik/kosten/CO2 uitstoot)

■  Verbruik buiten arbeidsproces signaleren 
(= sluipverbruik)

■  Eigen praktijkcase energie(besparing)

DAGEN 
TRAINING

DAG 
TRAINING OP LOCATIE

EIGEN 
PRAKTIJKCASE2 1 1

HET SNOER OM
nergie adviesbureau
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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.

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.

2.

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 
Energie 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: 06-44393912 
Email: info@het-snoer-om.nl

Hoofdredactie: drs. Erik Spriensma
Vormgeving: www.luvormgeving.nl 
Beeldmateriaal: eigen foto’s & www.shutterstock.com

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 magazine 

betrokken redactieleden aanvaarden dan ook geen aan-

sprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg 

is van de opgenomen informatie. Op alle leveringen en 

diensten zijn de Algemene voorwaarden van Energie Advies-

bureau ‘Het Snoer Om’ van toepassing zoals gedeponeerd bij 

de Kamer van Koophandel Oost Nederland (onder nummer 

58089845).
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