
Uraniumweg 17C  
3812RJ Amersfoort  
info@nlco2neutraal.nl  
www.nlco2neutraal.nl  
Tel: 033-432-8770  
 
 

Notulen Werkgroep Gas en Elektra 7 juni 2018 
  
Locatie: Landgoed de Horst te Driebergen 
Datum 
bijeenkomst: 

07-06-2018 

Werkgroep: Gas & Elektra 
Voorzitter: Margriet de Jong, Nederland CO2 Neutraal 
Notulist: Marleen Kuyt 
Aanwezig: Marja Wagemaker – Isero IJzerwarengroep B.V. 

Patrick Ballast – Ballast Nedam 
Stefan Pulles – Kragten 
Rob ten Hove – gAvilar 
Wendy van Giessen – IDDS Groep 
Wesley Arends – Schuitemaker 
Kurt Vanhemel – Epsilon Signs 
Annet van Dijk – Ingenieursbureau MUC 
Jan Dubbelman – Ingenieursbureau MUC 
Coby Donker – Hexta Hekwerk 
Silvana Karels-Pittana – Timmerman Alkmaar 
Petra Kamp – Timmerman Alkmaar 
Marjolein Verharen – VPT Versteegh Perforeertechniek 
Annet Degen – Pannekoek GWW 
Carolien Degen – Pannekoek GWW 

Afgemeld: Ingrid Veenstra – Vossloh Cogifer Kloos 
Paul van de Vondervoort – Tauw 
Sonja Hommels – TWW Reinten Infra 
Jan Meurs – Klomp Offsetdrukkers 
Martijn Diemèl – Protinus 
Alexander van Citters – Filoform 

Afwezig: Peter Bode – Cable Partners 
Krista Knooks – HSM Offshore BV 
Arno de Winter – Holland Ridderkerk 
Paul Wiggers – ETI 
Tineke Kleijn - Voskuilen 
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Agenda 
 

1. Brainstorm over ‘van het gas los’ 
2. Bespreking van verschillende oplossingen in groepjes 
3. Evaluatie en vooruitblik volgende bijeenkomst 

 
Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Gas&Elektra op 7 juni 2018 is nagedacht over het 
thema ‘van het gas los’. Daarbij is allereerst in een brainstorm geïnventariseerd welke 
oplossingen bekend zijn om het gasverbruik van de deelnemende bedrijven drastisch te 
verminderen of compleet naar nul te brengen. Daarna is opnieuw via een brainstorm 
vastgesteld welke factoren van belang zijn bij het maken van de keuze om een bepaalde 
maatregel al dan niet door te voeren.  
Daarna is de werkgroep in twee subgroepjes verdeeld en praktisch aan de slag gegaan, met 
als doel meer informatie te verzamelen over 2 van de 4 meest aansprekende oplossingen; 
zodat de deelnemende bedrijven een beter beeld hebben van de mogelijkheid om deze 
oplossing al dan niet in het eigen bedrijf te kunnen doorvoeren. 
 

Discussie 
 
Vragen, uitdagingen & conclusies die tijden de brainstorm werden genoemd: 

x Wat heeft zich al bewezen?  
x Waar moet je zijn?  
x Subsidies voor grootverbruikers en/of ook MKB? Zoals bijvoorbeeld SDE.  
x De ontwikkelingen lijken er nog niet klaar voor. Er staat ook niks over van het gas los 

in de lijst van maatregelen (Richting ISO).  
x Het is wel booming business voor grote bedrijven, stimuleert innovatie. Pioniers, 

zelfstandige bedrijven gaan er op inspelen. 
x Warmtepompen zijn duur maar subsidie regelingen betalen zich na 15 jaar wel terug. 

Is aantrekkelijk maar je moet wel zo’n 140.000 euro vooruit betalen. 

 

Oplossingen 
 
Uit de brainstorm kwamen de volgende opties om van gas af te komen of om minder gast te 
gebruiken; 
 

1. Stookinstallatie efficiënter gebruiken 
2. Stookinstallatie vervangen door warmtepomp 
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3. CV vervangen door een elektrische CV Opgemerkt wordt dat het zo’n 2300,- kost en op een 
bestaande ketel geplaatst worden. Komt in het najaar uit. 

4. Zonneboiler 
Kan in sommige gevallen op CV worden aangesloten. Minder prijzig dan een waterpomp en 
minder herrie. 

5. Infraroodverwarming 
Eén deelnemer had hier geen goede ervaring mooi. Temperatuur niet goed te reguleren. 

6. VRF systeem  
7. Restwarmte  
8. Warmtewisselaar – bodemopslag Warmte-koud opslag in de grond. Opgemerkt wordt dat 

het nog niet goed werkt omdat het niet genoeg oploopt. Moet vaak nog bij verwarmd 
worden. Heeft doorontwikkeling nodig 

9. Optiflow Alternatieve vloeistof voor verwarming (CV) in plaats van water 
10. Hybride waterpomp 
11. Houtpellet kachel De vraag wordt gesteld of dit wel zo duurzaam is. Er wordt wel CO2 

uitgestoten en hout kan mogelijk ook ergens anders voor gebruikt worden. Aan de andere 
kant is de CO2 van hout een snelle cyclus (veel sneller dan fossiele brandstoffen); mits voor het 
gekapte hout ook daadwerkelijk weer nieuw aangeplant wordt 

12. Biomassa bijstoken Idem als houtpellets 
13. Geothermie 
14. Biogas  
15. H2 

 

Meest interessant 
 
De volgende opties zijn als meest interessant genoemd om nader te onderzoeken.  

x Warmtepomp 
x Biogas 
x Infrarood verwarming 
x Elektrisch CV 

Uiteindelijk zijn er twee groepen ontstaan die respectievelijk de opties Elektrische CV en 
Biogas verder hebben onderzocht/uitgewerkt.  

 

Beslisfactoren 
 
 Voor de uitwerkingen in de 2 groepjes zijn de volgende relevante (beslis)factoren 
vastgesteld: 
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x Kosten- terugverdientijd 
x Huurder meekrijgen 
x Directie meekrijgen 
x Werkzaamheden/impact op het gebouw 
x Mate van duurzaamheid biogas, er gaan zoveel voedingsstoffen in …… 
x Risicofactor veiligheid 
x Betrouwbaarheid 
x Wet- en regelgeving/ vergunningen 
x Comfort klimaat 

 

Uitkomsten 
 
Notulen van de groep Elektrisch CV 
Door Annet van Dijk 
 
Deelnemers groepje: 
 

x Marja Wagemaker – Isero IJzerwarengroep B.V. 
x Stefan Pulles – Kragten 
x Rob ten Hove – gAvilar 
x Annet van Dijk – Ingenieursbureau MUC  
x Jan Dubbelman – Ingenieursbureau MUC 
x Coby Donker – Hexta Hekwerk 
x Silvana Karels-Pittana – Timmerman Alkmaar   
x Petra Kamp – Timmerman Alkmaar 
x Annet Degen – Pannekoek GWW 
x Carolien Degen – Pannekoek GWW 

 
Met ons groepje hebben we de optie van een elektrische ketel bekeken. Dit kwam laatst in 
het nieuws en lijkt een makkelijke oplossingen van de huidige CV-ketel. Het lijkt eigenlijk te 
mooi om waar te zijn. En na even googelen blijkt dit ook zo te zijn 
(https://energieprovincie.nl/blog/ecoliner-van-reduxion-maakt-verwachtingen-niet-waar/). 
Een dergelijke ketel gaat je al snel 2,6 keer zoveel kosten als een normale CV-ketel 
(www.warmtepomp-info), dat loopt dus aardig in de papieren. Grotere bedrijven zijn 
waarschijnlijk genoodzaakt om over te stappen op krachtstroom. Met een grote hoeveelheid 
zonnepanelen zou het eventueel nog rendabel zijn. We zijn het er allemaal over eens dat 
deze oplossing nog in de kinderschoenen staat en voor onze bedrijven op dit moment nog 
niet aantrekkelijk is. 
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Notulen van de groep Biogas 
Genotuleerd door Wendy van Giesen 
  
Deelnemers:  

- Wesley Arends – Schuitemaker 
- Marjolein Verharen – VPT Versteegh Perforeertechniek 
- Wendy van Giessen – IDDS Groep 
- Kurt Vanhemel – Epsilon Signs 
- Patrick Ballast – Ballast Nedam 

Gebruik energie momenteel binnen de bedrijven van deze mini-werkgroep: 
-          Schuitemaker: Ovens 
-          Ballast Nedam: IJzergieterij 
-          Epsilon: Ovens 
-          Versteeg: Verwarming 
-          IDDS: Verwarming 

  
Duurzaamheden – grootverbruiker: 
Epsilon:  

-          Momenteel 35% eigen opwekking. 
-          Wens bij nieuwe hal om verwarming groen aan te leggen. 
-          Directie wil groene uitstraling ivm verkoop van groene producten en middels 

groene energie is bedrijf ook groener. 
Schuitemakers:  

-          doelstelling 10% eigen opwekking 
-          beslissing door directeur, staat positief tegenover groene energie voor bedrijf 

Ballast Nedam:  
-          bij realisatie van projecten veel gebruik van bodem-warmtewisseling voor o.a. 

woonwijken 
-          veel ervaring op het gebied van groene energie voor bedrijf en projecten 
-          Bij diverse projecten eigen opwekker van energie middels wind en zonne-energie. 
-          Ondersteuning aan klanten voor groene energie bij de projecten van de klanten 

IDDS:  
-          groot gebruiker Electra. 
-          Gas verbruik wens voor groen gas. 
-          Indien beschikbaar vanuit leveringen positief ten aanzien van groene 

energiebronnen. 
Versteeg:  

-          Gebruik van Propaangas uit tank op de locatie.   
-          Wens voor andere vorm van energiebron of groen gas. 
-          Bij voorkeur vanuit het bestaande infrastructuur. 
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Binnen de bedrijven is wens om over te stappen op andere energiebronnen, maar als 
individueel bedrijf lastig om geheel van gas los te komen. 
Bij verdere ontwikkeling van de mogelijkheden zijn 
  
Voordelen biogas: 

-          Gebruik maken van de huidige infrastructuur – leidingen vullen met biogas 
-          Propaantank kan worden vervangen door Biogas 
-          Agrarische sector en waterschappen gebruiken op dit moment Biogas (vergisting) 
-          Installatie neerzetten waar behoefte is. 

  
Nadelen biogas: 

-          Nu gebruik van maissoorten – gaat dit ten koste van de voedselproductie? 
-          Nu houtkap versus productie van mais – in hoeverre gaat dit ten koste van 

bossen? 
-          Bermgrassen en gelijksoortige soorten – drijven op mest en derhalve minder 

geschikt 
o   Als bermgrassen gebruikt kunnen worden dan voordeel voor ecologie en 

biodiversiteit, want het gras blijft langer staan. 
-          Opslagmogelijkheden door de productie van stikstof is erg beperkt 

o   Hoe verwerken naar gas via het bestaande net? 
-          Wat gebeurt er als het vergistingsproces niet verloopt zoals gepland…vergisting is 

kwetsbaar..is er dan geen levering? 
-          Hoeveel biogas is er nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken vanuit 

25.000 liter propaantank bij Versteeg? 
-          Hoe zit het met de geurlimieten? Subjectief en daarmee moeilijk meetbaar… 
-          Hoe zit het met stikstof in relatie tot natuurgebied? (vraag Schuitemaker) 
-          Vanuit Ballast Nedam aangegeven dat diverse projecten hebt waarbij nieuwe 

aanwas wordt gepland en hiermee de CO2 van uitstoot en opname gelijk zou moeten 
zijn (op papier..) 

-          Is de veiligheid vergelijkbaar met huidige gas? 
-          Hoe zit het met schoonmaak van leidingen en tanks (onderhoud infra)? 
-          Hoe zit het met milieuregels? 
-          Voor het plaatsen van tanks te maken met het activiteitenbesluit en vergunningen. 

o   Afstand tot het pand. 
o   Aanleg infra 

  
Gebruik Biogas: 

-          Eigen behoefte voor verwarming door opwekkers; 
o   Auto’s 
o   Elektrische installaties 

  
Beschikbaarheid Biogas: 
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-          Kleinschalig op dit moment 
-          Plaatsen waar t wordt geproduceerd wordt t opgewekt 
-          Nog weinig mogelijkheden vanuit de wetgeving voor uitwisseling, omdat een 

bedrijf dan energieleverancier is. 
  
Prijzen / Wat is acceptabel: 

-          20 cent per m3, 40 cent per m3??? 
-          Propaangas bij Versteeg nu rond 50/60 cent per m3. 
-          Wat is het rendement op Biogas en Propaangas? Dit is voor Ballast Nedam ook een 

doorslaggevende factor. 
-          Vanuit Schuitemaker, Epsilon en IDDS nog geen inzicht wat de beslissing van de 

directie dan wordt als de prijzen verdubbelen. 
  
  
Eindconclusie: 

-          Nog veel openstaande vragen 
-          Niet overal beschikbaar 
-          Onze bedrijven zijn wel de afnemers maar de niet ontwikkelaars 
-          Staan positief tegenover groene energie, maar niet tegen elke investering 
-          Nog meer ontwikkeling nodig door andere bedrijven, maar zeker wel interessant. 

  
 
Warmtewisselaar - bodemopslag  
Tot slot wordt de vraag gesteld waarom WKO niet als één van de interessant opties is 
geselecteerd. Deze is namelijk het goedkoopste. Misschien omdat het makkelijker is/lijkt om 
de CV ketel te vervangen dan om installatie / buizen onder de grond te plaatsen? Boringen, 
in de grond prikken geen aantrekkelijk idee.  
Of minder ingewikkeld dan het lijkt? Installatie kan per woonwijk. Je hebt een aantal 
(warmte en koude) bronnen nodig. Het hoeft niet te diep in de grond. Of in een gesloten 
systeem. Je zoekt een opslagmedium en temperatuurverschil. Dat kan uit lucht of uit water 
zijn.  
 

Vervolg 
 
Het plan is om tijdens de volgende werkgroep een expert aan het woord laten over biogas, 
vooral met focus op ontwikkelingen en mogelijkheden om het straks af te nemen .  
Evenals een expert op het gebied van WKO en evt. elektrische CV.  
Warmtepomp laten we even liggen als interessant optie. 
 
Actiepunt voor iedereen: input leveren voor een interessante spreker. 


