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Notulen Werkgroep Gas & Elektra II 
Nederland CO2 Neutraal 

Datum/tijdstip/plaats: 15-09-2016, 10.30-12.00 uur, Landgoed De Horst, Driebergen. 

 

 

 Aanwezig: Margriet de Jong (MJO/NLCO2Neutraal), Sonja Hommels (SHO/Reinten 

Infra), Coby Donker (CDE/Hexta), Carolien Degen (CDE/Pannekoek GWW), Wesley 

Arends (WAR/Schuitemaker), Jan Dubbeldam (JDU/M.U.C.), Wendy van Giesen 

(WGI/IDDS-groep), Rob ten Hove (RHO/gAvilar), Martijn Diemèl (MDI/Protinus), 

Roger van den Boorn (RBO/Mecurity), Kurt Vanhemel (KHE/Epsilon), Annet van Dijk 

(ADI/M.U.C.). 

 Niet aanwezig: Willem Betlem (WBE/Cofely), Lucienne van der Graaf 

(LGR/Sportfondsen). 

 Voorzitter: Wesley Arends.  

 Notulist: Martijn Diemèl. 

 

 

Scope: In de 3de bijeenkomst op 2 juni is er een presentatie gegeven door Mark van der 

Heijden van Optivolt t.b.v. reductie gas- en elektraverbruik. 

 

In deze 4de bijeenkomst op 15 september bespreken we de voortgang met wellicht een 

presentatie uit Werkgroep Gas  & Elektra I. 

 

 

Agenda: Presentatie van Maud uit Werkgroep Gas & Elektra I (onder voorbehoud). 

 

 
WAR 
Schuitemaker 

Opent de vergadering om 10.30 uur. Notulist noteert aan- en afwezigen.  

 
MJO 
NLCO2Neutraal 

Geeft aan dat Cofely naar de Werkgroep Wagenpark is verplaatst. Er 

zullen geen nieuwe bedrijven aan onze huidige werkgroep worden 

toegevoegd. 

 
WAR 
Schuitemaker 

Maud van de Werkgroep Gas & Elektra I is benaderd om een presentatie 

te geven over hun eigen bevindingen en CO2-reducerende maatregelen 

die zij reeds hebben te delen. Mout had nog niet gereageerd op de door 

ons gestuurde Maatregelenlijst om deze onderling te vergelijken en 

onrendabele/ineffectieve maatregelen te schrappen. In de volgende 

Werkgroep bijeenkomst zal alsnog een presentatie worden gegeven om 

onderling informatie uit te wisselen. 

 
RHO 
gAvilar 

Dit is vooral belangrijk om te bepalen wat we gaan doen op toekomstige 

werkgroep bijeenkomsten.  

 

Annet: noemt als maatregel de toepassing van zonnepanelen. Wesley 

noemt enkele maatregelen die op beide lijsten van de werkgroepen 

voorkomen: isolatie, zonne-energie en duurzame energie en 

lichtsensoren. 

 
CDE 
Pannekoek GWW 

Deelt informatie rond van “Wind Challenge”. Dit bedrijf plaatst kleine 

windturbines op daken van bedrijven en zij heeft hen uitgenodigd om 
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langs te komen op hun bedrijfslocatie om de mogelijkheden te 

bespreken. De rotordiameter van de “Wind Challenge” is 1,7 meter en 

de molen weegt ongeveer 10 kilogram, met verhuisbare mast van 5 

meter in totaal ongeveer 90 kg. Hij is dus zonder hijskraan en 

bijbehorende hoge kosten overal in te zetten in decentrale duurzame 

elektriciteitsopwekking. De verwachte levensduur is 20 jaar. Het grote 

voordeel van dit systeem is dat ook in de winter en nacht energie kan 

worden opgewekt. Plaatsing is vergunning plichtig en er zijn 

subsidiemogelijkheden. Kosten zijn ong. € 2.880,- p/s met een 

opbrengst van gemiddeld 500-900 kWh per jaar.  

 

Sonja: is Groene Stroom dan niet goedkoper?  

 

Carolien: Ja, bij Van de Bron bijvoorbeeld, maar het gaat ook meer om 

de duurzame uitstraling van het bedrijf naar buiten toe.  

 

Wesley: merkt op dat de terugverdienperiode lang is. Met hun huidige 

capaciteit van 22.000 kWh aan zonnepanelen is dit 18-20 jaar. 

Momenteel betalen zij (maar) 6,9 cent per kWh. 

 
CDE 
Pannekoek GWW 

Is het interessant om “Wind Challenge” een keer uit te nodigen om een 

presentatie te komen geven? De meeste aanwezigen stemmen hiermee 

in, naast de presentatie van Maud.  

 

Annet: voorafgaande aan de presentatie kunnen de werkgroepleden 

vragen per e-mail indienen met opgave van eigen bedrijfsgrootte, 

jaarlijks verbruik, kWh-prijs. Daarnaast gezamenlijk inkopen 

bespreekbaar maken. Sonja: voor de “Wind Challenge” presentatie 30 

minuten + uitloop uittrekken en 45 minuten voor de presentatie van 

Maud uit Werkgroep Gas & Elektra I.  

 

Wesley: en dan eindigen om 12.30 uur.  

 

Margriet: zoekt uit of dit mogelijk is en koppelt dit t.z.t. terug. 

 
SHO 
Reinten Infra 

Zal de Maatregelenlijst van Werkgroep Gas & Elektra I rondsturen aan 

de leden. Deze werkgroep bestaat al langer dan de onze en zij 

beschikken over meer uitgewerkte plannen. De deelnemers in onze 

werkgroep zijn ook nogal divers qua bedrijfsgrootte en –type. Wellicht 

moeten we de scope van de werkgroep wat breder maken en niet alleen 

focussen op Gas & Elektra qua onderwerpen om CO2 te reduceren. De 

meeste aanwezigen erkennen dit.  

 

Jan: de werkgroepen zijn met 4x per jaar nogal infrequent, zodat het 

qua onderwerpen beperkt blijft.  

 

Wesley: haakt hier op in en geeft aan dat het steeds lastiger wordt om 

nieuwe significante CO2-reducerende maatregelen te nemen naarmate 

de jaren vorderen dat een bedrijf gecertificeerd is. 

 
WGI 
IDDS-groep 

Geeft aan dat zij recent “Op de fiets werkt beter” 

(https://opdefietswerktbeter.nl ) hebben geïntroduceerd in hun bedrijf. 

In de vorm van een “challenge” (competitie element) probeert dit 

initiatief werknemers vaker de fiets te nemen voor hun dagelijkse woon-

https://opdefietswerktbeter.nl/
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werkverkeer.  Via een Fietsenplan zijn inmiddels veel e-bikes 

aangeschaft. 

 
WAR 
Schuitemaker 

Geeft aan dat zij een aantal laadpalen in gebruik heeft ten behoeve van 

3 hybride auto’s, voornamelijk voor woon-werkverkeer van 20 km. Het 

dieselverbruik is hiermee gedaald, een eventueel gepaard gaande 

stijging van het energieverbruik is niet inzichtelijk. 

 

ADI 

M.U.C. 

Het is van belang dat we van tevoren doorgeven wat de 

bespreekonderwerpen tijdens de werkgroep bijeenkomsten zullen zijn 

met een kleine ronde wat iedere deelnemer de afgelopen periode aan 

CO2-reducerende maatregelen heeft doorgevoerd . 

 

Rob: noemt eigen maatregelen zoals de plaatsing van lichtkoepels op 

dak voorzien van een speciale coating dat donker kleurt o.b.v. 

lichtintensiteit en daarnaast hebben zij het dak rondom twee op het dak 

geplaatste airco-units wit geschilderd om de nabije 

omgevingstemperatuur te laten dalen. 

 

KHE 

Epsilon 

Vraagt of de werkgroepleden ervaring hebben met Energiescans. Zij 

hebben reeds Groene Stroom via Scholt B.V. Deze leverde in eerste 

instantie energie uit 10% Biomassa en 90% Windenergie, maar dat is nu 

omgekeerd en leidt hiermee tot een hogere score. 

 

Wesley: geeft aan dat Schuitemaker in het verleden een energiescan 

heeft laten uitvoeren. Advies vanuit de energiescan was het plaatsen 

van lichtsensoren, lichtkoepels en ledverlichting. Daarnaast zijn de 

poedercoating installaties optimaler ingesteld.  

 

Sonja: omdat de toepassing van Groene Stroom momenteel een score 

van 0 oplevert op de CO2-footprint van de Prestatieladder is er wat dat 

betreft geen stimulans om wind- en/of zonne-energie in te zetten. 

 

Sonja: vraagt aan Kurt hoe hun Scope 3 momenteel is ingeregeld. Kurt: 

deze is gerelateerd aan de omzet van het bedrijf en er is reeds een 

analyse van leveranciers en klanten gedaan. Het zogenaamde “eigen 

initiatief” geldt enkel voor grote bedrijven, voor kleinere bedrijven 

gelden vrijstellingen op dit gebied. 

 

Martijn: geeft aan dat de CO2-Prestatieladder van Protinus eveneens op 

omzet is gebaseerd. Scope 3 is ingevuld door een berekening aan te 

tonen van de verkoop van zogenaamde “Simplivity” boxen aan de 

Rijksoverheid. Deze boxen worden ingezet in met name datacenters van 

de overheid en consolideert servers en zorgen daarmee voor een 

significante reductie van CO2-uitstoot. 

 

Annet: geeft aan dat het lastig voor hen is om dit te realiseren, omdat 

haar bedrijf alleen Diensten aanbiedt. Als klein bedrijf hoeven zij ook 

niet veel te doen. 

 

WVTTK Wesley: geeft aan dat in 2024 een wet van kracht wordt dat verplicht 

om C02-neutraal te bouwen. 

 
WAR 
Schuitemaker 

Sluit om 12.00 uur de vergadering. 
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ToDo 

Iedereen  Vragen opstellen t.b.v. presentatie “Wind Challenge” met opgave 

bedrijfsgrootte, jaarlijks verbruik en kWh-prijs. 

 Voorafgaand aan de volgende werkgroep bijeenkomst per e-mail 

doorgeven aan de voorzitter welke CO2-reducerende 

maatregelen er zijn getroffen in de laatste periode. 

 
MJO 
NLCO2Neutraal 

 Zoekt uit of faciliteiten beschikbaar zijn om de werkgroep tot 

12.30 uur te laten doorgaan en koppelt dit terug aan de 

voorzitter. 

 
WAR 
Schuitemaker 

 Maud van Werkgroep Gas & Elektra I uitnodigen voor presentatie 

in onze volgende werkgroep (in december?). 

 
CDE 
Pannekoek GWW 

 “Wind Challenge” uitnodigen voor presentatie in onze volgende 

werkgroep (in december?). 

 
SHO 
Reinten Infra 

 Stuurt Maatregelenlijst van Werkgroep Gas & Elektra I aan alle 

werkgroepleden. 

 
RHO 
gAvilar 

 Informatie rondsturen over de verf die zij op de dakkoepels 

hebben aangebracht (Temperzon) en de verf die zij op het dak 

rondom de airco’s hebben aangebracht (PDS-Coating). Het 

temperatuur verschil op een zwart en wit dak blijkt aanzienlijk te 

zijn. 

 


