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Aanwezig:  

• M. van de Berkt, Wallaard Noordeloos 

• C. Polling, W. Ketelaars bestratingen en groenvoorziening 

• P. van Mun, Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling 

• S. Schuurkes, Van Mun Advies 

• L. Vrielink, Arton 

• Hendrik Buitenhuis, Buitenhuis Boskoop 

• Marinus Copier, Damsteegt waterwerken 

• Olaf Duisters, Nipa Milieutechniek 

• Eline Vermeer – Van Etten, Loonbedrijf Van Etten 

• Arwim Schilperoord, Grondverzetbedrijf Blijdorp 

• Teun van Ras, Kouwenberg Infra 

• Bernice van Eert, Van Hout’s aannemingsmaatschappij 

• Roy Verstegen, Roy Verstegen B.V. 

 

 

Afgemeld: 

• Koen Altena, Buitenhuis Boskoop (wordt vervangen) 

• Paul de Vos, Damsteegt waterwerken (wordt vervangen) 
• Ardy van Grunsven, Dusopa 

Verslaglegging:  Stefan 

 

 

1. Opening 

Stefan heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder een hartelijk welkom voor onze 

nieuwe leden. 

 

2. Agenda 

Vaststelling agenda. Geen opmerkingen. 

 

3. Nieuwe leden 

De nieuwe leden stellen zich voor, en geven een korte presentatie over hun bedrijf. De 

bestaande leden geven tevens een korte introductie m.b.t. de activiteiten die hun bedrijven 

uitvoeren. 
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4. Energiebesparingsonderzoek 

Olaf geeft presentatie over het uitvoeren van een 

energiebesparingsonderzoek (dat al dan niet verplicht 

is via Activiteitenbesluit en/of European Energy 

Directive) met praktische voorbeelden van energie-

efficiëntie (meer hierover in de bijgevoegde 

presentatie). De groep wordt onderverdeeld en in 

kleine groepen geven medewerkers van Nipa gerichte 

energie-efficiëntie-tips. Voor meer informatie verwijst 

Olaf nog naar: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-

energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/ 

 

5. Workshop: PV-systemen en waterstof op locatie 

 

Door de afwezigheid van Ardy wordt dit onderwerp verschoven naar een volgende keer. 

 

 

6. Forumdiscussie: Mobiele groene aggregaten 

 

Onder leiding van Stefan wordt er een forumdiscussie gevoerd over de voors- en tegens van 

de toepassing van Groene/Duurzame aggregaten. Uiteindelijk is iedereen het er over eens dat 

anno 2018 de mobiele groene aggregaten nog niet tot directe CO2-reductie leiden, maar wel 

tot een groter CO2-bewustzijn. 

 

7. Website 

Op verzoek worden de mogelijkheden van de website www.duurzaamcollectief.nl nog eens 

uitgelegd. Alle leden kunnen daarop naast nieuwsitems ook andere informatie delen. Denk 

hierbij aan het CO2-inventarisatierapport, KAM-beleidsverklaring en/of leuke duurzame 

weetjes.  

 

8. Workshop: Waterstof als opslagmedium 

 

Medewerkers van Dusopa leggen uit hoe waterstof kan dienen als opslagmiddel om energie 

op te slaan. Hierdoor kan er ook windenergie gebruik worden als het niet waait, en zonne-

energie als het een grauwe dag is. Praktijkvoorbeelden en vragen worden besproken. Aan de 

hand van modellen en filmbeelden wordt duidelijk gemaakt dat de toekomst van duurzame 

energie te vinden is een combinatie van technieken.  

 

9. Sluiting 

Vergadering wordt gesloten. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden nog voor de 

bouwvakvakantie! 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
http://www.duurzaamcollectief.nl/


1



Programma

Welkom + voorstellen nieuwe leden

Presentatie Olaf Duisters 

Energiebesparingsonderzoek

Workshop

PV-systemen en waterstof op locatie 

Rondvraag
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Deelnemers
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Deelnemers
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Deelnemers
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Deelnemers
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Website

WWW.DUURZAAMCOLLECTIEF.NL
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http://www.duurzaamcollectief.nl/


Waterstof als opslag voor zonne- of wind energie
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Waterstof aggregaten
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De groene aggregaat
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Osse trots: Elektrische kraan
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Vragen??
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Duurzaamheidscollectief/Dag van de duurzaamheid

Energiebesparing: Olaf Duisters

Directeur, mede-eigenaar van Nipa Milieutechniek, mede eigenaar van 
DUSOPA Energy-systems, Bestuurslid van de ESCOSS

Opleidingen Milieutechnologie (HTS), Milieumanagement (UvA, WU)



Inhoud

Wettelijk kader

Energiebesparingsonderzoek, voorbeeld

Vragen



Wettelijk kader

European Energy Directive (> 250 personen, > 50 miljoen omzet)
Activiteitenbesluit (alle bedrijven in Nederland)
Energielabel C (kantoren, vanaf 1-1-2023)



Wettelijk kader

Artikel 2.15 

• 1. Bedrijven nemen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd ≤5 jaar.

• 3. Indien aannemelijk is dat hieraan niet wordt voldaan, kan het bevoegd gezag het bedrijf 
verplichten om onderzoek te verrichten of te laten verrichten mits het energieverbruik in enig 
kalenderjaar : ≥ 200.000 kWh elektriciteit

≥ 75.000 m³aardgasequivalenten

• 4. Indien uit het onderzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt het bedrijf de in 
het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke 
termijn.

• 5. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik van het bedrijf in enig 
kalenderjaar: ≤ 50.000 kilowatt uur elektriciteit 

≤ 25.000 m³ aardgasequivalenten



Energiebesparingsonderzoek
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Energiebesparingsonderzoek

Voorbeeld van rapport



Energiebesparingsonderzoek

Vragen


