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Verslag Duurzaam Collectief  
d.d. donderdag 23 januari 2020 
 

AANWEZIG AFWEZIG 

Koen Altena Buitenhuis Boskoop Olaf Duisters NIPA Milieutechniek 

Hendrik Buitenhuis Buitenhuis Boskoop Tom van den Berg ERA Contour 

Carla Polling W. Ketelaars bestratingen en groenvoorziening Pascal van Mun Van Mun Advies 

Yannick Derkx Van Boekel Groep Johan Langendonk Ferross Staalbouw 

Joris Slooten HGM Golf / HSM Sport Dave van Schaijk Kracht van New Business Oss 

Teun van Ras Kouwenberg Infra Erik van den Oord Kracht van New Business Oss 

Rick Voet Voet Verhuur / Voet energy solutions Ruurd Egtberts Altran 

Paul Jonk Jonk Infra Emiel Bongers Van der Heijden 

Stefan Schuurkes (verslag) Van Mun Advies   

Michael van de Berkt Wallaard bedrijven Noordeloos   

Peter de Vette VeMa Schiedam   

Paul de Vos Damsteegt waterwerken   

Eline Vermeer Loonbedrijf Van Etten   

Arwim Schilperoord Grondverzetbedrijf Blijdorp   

Bernice van Eert Van Hout’s aannemingsmaatschappij   

Roy Verstegen Roy Verstegen Infra   

Jan van Rosmalen Van Rosmalen wegenbouw   

Monique Gordijn Aannemersbedrijf J. van den Brand   

Hein van Boxtel Van Boxtel Groep   

Kevin Tak Tak Techniek   

    

    

 

1. Opening 

Stefan heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder een hartelijk welkom voor onze gast, Kevin Tak van Tak 

Techniek die een deel van het programma voor zijn rekening neemt. 

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. 

4. Groepsverdeling 

Het gezelschap wordt opgedeeld in twee groepen. 

5. Presentatie Voet Verhuur over het gebruik van zonne-energie als business-model 

 

 
Zie bijlage 
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6. Presentatie Tak Techniek over mogelijkheden om zonne-energie als directe inkomstenbron te 

gebruiken. 

 

 
Zie bijlage 

 

7. Workshop: Gebruik maken van duurzame energie als business model 

 

Aan de hand van de presentaties van Rick Voet en Kevin Tak wordt er in twee groepen besproken op welke wijze 
elk bedrijf het gebruik van duurzame energie kan omzetten van een kostenpost naar een verdienmodel. 
 

 
 

 

8. Gezamenlijke terugblik op de workshop 

 

Conclusie is dat anno 2020 voor sommige bedrijven het lucratief kan zijn om naast hun ‘normale’ inkomsten bron, 

ook een tweede inkomstenbron, namelijk een eigen energiecentrale, een interessante optie kan zijn. 

 

Vooral de toepassing van zelf opgewekte elektriciteit die opgeslagen wordt in batterijen en vervolgens toegepast 

kan worden in hybryde en/of elektrische arbeidsmiddelen en auto’s, is een toepassing die bij velen zou kunnen 

werken. Het grote nadeel hiervan is echter wel de enorme investering en de onzekerheid of ‘full-electric’ dé 

oplossing op langere termijn gaat zijn.  
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9. 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-

inventarisatierapporten, KAM-beleidsverklaring en/of leuke duurzame weetjes. Door een verwijzing op de eigen 

website naar www.duurzaamcollectief.nl wordt bovendien voldaan aan een belangrijke eis uit 3.D.1 van de CO2-

prestatieladder (meer hierover in de bijlage). 

 

10. Whatsapp 

Onlangs is het DuurzaamCollectief gestart met een eigen Whatsappgroep. Het voordeel van 

deze Whatsappgroep een makkelijke manier biedt om snel met elkaar een nieuw idee, nieuwe 

maatregel of mogelijkheid te delen. Deelname hieraan is uiteraard niet verplicht, maar het is 

wel een hele eenvoudige oplossing voor het vergroten van de aantoonbaarheid ten aanzien 

van een andere deel van 3.D.1 van de CO2-prestatieladder, namelijk het ‘brengen’ van 

informatie (meer hierover in de bijlage).  

 

11. Rondleiding Voet Verhuur 

Rick Voet verzorgde een mooie rondleiding door het bedrijf. Het vernuft dat is gebruikt ten aanzien van het 

efficiënt energiegebruik binnen Voet Energy Solutions heeft velen aan het denken gezet. De reacties waren 

unaniem zeer positief! 

 

 

12. Sluiting 

Vergadering wordt gesloten. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in het najaar van 2020. Naar alle 

waarschijnlijkheid bespreken we dan de mogelijkheden van het toepassen van waterstof. 

http://www.duurzaamcollectief.nl/
http://www.duurzaamcollectief.nl/
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WELKOM!
bij



Programma

Welkom + voorstellen nieuwe leden

Presentatie Voet

Mobiele inzet van elders opgewekte zonne-energie

Presentatie Kevin Tak

Wat kun je verdienen met zonne-energie?

Workshops (in twee groepen)

ALV DuurzaamCollectief

Rondleiding

Opwarmen tijdens de rondvraag
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Deelnemers
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Presentatie Voet energy solutions
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DuurzaamCollectief
Welkom!
23 januari 2020



Rick Voet

Alternatieve energiebronnen als businessmodel





















0345 684000

info@voetverhuur.nl

voetverhuur.nl

Plantijnweg 4

4104 BB Culemborg

Gelderland, Nederland

Specialist in synchrone netovernames, 
tijdelijke noodstroom installaties, aggregaten 
verhuur en 24/7 service voor al haar klanten.

mailto:info@voetverhuur.nl


Presentatie Tak Techniek
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Impact zonnepanelen
Maak van uw investering een duurzame inkomstenbron



Programma

 Mag ik mij even voorstellen

 Inleiding

 Verplichting vanuit de overheid

 Risico’s

 Mogelijkheden subsidieregelingen

 rekenvoorbeeld

 MVO

 afsluiting



Mag ik mij even voorstellen?

 Vanaf 2010 werkzaam bij netbeheerder

 2016 inschrijving KVK

 Vanaf 2016 gespecialiseerd in particuliere sector

 Vanaf 2018 uitbreiding naar MKB



Inleiding

 Reden van bezoek

 Installatie Voet Energy Solutions

 Vraag vanuit de maatschappij => opwarming van de aarde

 Verplichting vanuit de overheid

 Vraag vanuit ondernemers vanwege MVO en rendement



Verplichting vanuit de overheid

 Voor ondernemers verplicht EML erkende maatregelenlijst energiebesparing

 Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ 

gas per jaar verbruiken

 Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of 

minder

 Informatieplicht

 oplossingen



Risico’s

 Lekkage van het dak

 Brand door slechte verbindingen

 Geen of tegenvallende opbrengst door fouten in ontwerp/aanleg

 Uitval van elektra met gevaar voor bedrijfsvoering

 Schade door aanleg, nevenschade door foutieve installatie

 Installatie door erkende installateur

 Opleverkeuring en garanties



Mogelijkheden subsidieregelingen

 KIA Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Vaak te combineren met SDE of EIA, 28% van de investering

 SDE stimuleringsregeling duurzame energieproductie

Aansluiting > 3x80A subsidie is op basis van opgewekte kWh

 EIA Energie-Investeringsaftrek

Aansluiting ≤ 3x80A onafhankelijk van opbrengst minimaal 25 kWp

Komt neer op 90 zonnepanelen aftrekpost van 45% op de investering



Rekenvoorbeeld SDE Voet

 SDE Voet Energy Solutions

Bij geen eigen verbruik

Investering € 100.000,00

Vermogen 165.825 wp

Verwachte opbrengt 154.400 kWh per jaar

SDE: € 10.500,00

Verkochte energie: € 9.120,00

Totaal € 19.620,00 per jaar aan opbrengsten is iets meer dan 5 jaar 

terugverdientijd rendement van 19,6%



Rekenvoorbeeld SDE Brevé Den Dolder

 Brevé Houtbewerking Den Dolder

Eigen verbruik 240.000 kWh per jaar

Investering € 70.000,00 – KIA € 19.600,00 = 50.400,00

Vermogen 88.000wp

Verwachte opbrengt 80.000 kWh per jaar (30% netlevering, 70% eigen verbruik)

SDE: eigen verbruik € 3.416,00 en netlevering € 2.064,00

Niet ingekochte energie: á 11,5 cent per kWh € 6.440,00

Terug levering: € 1.320,00

Totaal € 13.240,00 per jaar aan opbrengsten en besparingen is iets minder dan 4 

jaar terugverdientijd rendement van 26.25%



Energie Investeringsaftrek EIA

 Aansluiting ≤ 80Ampere

 Vermogen ≥ 25 kWp (ongeveer 90 zonnepanelen)

 Voor 2020 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst

 Ook te combineren met KIA 



CO2 prestatieladder

Imago bedrijf

 Vanwege de zonnepanelen naar trede 3 op CO2 prestatieladder

 Groene uitstraling van het bedrijf

 Marketing

 Alle bedrijfsmiddelen op accu worden opgeladen door de zonnepanelen



einde

Wij krijgen energie van de zon, U toch ook?



CO2-prestatieladder 3.1
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In 2020 zal de nieuwe versie (3.1) uitkomen

Er worden geen grote veranderingen verwacht, 

maar wat exact de veranderingen zullen zijn, 

weten we nog niet.



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Actief deelnemen aan een initiatief gaat minstens 

samen met zowel het ‘halen’ als het ‘brengen’ van 

informatie. Zolang dit het geval is, is een initiatief 

geschikt voor actieve deelname. Het bedrijf dient 

een financiële bijdrage te leveren aan het initiatief.



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Iedereen meldt minimaal 1x per jaar een 

CO2 besparende maatregel of mogelijkheid



Publiekelijk verbinden
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Bovendien verlangt de norm het “publiekelijk 

uitdragen van het initiatief” (3.D.1)

En vanaf trede 4 zelfs: 

“het verbinden van de bedrijfsnaam aan het 

initiatief, door publicaties, door bevestiging 

van mede-initiatiefnemers” (4.D.1)



CO2-prestatieladder 3.D.1
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Verplichte internetpublicatie
Het bedrijf publiceert minimaal eens in de drie jaar na een initiële 

ladderbeoordeling en na een herbeoordeling op de SKAO website 1 

document met de naam van het initiatief, inclusief een korte 

omschrijving, de initiatiefnemers en de (reductie-)doelstellingen. 

Het bedrijf publiceert deze informatie ook (vormvrij) op de eigen 

website. In geval dat het bedrijf actief is gaan deelnemen aan een 

nieuw of ander initiatief dan dient deze vervangen te worden. Niet, niet 

altijd of niet tijdig publiceren leidt tot een puntenaftrek van 6 punten.



Intentieverklaring
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In de intentieverklaring worden specifieke kenmerken genoemd

waaraan jullie, de leden, zich conformeren.

Lees de tekst goed, onderteken deze aan maak deze bereikbaar 

vanaf de website, zoals je ook de andere documenten publiceert.



Website

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


Volgende bijeenkomst

Tweede helft 2020 is volgende bijeenkomst

Ideeën, uitnodigingen zijn altijd welkom!!
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Vragen??
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