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Notulen Werkgroep Gas & Elektra 20 september 2018 
  
Locatie: Landgoed De Horst te Driebergen 
Datum 
bijeenkomst: 

20-09-2018 

Werkgroep: Gas & Elektra 
Voorzitter: Margriet de Jong, Nederland CO2 Neutraal 
Notulist: Justin Sol 
Aanwezig: Patrick Ballast – Ballast Nedam 

Rob ten Hove – gAvilar 
Wesley Arends – Schuitemaker 
Marjolein Verharen – VPT Versteegh Perforeertechniek 
Carolien Degen – Pannekoek GWW 
Jan Meurs – Klomp Offsetdrukkers 
Martijn Diemèl – Protinus 
Alexander van Citters – Filoform 
Paul van de Vondervoort – Tauw 
Ramona Baidjoesingh – Moxio 
Wendy van Giessen – IDDS Groep 
Vera Geluk - ENGIE  
Marja Wagemaker – Isero IJzerwarengroep B.V.  
Silvana Karels-Pittana – Timmerman Alkmaar 
Petra Kamp – Timmerman Alkmaar 
 

Afwezig: Stefan Pulles – Kragten 
Sonja Hommels – TWW Reinten Infra 
Arno de Winter – Holland Ridderkerk 
Krista Knook – HSM Offshore BV  
Peter Bode – Cable Partners 
Kurt Vanhemel – Epsilon Signs 
(opvolger Coby Donker?)  – Hexta Hekwerk 
 

?: Manon van der Mijl – Vossloh Cogifer Kloos 
Paul Wiggers – ETI  
Annet van Dijk – Ingenieursbureau MUC 
Jan Dubbelman – Ingenieursbureau MUC 
Annet Degen – Pannekoek GWW 
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Agenda 
 

1. Opening * 
2. Presentatie over WKO; Tom Thomassen van Ballast Nedam 
3. Presentatie AS Zakelijk  
4. Onderwerp volgende bijeenkomst? 

 

De werkgroep Gas en Elektra heeft als thema ‘van het gas los’. Daarbij is via een brainstorm 
bepaald welke onderwerpen en oplossingen binnen dit thema het meest relevant lijken (zie 
hiervoor de notulen van 7 juni 2018). Over deze onderwerpen wordt in de bijeenkomsten 
nagedacht en waar mogelijk d.m.v. een spreker informatie ingewonnen.  
De gasverbruiken van de werkgroep leden over 2017 worden na afloop van dit jaar 
vergeleken met de verbruiken van 2018 en geëvalueerd. 
 
 
*Opening door Nick van Moerkerk 
*Voorstellen van aanwezigen 
*Volgende event is in december; volgende keer de werkgroep is in maart 

Presentatie WKO - Tom Thomassen (Technisch planontwikkelaar Ballast 
Nedam) 
(presentatie gestuurd via de mail) 
 
-Uitlichting van projecten, Cooltoren Rotterdam, en 1 pier Schiphol, gemeente huis 
Brummen, MCR Arnhem. 
 
-Onderwerpen; Wat is WKO? Welke soorten? En hoe te realiseren?  
 
-Waar toepassen (beschermde gebieden); WKO Tool; gratis toegankelijk via internet 
(http://www.wkotool.nl) 
 
-Haalbaarheidsonderzoek; Overleg provincie, beïnvloeding andere systemen, 
sprinklersystemen integreren. 
 
-Denken aan; Haalbaarheid, vermogens bepaling en systeem keuze, vergunning, ruimtebeslag, 
combinatie sprinkler systemen, onderhoud & beheer. 
 
 
Vragen over presentatie: 
 
-Hoeveel kosten om draaiende te houden?  
*Relatief weinig energie. 
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-Wanneer een systeem?  
*Vroeg stadium, Om energie te reduceren, gas verbruik verminderen, groen oogmerk, d.m.v. 
stimulering duurzaam bouwen. 
 
-Luchtsysteem, of luchtwater systeem?  
Bij lucht water ook ventilatoren (kan overlast veroorzaken, dus niet alle locaties geschikt, 
benodigde oppervlakte is gelijk.  
 
-Wanneer interessant? 
*Afhankelijk van wat voor en gebouw (eerst gebouwschil aanpakken zoals isoleren is grotere 
prio). Vooral ook bij nieuwbouw en grote renovatie van gebouw. 
 
-Wordt ballast ook betrokken bij nieuwe projecten?  
*Ja actueel. 
 
Martijn Prop (project manager DEVO) 
 
-Uitleg over nieuwbouw project; 3000 woningen stadsverwarming. 2 pompen 4 bronnen (2 
warm, 2 koud) op 80m diep. Kunnen koelen van 12 tot 8 graden, en tot 50 graden verwarmen 
(hierdoor probleem met tapwater). WKK gebruiken om verder te verwarmen met behulp van 
gas boiler. 
-ACM controleert. 
-WKK draait op gas, kunnen tot 90 graden leveren, maar leveren tot 70 graden. 
-De elektriciteit voor de warmtepompen is niet zo zeer duurzaam, alleen met groene energie 
bronnen wel. 
-25% is energie, 75% is warmte.  
 
Vragen:  
 
-Waarom gas?  
*Meer elektriciteit leidt uiteindelijk tot meer gas; 
Stel iedereen heeft zonnepanelen en in de zomer gebruik iedereen elektriciteit. In de winter 
geen zon en gaat iedereen gas gebruiken. Zelfde als stroom uitvalt, wordt deze vaak 
opgevangen door diesel aggregaten. Conclusie; voorlopig altijd een back-up nodig in vorm 
van fossiele brandstoffen. 
 
-Vraag waterstof;  
*kan iedereen in zijn omgeving nagaan of er iemand verstand heeft hiervan als aanvulling op 
de werkgroep? 
 
-Hoe deze maatregelen toe te passen? 
*Initiatieven gemeentes; Weinig verstand intern, dus veel externe advies bureaus, ook veel 
oude woningen niet geschikt voor lage temperatuur verwarming. Veel bedrijven die installatie 
doen zijn van oorsprong gespecialiseerd in koud toepassing, warmte opslag is een nieuwe 
techniek. 
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-Hoe drijf je verhuurder tot verduurzamen?  
*Veel verhuurders voelen zich niet geroepen om te verduurzamen. Binnenkort komt wel de 
energielabel C. Wel mogelijkheden door bijvoorbeeld met verhuurder overeen te komen om 
langer te huren en samen te investeren in  verduurzaming. 
*Belasting op aardgas gaat sterk omhoog, ongeveer 25ct meer op kuub gas. 
Hiermee wil de overheid ook dwingen tot verduurzamen. 
*In de toekomst kan mogelijk ook het huidige gasleiding netwerk gebruikt worden voor 
waterstof. 
 
-Spreker zoeken m.b.t. waterstof;  
*over wanneer kan waterstof toegepast worden (vorige keer heeft ook iemand gesproken over 
waterstof, hier kwam uit dat meer beleid noodzakelijk is om dit te motiveren). 

Presentatie AS Zakelijk – Lars Lemmens (medeoprichter AS zakelijk) 
(presentatie volgt via de mail) 
 
-Inleiding; Wat heeft een peer te maken met energie? 
 
-Voorstellen; Klein bedrijf om een vuist te maken naar de grotere bedrijven. 
 
-Bij meerdere bedrijven waarbij bijvoorbeeld maar één bedrijf kan opwekken. Tot voor kort 
kon hij dan niet doorleveren aan andere eigen bedrijf panden. Maar moest verkopen aan het 
net en later terugkopen. Vanaf vorig jaar officieel energie maatschappij geworden om energie 
door te mogen verhandelen. Maken gebruik van peer to peer (EAN to EAN). 
 
-Reijmerstok; 235 woningen gebruiken 800kwh per jaar, 2 boeren met zonnepanelen hebben 
een oplevering van 850kwh, willen hiermee het dorp gaan voeden. Alleen in de avonden moet 
er bijgekocht worden omdat de zon niet schijnt. 
 
Vragen: 
-Kan ik in de weekenden bij geen gebruik ook de energie verkopen?  
*Ja, maar over het algemeen binden wij alleen aanbieder en afnemer met elkaar. 
 
-SDE?  
*Bij grote velden vanaf 1 mega watt, kan je een SDE subsidie krijgen. Deze is 10 tot 11%. Je 
verkoop voor een bedrag van bijvoorbeeld 4 cent, met de subsidie wordt deze aangevuld tot 
de normale prijs. 
*Grootste voordeel ligt bij de afnemer. Ondernemer kan wel van zichzelf terugkopen 1 op 1. 
Geen teruglever tarief. 
*Inzichtmodules; Los van het normale pakket, maar kan erbij!  
 
-Leveren jullie dan ook alleen groene energie als die benodigd is?  
*Alleen als de klant hierom vraagt (Afhankelijk van de vraag).  
 
-Wat is jullie business case?  
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*Onze bemiddeling in zonnepanelen, 1% van de offertewaarde. 
 
-Hoe vinden jullie de afnemer?  
*Niet, vaak komt deze uit eigen netwerk van de aanbieder. 
 
-Is er een bodemprijs waarvoor je de energie prijs doorverkoopt, omdat je anders laag kan 
doorverkopen en kan aanvullen middels de subsidie?  
*Ja, er is een maximum aan de te ontvangen subsidie om dit in te dekken. 
 
 
 
!!misschien idee om volgende keer meer aandacht te besteden aan SDE!! 
 

 

Invulling volgende bijeenkomst 
 
 


