
Besparen door 
Duurzame Energie 

      Soester Zakenkring 29 januari 2013          
Henk Pothoven         Cees Blankestijn Wilko van Dorresteijn 



• Welkom  
• De bedrijven: wie zijn wij? 
• Praktijkcase: ISO 14001 bij Van Dorresteijn. 
• Besparingen n.a.v. energiescan. 
• Zonnepanelen. 
• Is investeren in Duurzame Energie zinvol? 
. 
 

Agenda 



Wat doen we nu? 

Een veelzijdig bedrijf 
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Onze pijlers 

Focus 
 

 

Grond/infra         Groenvoorziening       Handel in (grond)producten        Organische reststromen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



T  035 58 85 022 www.etech.nu 



Elektrofort B.V. 
Comfortabel en duurzaam leven en werken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ◊ Licht- en krachtinstallaties  ◊ Planmatige verlichting 
  ◊ Data- en telecommunicatie ◊ Inbraak- en brandpreventie 
  ◊ Intelligente woningen (domotica) 
 



Elektrofort B.V. 
Laadstations Elektrisch Rijden 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ◊ Betrouwbaar, energie-efficiënt, veilig en vandaalbestendig 
     ◊ Overal elektrische auto’s, scooters en fietsen opladen 
     ◊ Schoon en geluidsarm 
     ◊ Elektrische auto’s rijden 4 maal goedkoper dan benzineauto’s 
 



Elektrofort B.V. 
Duurzame energie 

 

 

◊ Lage energiekosten 
◊ Bijdrage aan een schonere, leefbare wereld 
◊ Fiscale voordelen voor ondernemers 
◊ Subsidiemogelijkheden voor particulieren 



CO2-footprint,    
Heras 

 

Opstellen CO2-footprint wordt 
verplichte oefening 



Hoe is kwaliteit nu gewaarborgd? 

 

 

 

VCA**   ISO 9001  BRL 9335 

        
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waarom wij duurzaam ondernemen? 

 
 
 Verantwoordelijkheid nemen 
 Druk vanuit de maatschappij 
 Risico's vermijden  
 Kansen benutten  
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Waarom ISO 14001 behaalt? 

 

  

 Wij nemen als bedrijf het milieu en 
 duurzaam ondernemen serieus. 

 

 Systematisch werken aan de 
 vermindering van de milieubelasting.  

  
  

  
 

 

 

 

 

 



Wat hebben de acties tot nu toe opgeleverd? 

 

  

 Milieubarometer 
 

 Bewustwording personeel  
 

 Kritisch kijken naar verpakkingsmethodes leveranciers 
 

 Dubbelzijdig printen, mailen bevorderen, digitalisering documenten 
 

 Dieselverbruik inzichtelijk maken 
 

 Verlaging standaard temperatuur diverse ruimtes 
   
 Behalen ISO 14001 certificaat 

 
 Laten uitvoeren van een elektriciteitsscan – waar zijn besparingen mogelijk? 
 

 
 
 
 
 
 



Resultaten energiescan Etech 

    

   

 

  

   

 

   

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trias Energetica 



Uitgangspunten Duurzaamheid (energie): 
 Trias Energetica 

1) Beperk energievraag. 
- Bewegingsmelders 
- Zuinige (Led) verlichting 
- Zuinige motoren 
 

2) Gebruik duurzame energie. 
- Zonnepanelen 
- Windturbines 
- Warmte pompen 

 
3) Gebruik fossiele brandstof efficient 

en schoon. 
- Groene stroom 
- Kwaliteit van stroom 
 (Power Quality)  



Besparen 



Energiescan 



Berekening terugverdientijd 



 
 Universele Energie Controller 



 

 

Kenmerken  

• Aanwezigheid van veel elektrische apparatuur 

– Koeling, vriezers, airconditioning, verwarming 

– Verlichting (binnen en buiten, mn. hoogfrequent) 

– Keukenapparatuur, sportapparaten, productiemachines 

• Lange werkuren 

• Middelgrote tot grote (commerciële) bedrijven 

• Verspreide vestigingen 

• Meerdere verkooppunten 

Markten 
 

 

Voorbeelden 

 

 

  

Zorgsector 
 

Kantoren & 

bedrijfshallen 

 

Restaurants 

Hotels 
Industrie 

Winkels &  

Supermarkten  



Situatie 

Groeiende vraag 

naar elektriciteit 

Kwaliteit elektrische  

infrastructuur 

Netspanning 

schommelt 
±10%  

Hogere spanningen in 

het elektriciteitsnet 

220V in het 

verleden 
230V en hoger 

tegenwoordig 

OORZAKEN GEVOLGEN 



Werking 

• Regelt spanning op het juiste niveau / richting 215V 

• Gestabiliseerde spanningsuitgifte (±2.5V)  

• Bespaart meer als de spanning stijgt 

• Houdt het vereiste niveau als de spanning daalt 

• Heeft ingebouwde beveiligingen  

 

225V 

215V 

Overspanning 

Onderspanning 

‘RIGHTVoltage’ Energiebesparende zone 

Energie inefficiëntie 

Storingen/verlies apparatuur 



: All-in-One System 



Financieel 

LED-verlichting valt onder de volgende fiscale voordelen: 
 
- Energie Investerings Afrek (EIA) 41,5% 
 
-  Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) 
  

-  Milieu Investerings Aftrek (MIA)  



Zonnepanelen 



Er zijn drie irrationele barrières 
voor zonne-energie in Nederland 

Zonnepanelen zijn toch 

duur ?! 

Voor € 1.100 ga ik liever 

op wintersport ! 

9 JAAR WACHTEN ? 

Barrière 1: 
Onwetendheid over 

het rendement 

Barrière 2: Hoge 
Initiële investering 

Barrière 3: Lange 
terugverdientijd 



Zonnepanelen, zonoriëntatie in Nederland 

De oriëntatie van de panelen op de 
zon  is bepalend voor de 
energieopbrengst. 
 
Maximale opbrengst bij een           
36° schuine opstelling, richting zuid. 
 
Voorkom schaduw op de panelen. 



Stel 250W bij 25° 
Bij 65°= -0,45x40  
18% minder  205W 
 
Dus: zo koel mogelijk houden 



Zonnepanelen, conventionele installatie 

Essentieel:  selectie PV panelen in 
relatie met de omvormer. 
 
Afstemming t.o.v. hoofdvoeding en –
zekering, alsmede de kabeldikte. 
 
Montagewijze, op plat of schuin dak. 
 
Draagkracht dak onderzoeken. 
 
 



• Ballast moet berekend worden naar de geldende normen. 
• Bij een matrix opstelling is veel minder ballast nodig dan bij losse opstelling. 
• Er moet rekening worden gehouden met de maximum dakbelasting hiervoor 

kan een constructeur geraadpleegd worden. 



Invloed schaduw 

Het minst belichtte paneel bepaalt de opbrengst van alle panelen 
die er mee in serie staan geschakeld. 



Ontwikkelingen  

 
Geintegreerde systemen met: 
-PV systemen 
-Windturbines 
-Opslag van energie 
-Voeding voor E-auto 
-Gelijkstroomnet 
-LED 
-Modulair en schaalbaar 

-24 uurs monitoring: 
-Parallel inverters voor PV 
-Draadarme communicatie 



Subsidie mogelijkheden 

• Energie Investerings Afrek (EIA) 

• Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) 

• Milieu Investerings Aftrek (MIA) 

• Stimulering Duurzame Energie (SDE+)  

 



Voor kleine bedrijven zijn 
zonnepanelen een goede investering 



Met subsidie is de investering voor 
grotere bedrijven ook aantrekkelijk 



Met subsidie maakt u 6% tot 8% 
rendement per jaar 

SDE+ subsidie 
•  Max. € 0,07 per kWh vergoeding 
•  Aanvragen op 
    www.agentschap.nl 
• “Stimulering Duurzame 
   Energieproductie” (SDE+) 

EIA: Energie Investering Aftrek 
• 41,5% van de investering mag je 
   aftrekken van de fiscale winst 
• Dat is dus een korting van 
   ca. 10% op de aanschaf 

http://www.agentschap.nl/


Voor wie interessant? 

• Voor bedrijven die een: 
 

– Duurzaam beleid (willen) voeren. 
 

– Verbruik < 10.000 kWh/jaar. 
 

– Verbruik > 10.000 kWh/jaar met SDE+ subsidie 



Ontwikkelingen “Grid Parity” 
Prijs Groene stroom = Prijs Grijze Stroom 

Trends: 
- Prijs van zonnepaneel installaties neemt af:  O.a. door groei productiecapaciteit. 
- Prijs van grijze stroom neemt toe:    O.a. door vraag van groei-economieen en hogere                       
                 fiscale belasting grijze stroom. 



Wanneer investeren? 



Waarom investeren in duurzame energie?  

-  Eindigheid fossiele brandstoffen.  
-  CO2 reductie. 
-  Duurzaam imago. 
-  Kosten besparend. 
-  Meerwaarde creatie onroerend goed. 



U bent bezig met duurzaamheid en wilt dit ook laten zien. 



Laadstations 



Henk Pothoven                 Cees Blankestijn 

Nieuwegracht 8-03                Sterrenbergweg 25 A 

3763 LB  Soest                 3769 BS  Soesterberg 

T 035 – 58.85.022                0346 – 712.412 

hpothoven@etech.nu                cees@elektrofort.nl 

www.etech.nu                 www.elektrofort.nl 

 

Wat houdt u tegen om 
 duurzaam te besparen??? 

mailto:hpothoven@etech.nu
mailto:cees@elektrofort.nl
http://www.etech.nu/
http://www.elektrofort.nl/

