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Programma

13.30 Inloop en koffie

14.00 Welkom en toelichting agenda

14.05 Inleiding ontwikkelingen energietransitie (MILON)

14.30 Wettelijk erkende energiebesparende maatregelen 

in het kader van Activiteitenbesluit (SGS)

15.30 PAUZE

15.45 De energietransitie en de impact op de brandstoffenmix. 

Nieuwe technologieën in het kader van energietransitie 

(Van Kessel olie)

16.30 Borrel



Klimaatdoelen

• Klimaatakkoord in Parijs (COP21) december 2015

• Energiesysteem van de toekomst duurzaam moet zijn

– 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990 en 

– 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050 dan in 1990.

• Het energiesysteem ingrijpend moet worden veranderd



Energietransitie

• Hoe gaan we de doelen halen?

– Klimaatakkoord: 600 maatregelen om broeikasgassen te 

verminderen;

• Afspraken maken per sector: 

– Elektriciteit, 

– Gebouwde omgeving, 

– Industrie, 

– Landbouw en landgebruik, 

– Mobiliteit.



Elektriciteit

• In 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen (CO2 reductie 20,2 megaton):

– windturbines op zee en land  

– zonnepanelen op daken en in zonneparken 

– elektrische auto’s 
– de industrie vervangt olie en gas door schone stroom

– gebouwen gaan van het gas af (meer stroom nodig voor 

verwarmen en koken)



Gebouwde omgeving

• In 2050 van het aardgas af :

– 7 miljoen woningen en 

– 1 miljoen gebouwen 

• CO2 reductie 3,4 megaton

• In 2030: 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd 
zijn.

• Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame 
warmte en elektriciteit. 



Industrie

• In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen 
broeikasgas meer uit. CO2 reductie 14,3 megaton

• Alternatieven: 

– duurzame elektriciteit uit zon en wind  

– energie uit aardwarmte, waterstof en biogas 

– de grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en –gassen

– restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de 

tuinbouw of gebouwen en woningen



Landbouw en landgebruik

• in 2050 in de landbouw en met landgebruik 
klimaatneutraal zijn

• CO2 reductie 3,5 megaton



Mobiliteit

• Mobiliteit in 2050 is emissieloos en van hoge kwaliteit

• CO2 reductie 7,3 megaton

• Nog niet alle oplossingen zijn voorhanden, bijvoorbeeld 
voor het vrachtvervoer. 

• Moet schoner, slimmer en dus anders!



Innovatie

• Doelen kunnen alleen worden gehaald met innoveren in 
nieuwe systemen, processen en producten

• Beleid nodig om markt te creëren, kansen te bieden, 
ondersteuning te geven

• Nieuwe technieken te ontwikkelen die betaalbaar zijn 



En verder

• Twee sprekers die meer vertellen over mogelijk innovaties 
en maatregelen:

• Jeroen Kanselaar ( SGS ) Seniorconsultant 
duurzaamheid SGS search wettelijke energiebesparende 
maatregelen 

• Bart de Keuster ( Van Kessel olie ) Marketingmanager 
Van Kessel olie de impact op de brandstoffenmix 



Bijeenkomst 26 juni 2019



Wij helpen ondernemers en organisaties verdienen 
aan duurzaamheid

Van intentie naar actie!



Wat is Energieke Regio?

Huidige status:

• 35 regio’s op het grondgebied van 80 
gemeenten / 30 Rabobanken

• Meer dan 100 mensen betrokken bij de 

organisatie en advisering

• Landelijke samenwerking met o.a. 

Rijksoverheid, Rabobank en onze partners 

SGS Search en ACVO



Energieke Regio Ondernemend Meierijstad

Samenwerkingsverband: 

• Gemeente Meierijstad

• Platform Ondernemend Meierijstad

• Rabobank Hart van De Meierij

• Rabobank Uden Veghel

• én Energieke Regio/SGS Search

Doel: Energietransitie bedrijfsleven op gang helpen

‘Omdat het ERgens OM gaat’



Uitdagingen voor ondernemers



Anticiperen op toekomstige regelgeving en 
ambities



De belangrijkste regelingen voor u

• Informatieplicht

• Energiebesparingsplicht / Wet Milieubeheer

• Energielabel C vanaf 2023



Informatieplicht

• Organisaties met meer dan 50.000 kWh elektra 

en/of 25.000 m³ aardgas

• Doorgeven welke energiebesparende 

maatregelen wel of niet zijn genomen van de 

Erkende Maatregelenlijst

• Informatieplicht: vóór 1 juli 2019 invullen op 

het E-loket van RVO



Informatieplicht



Informatieplicht



Energiebesparingsplicht 

• Organisaties met meer dan 50.000 kWh 

elektra en/of 25.000 m³ aardgas

• Verplicht energiebesparende 

maatregelen te nemen met 

terugverdientijd korter dan vijf jaar

• Bij verbruik meer dan 200.000 kWh 

elektra en/of 75.000m³ aardgas ieder 4 

jaar een energiebesparingsonderzoek 

laten uitvoeren



Energielabel C 

• Eis in bouwbesluit dat per 1 januari 2023 elk kantoor >100 m² minimaal 

energielabel C moet hebben

• Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet 

meer als kantoor gebruiken

De verplichting geldt niet voor:

• Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft 

kantoorfunctie)

• Monumenten (Rijk/provincie/gemeente)

• Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden



Energielabel C



Welke maatregelen zijn aantrekkelijk voor u? 
Welke kansen liggen er?
En wat levert het op?

Van moeten naar willen!



Het aanbod van EROM

Informatie & inspiratie Quick scans Big scan Onafhankelijk advies

Erkende Maatregelen 

Lijst (EML)

Energie Audits Energielabels en 

keurmerken

EPA-U

Intakegesprek Subsidies Offerte vergelijking Bouwbegeleiding



Daag ons uit met uw vraagstuk.

Van intentie naar actie!



Rekenvoorbeelden



Praktijkvoorbeeld

Klein productiebedrijf stapt over op led-verlichting:

• Jaarverbruik verlichting voor aanpassing: €3.600
• Jaarverbruik verlichting na aanpassing: €1.300
• Jaarlijks voordeel door aanpassing: €2.300
• Investering vervangen lichtbronnen: €9.500
• Eenvoudige terugverdientijd: ruim 4 jaar

• Alternatief: vervangen complete armaturen, is iets duurder 

maar komt in aanmerking voor Energie Investeringsaftrek 

en de post jaarlijks onderhoud gaat flink omlaag

Onze verlichtingsadviseur helpt u graag!



Praktijkvoorbeeld

Middelgroot transportbedrijf gaat vraaggestuurd ventileren:

• Jaarverbruik ventilatie voor aanpassing: €4.500
• Jaarverbruik ventilatie na aanpassing: €1.500
• Jaarlijks voordeel door aanpassing: €3.000
• Investering programmeren gebouwbeheersysteem: €3.500
• Eenvoudige terugverdientijd: ruim 1 jaar

• Aanpassing betrof met name het plaatsen van CO2-

sensoren in de luchtkanalen en 2 uur programmeerwerk

• Het pand is inmiddels energieneutraal

Onze installatieadviseur helpt u graag!



Praktijkvoorbeeld

Groot productiebedrijf gaat voor zonnepanelen:

• Jaarverbruik elektra voor installatie: €30.100
• Jaarverbruik elektra na installatie: €21.400
• Jaarlijks voordeel door installatie: €8.700
• Jaarlijks voordeel door SDE-subsidie: €10.600
• Jaarlijks nadeel door diverse kosten: €1.100
• Jaarlijks totale voordeel: €18.200
• Investering zonnestroominstallatie: €119.200
• Eenvoudige terugverdientijd: 6,5 jaar

• Bij financiering: alle jaren winst!



Vragenronde



Alternatieven voor diesel
Wat tanken we de komende 5 jaar in de grondverzet en 

recyclingbranche?



BRANDSTOFLEVERINGEN

VOOR THUISTANKINSTALLATIES



SMEERMIDDELEN 

VOOR UW 
WERKPLAATS



30 TANKSTATIONS

IN ZUID-NEDERLAND



Energietransitie

EN590 diesel

EN590 diesel

Premium Diesel

Diesel met CO2-compensatie

HVO

LNG / CNG

GTL

EV / hybride Waterstof

Bio-LNG / Groen gas



Hoe emissies verminderen

▪ Minder diesel verbruiken > 4-8%

▪ Hernieuwbare grondstoffen > 80-90%

▪ Dieselvervangers > 15-25%

▪ Neutraliseren > 100%



1. Premium diesel



Wat is premium diesel?

▪ Standaard diesel met verbeterde 
eigenschappen

▪ Door toevoeging van speciale componenten

▪ Gericht op efficiëntere verbranding

▪ Spelen in op de technische eisen van de  
nieuwste motoren



Voor-/nadelen premium diesel

▪ Hoog rendement/zuiniger

▪ Door lager verbruik ook minder CO2-uitstoot

▪ Voldoet aan EN590 > breed inzetbaar

▪ Fossiele brandstof

▪ Relatief kleine CO2-reductie

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.shell.be%2Fnl_be%2Fmotorists%2Fshell-fuels%2Fshell-v-power%2Fshell-v-power-diesel%2F_jcr_content%2Fpar%2Ftextimage_6bbf%2Fimage.img.960.jpeg%2F1494925832379%2Fshell-vpower-diesel-logo.jpeg%3Fimwidth%3D960&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.shell.be%2Fnl_be%2Fmotorists%2Fshell-fuels%2Fshell-v-power%2Fshell-v-power-diesel.html&docid=2embQrrAJo3f5M&tbnid=FXVU93b6yij8UM%3A&vet=10ahUKEwjui-7Cz4LjAhXGN8AKHZFfBncQMwhEKAEwAQ..i&w=960&h=606&bih=783&biw=1600&q=shell%20v-power&ved=0ahUKEwjui-7Cz4LjAhXGN8AKHZFfBncQMwhEKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


2. CO2-compensatie



Wat is CO2-compensatie?

▪ CO2-uitstoot hier wordt geneutraliseerd door 
een CO2-besparing elders 

▪ Investeringen in duurzame energieprojecten

▪ Certificering

▪ Wordt al breed ingezet
▪ BP, Shell, Castrol

▪ Vliegreizen, lease, koffie, instellingen, enz.

▪ Grijze / groene stroom



Voor-/nadelen CO2-compensatie

▪ Vaak in combinatie met premium diesel

▪ 100% CO2-neutraal

▪ Transitiemaatregel (snel inzetbaar)

▪ Eenvoudig en voordelig

▪ Niet geschikt voor CO2-Prestatieladder

▪ Fossiele brandstof



3. GTL



Wat is GTL

▪ GTL = Gas-to-Liquids

▪ Diesel op basis van aardgas

▪ Zgn. synthetische diesel

▪ Kan probleemloos in moderne dieselmotoren 
gebruikt worden



Voor-/nadelen GTL

▪ Minder lokale emissies (fijnstof, NOx, zwavel)

▪ Geurloos

▪ Minder geluid

▪ Voldoet niet aan EN590 (garantiebepalingen)

▪ Minder energie per liter / hoger verbruik

▪ Geen CO2-reductie



4. HVO



Wat is HVO

▪ HVO = Hydrotreated Vegetable Oil

▪ Ook bekend als ‘blauwe diesel’
▪ Op basis van dierlijke vetten, frituurvet, plantaardige oliën enz.

▪ Hernieuwbare diesel

▪ Kan probleemloos in moderne dieselmotoren gebruikt worden



Voor-/nadelen HVO

▪ Zeer hoge CO2-reductie

▪ Minder uitstoot van fijnstof, Nox en zwavel

▪ Fossielvrij

▪ Ook als blend met diesel verkrijgbaar (bv. HVO 20)

▪ Voldoet niet aan EN590 (garantiebepalingen)

▪ Minder energie per liter / hoger verbruik



5. LNG



Wat is LNG

▪ LNG = Liquified Natural Gas

▪ Vloeibaar gemaakt aardgas

▪ Voor zwaar en/of langeafstandsverkeer

▪ Interessante businesscase

▪ Op termijn overstap naar Bio-LNG



Voor-/nadelen LNG

▪ CO2-reductie van 15-20%

▪ Minder lokale emissies (fijnstof, NOx, zwavel)

▪ Minder geluid

▪ Bio-LNG = klimaatneutraal

▪ Investering in LNG trucks

▪ Vrijwel geen bouwmachines beschikbaar

▪ Beperkt tankstation netwerk



Overzicht



Wat kiezen?

Premium Diesel CO2-compensatie LNGHVO

= zuinig en 

breed inzetbaar 

= de meest 

duurzame diesel

= transitiebrandstof = voor langeafstand 

transport

GTL

= voor lokale 

emissies



En na 5 jaar?

▪ Dieselmotor blijft bestaan

▪ LNG > beschikbaarheid bio-LNG

▪ EV > actieradius, laadinfrastructuur en groene stroom

▪ Waterstof > doorbraak is afh. van voertuigen + tankinfrastructuur



Bedankt voor uw aandacht!
www.vankesselolie.nl


