
Duurzaamheidsbijeenkomst voor ondernemers

16-9-2022



Film DOE Meierijstad
https://www.youtube.com/watch?v=8T3gWANz3FE





Programma
Deel 1:

o 08.00 uur: Welkom en opening

o 08.05 uur: Korte presentatie / introductie Actemium

o 08.10 uur: Belang van de energietransitie voor de Rabobank, de gemeente en POM
o 08.30 uur: Schets van de energiemarkt, netcongestie en uitdagingen richting toekomst)

o 08.50 uur: Praktijkvoorbeelden, tips & tricks 

o 09.20 uur: Ruimte voor vragen

o 09.30 uur: Afsluiting deel 1 

Deel 2:

o Groep 1 (zelfde locatie): presentaties van leveranciers / installateurs over warmtepomp, groen dak en zonnepanelen

o Groep 2 (Edulab): o.a. nieuwbouw en rondleiding Edulab

o 10.45 uur: Afsluiting



Bezoekers POM

Welkom
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Duurzaamheid
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Sustainable Development Goals 

van de Verenigde Naties
17 doelen met 169 targets



DANK VOOR UW AANWEZIGHEID EN 
VEEL PLEZIER TIJDENS UW BEZOEK



Belang van de energietransitie

Tatjana Schreuder, Rabobank Menno Roozendaal, gemeente Herman Molenaar, POM



De energiemarkt- en ontwikkelingen





Scholt Energy ● www.scholt.com ● info@scholt.com
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Transitie energiemarkt

• Klimaatdoelstellingen (2030)
– 55% reductie in CO2 uitstoot

• Uitfaseren fossiele brandstoffen
– Voor 2030 alle kolencentrales gesloten

– Flinke groei hernieuwbare energie

– Toename EV

• Netcongestie
– Zowel voor afname als invoeding

• Ontwikkeling energieprijzen
– Overheidsheffingen (EB & ODE) en Netwerkkosten

– Marktprijzen



Scholt Energy ● www.scholt.com ● info@scholt.com

Tips en adviezen

• Wat zijn de mogelijkheden om te investeren in duurzaamheidsoplossingen?

• Duurzame opwek (zon of wind)
– Waar moet ik rekening mee houden?

• Warmte pompen

• LED verlichting 

• Energiebesparing

• Elektrisch Vervoer
– Zero emissie zones & elektrische (lease)auto’s 

• Innovatieve toepassingen (HBE’s, Flex, Storage)
– Aansturen van flexibele bronnen (op momenten financieel interessanter om opwek af te schakelen)



Scholt Energy ● www.scholt.com ● info@scholt.com

Scholt als duurzaamheidspartner



Scholt Energy ● www.scholt.com ● info@scholt.com

Einde

• Vragen?



Praktijkvoorbeelden, tips & tricks

• Energiescans
• GroenBezorgen
• Primabad



DOE Energiescan

Energiescan:
• 60 ondernemers

geholpen
• MKB: metaal- en hout

bewerking – logistiek –
detailhandel & horeca

• Met name gericht op 
energiebesparing



Veel voorkomende maatregelen

• Ledverl ichting en bewegingssensoren
• CV regel ing interne warmtelast en 

weersafhankel i jk
• Eff ic iënt venti leren
• Isoleren pand
• Koeling – verdamper met sensoren
• Perslucht
• Elektromotoren vervangen
• PV panelen (eigen gebruik)
• Warmtepomp



LEDverlichting
Van Erp Tegels & Sanitair:
• In veel magazijnen hangen de 

oude TL-5 tubes nog.
• Logistieke hallen, detailhandel, 

magazijnen. 
• Nieuwe LED tubes bieden 

aangenaam licht
• Geen starter! 
• Passen vaak in bestaande 

armaturen
• 1100 EUR aan besparing per 

jaar – binnen een dag geregeld



CV regeling interne warmtelast weersafhankelijk

• Efficiency
• Minder gasverbruik
• Constante temperatuur 



Efficiënt ventileren

• Wanneer
• Gericht (via puntafzuiging)
• Hoeveel
• Warmte terugwinnen



Isoleren
• Gebouw specifiek
• Buitenste schil –

Enkelglas
• Hoe herken je het 

glastype?
• FLIR



Koeling – verdamper met sensoren

• Koeling via 
bewegingssensoren + 
Verdamper deactiveren 
bij openen deur



Perslucht

• Beperken debiet + verlies 
nuzzles pistolen

• Bedrijfshallen



Elektromotoren vervangen
Elektromotoren voeren processen aan
loopbanden, ventilatiesystemen,
wasmachines, spuitgietmachines en 
granulatoren (shredders)

• Zit onder de 5 jaar bij motoren > 4kW 
• Meten is weten!
• Tip: Frequentie regelende pompen en 

granulatoren (shredders)



PV-panelen eigen gebruik

• Verantwoord omgaan met je 
pand ➔ Verzekering

• Vroegtijdig hiermee 
beginnen – levensduur 
dakbedekking

• Keuzes – Leeftijd van het 
dak? Gewicht?

Maatregel Terugverdientijd Euro’s

PV-panelen (eigen gebruik) 4 – 6 jaar saldering of SDE++ -



Warmtepomp

• Meer hierover na de pauze

Maatregel Terugverdientijd Euro’s

Warmtepomp 7 jaar ISDE Verschilt per situatie



Praktijkvoorbeelden klimaatadaptie
Koppelkans met de energietransitie 



Conclusies, tips & tricks
• Bij elk bedrijf zijn besparingsmogelijkheden die snel zijn terug te verdienen
• Creëer inzicht in je verbruik: waar en wanneer verbruik ik energie en waarom?
• Nog (te) weinig aandacht voor gevolgen van klimaatverandering: hittestress, droogte, wateroverlast. Daar 

gaan we de komende tijd ook mee aan de slag!
• Logische momenten om echte stappen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming te maken, 

zijn bij nieuw- of verbouw of vervanging van machines of verouderde installaties 
• Benut praktische en interessante informatie over energiebesparingsmogelijkheden op websites als: 

www.deb.nl, www.stimular.nl, www.energycheckup.nl
• Volg wet- en regelgeving over verplichte energiebesparing (Informatieplicht Energiebesparing op o.a. de 

site van het RVO
• Maak gebruik van subsidies en belastingvoordelen, o.a.: EIA (Energie-investeringsaftrek), MIA / VAMIL 

(Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en ISDE (Investering Subsidie 
Duurzame Energie, specifiek voor warmtepompen, zonneboilers, windmolens, zonnepanelen)

• Laat je adviseren! Voor vragen kun je altijd bij info@pom.nl terecht







2019

+18.000

2018

?
nog niet 

bijgehouden

2020 2021 2022

op koers voor
+90.000

Onze missie:

minder auto’s binnen de bebouwde
kom voor een schoner milieu en een 
prettiger straatbeeld

+50.000

+36.000
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• Totaal 8000m2 - Dubbelen

• MkB – 50 werknemers 

Energieverbruik per jaar

325.000 kWh

36.000 m3 gas



Primabad
• Warmteterugwinning vanuit ventilatie 

toegepast voor winters
• LED verlichting geplaatst na scan

Zit met het volgende

Van het gas af? → Heaters vervangen?

• Zonnepanelen plaatsen- Dakconstructie
• Netcongestie 
• Verzekering

In deel 2 van de bijeenkomst gaan we hier verder op 
in met experts!



Vragen



Deel 2



WELKOM BIJ 
VAN DORP!





• Geert Thijssen,  Energie Adviseur

• Sinds 1983 in de installatietechniek

• Van Dorp, 1500 werknemers, 10 grootste installatiebedrijven

• Duurzaam en klantgericht, 24 vestigingen 

• Henk Willem van Dorp, “de wereld beter achter laten als ik heb 

aangetroffen”

KENNISMAKING
DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK



• Het rijk stelt eisen 
• Kantoren 31 december 2022 op energielabel C (of beter)

• Kantoren 2030? Energielabel A (of beter) 

• Erkende maatregelen moeten (o.a. led verlichting)

• Begin met het beperken van het verlies
• Isoleren en beglazing

• Ventileren met warmteterugwinning

• Efficiënt gebruik (lagere temperatuur)

VERDUURZAMEN WAT MOET
DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK



VERDUURZAMEN WAARMEE
DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK

• Warmtepompen



WAT KAN
DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK

• Nieuwbouw:
• Bodem opslag met warmtepomp

• Vloerverwarming

• All air 

• Geen warmtepomp: stralingsverwarming 



WAT KAN
DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK

• Bestaande bouw
• Bestaande systemen hergebruiken 

• Radiatoren uitbreiden

• All air

• Geen Warmtepomp: 
• Stralingsverwarming voor productie / warehouse etc.



AARDGASPRIJS 2020 TOT NU
INKOOP 2020 WAS GEMIDDELD € 0,0912 PER NM3



TARIEVEN ELEKTRA TERMIJNMARKT
RADIOTHERAPIEGROEP VESTIGING ARNHEM



• Aardgas 
• Duur >= € 2,50 /m3

• Beschikbaarheid neem af

• Elektra
• Volgt op afstand de gasprijs

• 1 kWh ~ € 0,55 

• Het net is vol

KOSTEN
DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK



GEBRUIKSKOSTEN

• 1 kW warmte van Gas kost ~28 ct.

• 1 kW warmte van een warmtepomp kost ~16 ct.

• Terugverdientijd was 10-15 jaar

• Nu is dat vaak < 5 jaar.

DUURZAAM ONDERNEMEND ENERGIEK



• Niet verduurzamen is diefstal van je eigen portemonnee

• Niet verduurzamen is “moord” op je kleinkinderen

CONCLUSIE
PLATFORM ONDERNEMEND MEIERIJSTAD



• Vragen?

AFSLUITING
PLATFORM ONDERNEMEND MEIERIJSTAD



Bedankt voor uw aandacht



Doe waar je goed in bent. 

Wij doen de rest.

solar
made 
simple



Zonne energie maakt de laagste genivelleerde elektriciteits-

kosten mogelijk. Hoe groot of klein uw dak ook is, 

decentrale energieopwekking met behulp van

zonnepanelen biedt een enorme kans voor ondernemers.

“Kiezen voor een Autarco zonnestroom systeem 

was een slimme investering voor mijn bedrijf, 

waarmee we zorgeloos verduurzamen.”

MARCO VISSERS



De PV-markt wordt nog steeds gedomineerd door 

componentmerken die het investeren in een zonne- energiesysteem

onnodig complex maken. Ze bieden elk slechts één stukje van de puzzel

met een moeilijk te controleren productgarantie en dwingen u te

investeren en uw vertrouwen te stellen in meerdere bedrijven zonder dat

u de garantie krijgt dat uw investering goed presteert en de 

voorgerekende baten ook daadwerkelijk realiseert.

Een complexe markt



Autarco produceert alle producten die benodigd zijn voor een 

compleet en integraal ontworpen zonnestroomsysteem.

Autarco vereenvoudigt een complex landschap van opties met 

een rechttoe rechtaan en risicovrije one-brand propositie.

Autarco doet dit anders



Jouw voordelen
complete 

ontzorging

verbeterde 
prestaties

van Autarco's aanpak

absolute 
veiligheid

gegarandeerde 
winst



Veiligheid voorop

GEEN COMPONENT MISMATCH

Dankzij Autarco's one-brand aanpak wordt er geen mismatch in componenten geïntroduceert die tot gevaarlijke 

situaties kunnen leiden. Bovendien hebben alle omvormers de meest geavanceerde veiligheidsvoorzieningen 

zoals vlamboogbeveiliging.

DIGITALE TWIN-SOFTWARE

Het belangrijkste is dat Autarco Digital Twin-software heeft, waarin we de precieze as-built status van uw PV 

systeem modelleren en waarmee continue en realtime de prestaties van het systeem worden vergeleken met 

de te verwachten prestatie en er direct geacteerd wordt indien nodig.

absolute 
veil igheid

,9 leer meer: Safety by Design - Power through Digitization



Real-time service en onderhoud 
dankzij de Digital Twin

WATCH



Professionele betrokkenheid

De component benadering die onze concurrenten aanbieden, dwingt je om een PV expert te worden. Het 

controleren of de prestaties van de verschillende componenten goed zijn, of om een beroep te doen op 

een productgarantie, vereist de kennis van een expert.

DOE WAAR JEGOED IN BENT. WIJ DOEN DE REST.

Met Autarco's one-brand propositie met service en onderhoudspakketten wordt je compleet ontzorgd. 

Jouw systeem wordt continu wordt beheerd, alle vereiste jaarlijkse controles worden uitgevoerd en mocht

er on-site service nodig zijn dan weet je zeker dat het snel en professioneel geregeld wordt. Zo kun jij je

zorgeloos concentreren op de groei van jouw bedrijf.

,9 leer meer: Onderhoud met thermische drone inspecties

complete 
ontzorging



Service en onderhoudspakketten 
met thermische drone inspecties

WATCH



De lat hoger leggen
OPTIMALE RESULTATEN

Omdat het hele systeem integraal is ontworpen 

en wordt beheerd via de Digital Twin worden 

verliezen absoluut geminimaliseerd en

zien we een duidelijke verschuiving van 8% in 

gemiddelde prestatie tussen Autarco en systemen 

met meerdere componentmerken.

,9 45% van de Nederlandse zonnestroomsystemen presteert slecht

,9 Solar Risk Assessment 2020

prestatie

k
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verbeterde 
prestaties



Rock solid business case

kWh
guarantee

,9 Solar zonder risico's

,9 Zakelijke eindklant brochure

ge ga rande erde  
winst

Autarco's superieure hardware, Digital Twin-software en deskundige service en 

onderhoudspakketten stellen hen in staat om te garanderen hoeveel energie uw systeem zal

opleveren. Brengt jouw systeem toch minder op dan beloofd? Dan ontvang je een cash 

compensatie per gemiste kilowattuur.

KWH-GARANTIE

Met deze garantie wordt de baten kant van uw investering hard gemaakt. Combineer dat

met vaste jaarlijkse operationele kosten door eenAutarco service en onderhoudspakket en heeft 

een ijzersterke businesscase zonder losse eindjes.



Bekijk onze testimonials:

Dank
u!



Duurzaam 
ondernemen 
met een 
groen dak
Minder grijs, meer groen



Aangenaam kennis te maken!

Manon Schouten-Tolboom
Adviseur groene daken | duurzaamheid 

Interpolis

Geert Jan Derksen
Bedrijfsleider 

Joosten Ecodak



Interpolis heeft de ambitie om alle 
geschikte zakelijke daken in Nederland te

voorzien van een groen dak.

Dit sluit aan bij onze strategie om 
slimme oplossingen te ontwikkelen 
die schade verminderen of helpen 

voorkomen.
3



De kans op extreem weer is de 
afgelopen5 jaar verdubbeld.

Druk op riolen en daken neemt hierdoor toe.

Een groen dak vangt veel water op, houdt het vast én ontlast het riool.



Verbetering van de 
biodiversiteit, bijdragen aan 
regionaal ecologisch netwerk

Positieve bijdrage op de 
luchtkwaliteit: afvang tot 
200 gram fijnstof per m2

Tot 2°C koeler in de 
directe omgeving

Een groen dak heeft veel voordelen voor het milieu.

Vermindering van de 
CO2-uitstoot



Waarom een groen dak 
voor jouw bedrijf?



Minder wateroverlastReductie energiegebruikLangere levensduur

Door opvang van water kan 
een groen dak (water)schade 
voorkomen of verminderen.

Door de isolerende werking van 
het dak hoef je minder te

koelen of te stoken in je bedrijf.
Besparing tot 3% op

gasverbruik.

Een groen dak beschermt 
tegen UV-straling. Hierdoor 
gaat een groen dak 40-50 
jaar mee. Een gewoon plat 

dak gaat 20 tot 25 jaar mee.

Prettiger werkklimaat

In de zomer is het tot 4 graden 
koeler onder een groen dak. In 

de winter isoleert het juist.
Hierdoor ontstaat een prettiger

werkklimaat.

Meer rendement4-8% waardestijging

Dankzij een groen dak haal je tot 
6% meer rendement uit 

zonnepanelen. Het groene dak 
zorgt dat de zonnepanelen

minder snel opwarmen en beter 
hun werk blijven doen.

Een groen dak laat de waarde
van een bedrijfspand met 

4 tot 8% stijgen.

5 jaar terugverdientijd

Door de isolerende werking van het 
dak hoef je minder te koelen of te 

stoken in je bedrijf. Hierdoor bespaar 
je € 5,- per m2 per jaar op je 

energiekosten en verdien het groene 
dak gemiddeld binnen 7 jaar terug.



Is jouw dak geschikt?

1. De constructie van het bedrijfspand moet het groene dak kunnen dragen.

2. De dakconstructie moet waterdicht zijn.

3. Het groene dak moet licht krijgen.

4. Het groene dak dient onderhouden te kunnen worden, een veilige 
werkomgeving op het dak is nodig.

Welke checks worden uitgevoerd

9



Investeringsaftrek voor ondernemers
Groene daken staan op de milieulijst

MIA & Vamil
• Door de grote bijdrage aan het milieu, staat een groen dak op de milieulijst.
• Investeringen in bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, komen in 

aanmerking voor investeringsaftrek:
• Wet Milieu-investeringsaftrek (MIA), en/of;
• Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Categorie F: 36% MIA + Vamil
Dit betekent dat je tot 36% van de investering van het groene dak kunt aftrekken voor de
MIA. Daarnaast kun je vanuit de Vamil nog 75% van de investeringskosten afschrijven.

In totaal 10% investeringsaftrek
In totaal krijg je met de MIA/Vamil-regeling gemiddeld ongeveer 10% van de investering 
van een groen dak terug.



Wat is een (standaard) 
groen dak?

Sedum plantjes
Sedum is een sterk vetplantje dat
onderhoudsarm is en goed tegen
droogte en extreem vocht kan.

Daktuinsubstraat 
Daktuinsubstraat is speciale
grond voor het aanleggen van 
daktuinen en groene daken.

Drainageplaat
De drainageplaat vangt het water
op en zorgt dat de planten niet
verdrinken bij veel regen.

Extensief dak
Een extensief groen dak
bestaat uit sedumplantjes.

Semi-intensief dak 
Bestaat uit verschillende 
soorten planten en 
kruiden.

Intensief dak
Heeft veel verschillende 
soorten begroeiing. Een
echte daktuin.

Er zijn meerdere vormen van 
een groen dak:



Retentie Blauw 
Regen opvang

Energie Geel 
Zonnepanelen

Koeling Wit 
Wit dak

Verkeer Grijs
Wegdek

Verblijf Rood
Park

Wat kan je nog meer doen met het
dak van jouw bedrijf:



Bijenkasten op een 
groen dak? Ja!

1. Bijenkasten kunnen op een groen dak geplaatst worden.

2. Interpolis levert geen bijenkasten, dit doet een imker.

3. Wij creëren wel een plaats en looppad naar de bijenkast(en).



Groene daken in combinatie met zonnepanelen
Zonnepanelen op een groen dak hebben tot wel 6% meer rendement



Groene daken in combinatie met zonnepanelen
Zonnepanelen op een groen dak hebben tot wel 6% meer rendement

Minder brandgevaar
Een groen dak bestaat uit sedumplantjes. Deze vetplantjes slaan vocht op in hun bladeren, waardoor ze nagenoeg 
niet branden. Oók in droge periodes.

Hoe koeler het dak, hoe beter zonnepanelen presteren
Een groen dak warmt minder snel op, daardoor blijven zonnepanelen langer op maximale capaciteitwerken. 
Hierdoor leveren ze tot 6% meer rendement op.

Meer biodiversiteit dankzij zonnepanelen
Zonnepanelen creëren schaduwrijkeplekken. Dit stimuleert de biodiversiteit. Er groeien andere plantsoorten en het 
trekt andere vlinders en insecten aan.

Zonnepanelen kunnen op het dak blijven
Met een groen dak onder de zonnepanelen neemt de levensduur van het dak sterk toe. Zonnepanelen hoeven niet 
van het dak af bij opnieuw overlagen. Zonnepanelen kunnen zo optimaal renderen.

Extra voordeel:
Zonnepanelen op een groen dak worden niet aan het dak vastgeschroefd, maar bevestigd aan het groene dak. Dit 
betekent geen schade aan het onderliggende dak!

1

2

3

4

5



Groene gevels
Zowel binnen als buiten

16



Groene gevels

• Gebruik van vaste planten

• Gunstig voor de biodiversiteit

• Isolerende werking

• Verkoelt de omgeving

• Werkt geluiddempend

• Uitgekiend bewateringsysteem

• Lage kosten voor beheer

• Hoogwaardige & duurzame uitstraling

Van Hedera’s uit de volle grond tot
geavanceerde computergestuurde
groene wanden

17



Aanbod Interpolis groen sedumdak

2 jaar gratis
onderhoud

Vanaf €30,- per m2 
excl. btw

2 jaar
groengarantie



Waarom kiezen voor Interpolis?

Goed geregeld Eerlijke prijs

Van kop tot staart alles geregeld; 
van dakinspectie, advies, aanleg, 

tot en met onderhoud.

Betrouwbare 
leverancier

Aanleg door
geselecteerde, 

betrouwbare leveranciers.

Een marktconforme prijs met 
2 jaar gratis onderhoud en 

groengarantie.
.



Interpolis voor bedrijventerreinen
Continue blijven we innoveren voor het verduurzamen en veilig(er) 
maken van bedrijventerreinen

Voorbeelden hiervan zijn:

Voorkomen van brand

Tegengaan van criminaliteit 

Verduurzamen
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Referenties



Groene daken video i.s.m. DeOndernemer.nl & Saman Groep

22https://www.deondernemer.nl/innovatie/duurzaamheid/groen-dak-kantoor-saman-groep-interpolis-zeeland~3134438



PROJECTCASE
Belastingdienst Groningen



PROJECTCASE Belastingdienst Groningen



PROJECTCASE
Belastingdienst Groningen



PROJECTCASE
ABN AMRO Amsterdam



PROJECTCASE
ABN AMRO Amsterdam



PROJECTCASE
ABN AMRO Amsterdam



PROJECTCASE
Glimmen Groningen



PROJECTCASE
Glimmen Groningen



PROJECTCASE
Glimmen Groningen



Direct een offerte aanvragen? Laat het ons weten. Dit kan via:

Via oze website, klik hier om naar het online aanvraagformulier te gaan

• Persoonlijke intake, neem hiervoor contact op met Manon Schouten-Tolboom

• Een bezoek aan Kasteel Horst, waar we een experience center hebben ingericht. Daar tonen we de verschillende soorten daken (groen, geel, ...)

Geïnteresseerd?
Wij vertellen graag meer over onze groene daken.
• We nodigen parkmanagers en ondernemers graag uit voor een

(online) bijeenkomst, waarin we meer informatie over groene daken

geven en alle mogelijke vragen beantwoorden.

• Neem hiervoor contact op met Manon Schouten-Tolboom.
• E-mail: mas.schouten-tolboom@interpolis.nl Mobiel: 06 109

453 70



Vragen?

Manon Schouten-Tolboom
E-mail: mas.schouten-tolboom@interpolis.nl
Mobiel: 06 109 453 70



Bedankt voor uw aanwezigheid en aandacht

Voor vragen en meer informatie: info@pom.nl


