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Abstract 

This report describes the development and testing of a software tool which helps to generate 
a standard energy savings plan. Furthermore the software tool offers the possibility to check 
almost eighty standard solutions to save energy and makes it easier tor the end-user to 
search tor the right subsidies. 
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Management summary 

This report is the result of my graduation project of the study lndustrial Engineering and 
Management Science at the Eindhoven University of Technology. The research took place 
from September 2007 till April 2008 at Libéma Exploitatie BV in Rosmalen. 

The project started with an initia! assignment which stated: develop a standard energy 
savings plan which possibly could be extended with some standard solutions that could be 
used to save energy. The objective is to review the results to one or more cases. lt is also 
desirable to explore the possibilities of subsidies for energy saving solutions in particular the 
"EnergielnvesteringsAftrek". 

After some research the initial assignment hos been transferred into the definitive research 
objective. This objective was formulated: Develop a software tool which makes it possible to 
establish a standard energy savings plan for the different subsidiary companies of the Libéma 
concern. In this tool should also be place for subsidy regulations. 

To answer the question above, a research model is established to ensure a logical sequence 
in the different steps that have to be made in order to successfully complete the graduation 
project. 

Chapter three was to analyse the environment in which the system should work and search 
for possible solutions for the problem. This analysis hos been carried out through interviewing, 
collecting documentation which was already available at Libéma and collecting 
documentation from elsewhere such as the internet and the literature. 

In the next chapter, a solution is presented based on the analysis of the previous part. Based 
on the summary some solutions for the problem, which could be formulated based on the 
analysis, are generated and finally one of the solutions is chosen. 

In chapter five of the report the solution which was chosen in the previous chapter is 
elaborated in more detail. After the details were known the phase of programming the 
software tool hos started. 

After the tool was programmed a location was selected to test its functioning . Location 
Dierenrijk, which is a small zoo, is selected because of its variation in equipment is 
representative tor all Libéma's locations. Furthermore Dierenrijk hos as advantage that it is a 
small location which makes it easy to oversee and collecting data could be done very 
quickly. 

Tests were carried out by the programmer and end-user to check the functions and the 
outcomes of the tool. Three different checks were done. The first one was to generate a 
standard energy savings plan with the tool. The next test was to check the possibility of 
searching and requesting for the right subsidy. The last test was to explore a standard solution 
to save energy. The outcomes of these tests were very positive because the software tool 
worked as expected. 

The conclusion shows that the tool is very useful for the purpose it is designed tor. lt produces 
all the data which is needed for the different parts of the energy savings plan in a clear way. 
lf Libéma maintains the tool in the future (for this purpose a manual hos been written) Libéma 
can save time during the establishing of the energy saving plan and will find it easier to 
explore the possibilities of subsidies. 
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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van het onderzoek dat ik heb uitgevoerd in opdracht van Libéma 
Exploitatie BV. Het is geschreven tussen september 2007 en april 2008 en hiermee rond ik de 
opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven af. 

Mijn onderzoek is goed verlopen maar dit was niet mogelijk geweest zonder de steun van 
een aantal personen. 
Als eerste wil ik mijn bedrijfsbegeleiders bij Libéma Dhr. Vogelaars en Dhr. Jansen bedanken 
voor hun steun en vertrouwen. Zonder hen was het niet mogelijk geweest deze opdracht tot 
een goed einde te brengen. Verder wil ik iedereen binnen de afdeling Bouw en Onderhoud 
bedanken voor de prettige samenwerking. Naast de afdeling waar ik werkzaam ben 
geweest bedank ik ook graag de werknemers van de afdelingen Personeel en Organisatie, 
Salarisadministratie en Horeca voor hun verhalen en gezelschap tijdens de pauzes. 
Verder wil ik graag mijn begeleiders van de TU/e Dhr. Lambert en Dhr. Eshuis bedanken voor 
hun inbreng. Hun kritische blik heeft mij zeker geholpen mijn afstudeerrapport op een hoger 
niveau te tillen. 
Tenslotte wil ik graag mijn familie, vrienden en vriendin bedanken die me tijdens het 
afstuderen altijd hebben gesteund. In het bijzonder wil ik mijn moeder bedanken voor het 
lezen van concept versies. 

Ik hoop dat dit afstudeerrapport inzicht geeft in mijn denkwijze achter de ontworpen tool die 
is gebouwd om een gestandaardiseerd energiebesparingsplan te genereren. Ik heb dit 
project met veel plezier gedaan en heb veel geleerd in de afgelopen maanden. In de 
toekomst hoop ik deze kennis te kunnen gebruiken in de praktijk als ingenieur. 

Rick van Doel 
2008 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt de bedrijfsbeschrijving in § 1.1 ter sprake gevolgd door een beschrijving 
van de organisatie in § 1.2. De missie, doel en strategie worden besproken in § 1.3. Als laatste 
wordt in § 1.4 ingegaan op de opdrachtgever. 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 
Geschiedenis van Ubéma 
Onder de naam Ups Beheermaatschappij, verder Ubéma genoemd, exploiteert D. Ups vanaf 
1982 onder meer het Autotron en het zomerdorp Vinkeloord. Het Autotron ontstond als hobby 
van de heer Ups senior. Hij verzamelde nostalgische auto's en bracht deze oldtimers in 1972 
bijeen in een museumgebouw te Drunen. Vanwege de uitbreiding van de verzameling auto's 
en het gebrek aan ruimte in Drunen verhuisde het bedrijf in 1987 naar Rosmalen, naast het 
zomerdorp Vinkeloord. Door uitbreiding met een aantal nieuwe attracties ontstond naast het 
automobielmuseum een dagattractiepark met 'vervoer' als thema. Vanaf 2004 heeft 
Autotron de exploitatie van het dagattractiepark beëindigd en specialiseert Autotron zich 
met Autodome, Eventron en SEC op de zakelijke markt. 

Beekse Bergen 
In 1987 werd overeenstemming bereikt met de gemeenten Tilburg en Hilvarenbeek over de 
overname van de Beekse Bergen. Dat bestond toen uit twee dagrecreatieparken: enerzijds 
Strand- en Speelland en anderzijds Safaripark Beekse Bergen. Na de overname startte 
Ubéma direct met de bouw van verblijfsrecreatiepark Hilvarenberg. Die naam werd later 
gewijzigd in Bungalowpark en Camping Beekse Bergen, nu Vakantiepark Beekse Bergen. 

Interne verandering 
Na overname van Beekse Bergen voerde Ubéma in de periode 1987-1990 een aantal interne 
veranderingen door om zo de verdere groei van de verschillende dochterondernemingen 
mogelijk te maken. Daarom besloot Ubéma het concern verder vorm te geven vanuit een 
decentrale structuur. Elk dochterbedrijf kreeg een zelfstandige bevoegdheid en werd 
verantwoordelijk gesteld voor de eigen bedrijfsvoering, uiteraard gesteund en gecontroleerd 
door de holdingorganisatie. 

Publieke sector 
In 1991 resulteerde deze bedrijfsvoering in nog meer groei. In dat jaar vond de overname 
plaats van een bedrijf uit de overheidssector; de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Deze 
overname betekende een uitbreiding van het productenpakket met beurzen, evenementen, 
tentoonstellingen en een veemarkt. Binnen de voor Ubéma nieuwe branche beurzen & 
evenementen volgde in 1993 de overname van de IJsselhallen van de gemeente Zwolle. In 
1997 nam Ubéma de Groenoordhallen van de gemeente Leiden over. In 2005 heeft Ubéma 
ook de Zeelandhallen in Goes overgenomen. 

Publieke samenwerkingsverbanden 
Hiermee was het succes van samenwerking met publieke organisaties als gemeenten en 
andere overheden bewezen. Voor de opstart van nieuwe bedrijven kiest Ubéma er steeds 
meer voor om samenwerkingsverbanden met publieke organisaties aan te gaan. De meest 
recente voorbeelden hiervan zijn het Ecodrome in Zwolle en het Sportiom in 's
Hertogenbosch. Beide bedrijven zijn tot stand gekomen door een intensieve samenwerking 
met de betrokken gemeenten. Ecodrome is een dagrecreatiepark met natuur en milieu als 
thema, Sportiom is een multifunctioneel sport- en vrijetijdscomplex. Naar verwachting zal het 
aantal dochterondernemingen van Ubéma, die in een publiekprivaat 
samenwerkingsverband opereert, de komende jaren blijven groeien. 

Dag- en verblijfsrecreatie 
In 2004 is Ubéma drie nieuwe projecten gestart. In Den Helder het nautische themapark en 
uitgaanscentrum Cape Holland, dat gelegen is op de voormalige rijkswerf van de Koninklijke 
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Marine. Cape Holland is inmiddels ter ziele gegaan. In Groningen opende Libéma het 
Nederlands Stripmuseum. In dit museum maken bezoekers kennis met de eeuwenoude en 
internationale wereld van de tekenstrip. In Nuenen ten slotte, onder de rook van Eindhoven, 
is Dierenrijk Europa ontwikkeld, een dierentuin die zich concentreert op Europese diersoorten. 
Om meer bezoekers te trekken staat een grote uitbreiding voor Dierenrijk Europa op stapel 
die ook tot gevolg zal hebben dat het Europese karakter van de dierentuin zal verdwijnen. 

Nieuwe projecten 
In januari 2008 heeft Libéma een multifunctionele locatie voor beurzen en evenementen 
geopend: den Hall Assen. Het beurscomplex maakt deel uit van het project n World, dat 
direct aan het wereldberoemde circuit van Assen grenst. 
Eind 2007 is de exploitatie van het Omnisportcentrum in Apeldoorn voor een gedeelte van 
start gegaan. Het Omnisportcentrum bestaat uit een atletiek- en wielerhaL een topsporthal 
en additionele voorzieningen. Dit complex zal medio 2008, dan wordt de wielerhal 
opgeleverd, de enige accommodatie zijn die voldoet aan de eisen voor internationale 
wedstrijden indooratletiek en baanwielrennen [12). 

1.2 Organisatie 
Libéma is sinds eind jaren tachtig georganiseerd als een holding maatschappij met een 
aantal dochtermaatschappijen. Op dit moment bestaat de holding uit 19 dochters welke 
ondersteund worden door een professionele staf van ongeveer 70 mensen. Het organigram 
van de holding maatschappij is weergegeven in "Bijlage 1: Organigram algemeen". 

1.3 Missie, doel en strategie 
De missie geeft antwoord op de vraag: "Waarom bestaat de organisatie, waarom zijn we 
er?" [17) Voor Libéma betekent dit dat Libéma van al haar klanten tevreden klanten wil 
maken. [12) Naast de missie heeft Libéma ook een doel voor ogen. Dit doel is afgeleid van 
de missie en geeft antwoord op de vraag: "Wat willen we precies bereiken?" Dit zijn duidelijk 
gespecificeerde, gewenste en meetbare resultaten die op een vooraf aangegeven tijdstip 
bereikt moeten zijn [ 1 7). Het doel van Libéma is het streven naar een gezonde organisatie op 
zowel financieel als organisatorisch gebied. Kwaliteit en omzet met winst als resultaat staan 
centraal in het dagelijks handelen [12). 
Om het doel te realiseren is een bepaalde strategie nodig. De strategie geeft aan op welke 
manier de doelen gerealiseerd gaan worden [ 17). Libéma wil door het met elkaar te 
verenigen van diverse producten en specialismen haar doelen bereiken. Bijvoorbeeld door 
de combinatie van dagrecreatie met een vakantiepark. Deze bundeling vereist een hoge 
graad van multifunctionaliteit en daarmee ook een hoge mate van professionaliteit. Om die 
reden gelooft Libéma rotsvast in procedures en checklists. Doordat de organisatie 
verschillende markten bestrijkt, realiseert ze tevens een bedrijfseconomisch verantwoorde 
risicospreiding [ 12). 

1.4 De opdrachtgever 
De opdrachtgever is Dhr. Vogelaars, manager Bouw & Onderhoud, van Libéma. De 
staf af deling Bouw & Onderhoud is verantwoordelijk voor: 

Projecten 
Zorgdragen voor een correcte uitvoering van diverse projectmatige 
werkzaamheden; nieuwbouw en uitbreiding van het bestaande op allerlei gebied. 
Hierbij rekeninghoudend met de procedures die binnen Libéma zijn afgesproken. 

Bouwzaken 
Zorgdragen voor een correcte uitvoering van 
1. inventarisatie van bouwtechnische werkzaamheden 
2. planmatig onderhoud van gebouwen 
3. eventueel vervanging 
Van diverse zaken die betrekking hebben op het casco te weten: daken, muren, 
vloeren e.d. 
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Installaties 
Zorgdragen voor een correcte uitvoering van het planmatig onderhoud van 
installaties zoals: cv, koeling, elektra, pompen, alarm, brandblussers,e.d. Hierbij moet 
onderstaand punt toegepast worden. 

Contracten 
Zorgdragen voor een maximale synergie m.b.t. contracten waardoor d.m.v. kwantiteit 
een betere prijsafspraak gerealiseerd kan worden, waarbij de geldende 
kwaliteitsnorm gehanteerd blijft. 

Milieuzaken 
Zorgdragen dat de ondernemingen voldoen aan de gestelde eisen en dat deze 
worden toegepast. Daarnaast bij veranderingen er zorg voor dragen dat het geheel 
vergunningtechnisch is geregeld. 

In "Bijlage 2: Organigram Bouw en Onderhoud" is het organigram van de staf afdeling Bouw 
en Onderhoud weergegeven. 
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2 Projectbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de initiële opdrachtformulering !§ 2.1) en de definitieve 
opdrachtformulering !§ 2.2) besproken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten !§ 2.3) met een 
omschrijving van het onderzoeksmodel aan de hand waarvan gezocht zal worden naar een 
oplossing voor het gegeven probleem. 

2.1 Initiële opdrachtformulering 
In de toekomst is het van belang om voor de verschillende attractieparken, vakantieparken 
en accommodaties energiebesparingsplannen te hebben. Een energiebesparingsplan is een 
rapport dat inzicht geeft in de energiehuishouding en een planmatig overzicht biedt van 
economisch rendabele besparingsmogelijkheden. Libéma zou dan ook graag een soort 
standaard energiebesparingsplan hebben dat gemakkelijk aangepast kan worden voor de 
verschillende attractieparken, vakantieparken en accommodaties. 

Het doel van de opdracht is om een standaard energiebesparingsplan te ontwerpen en het 
standaard energiebesparingsplan eventueel uit te breiden met een aantal (standaard) 
oplossingen waarmee energie bespaard kan worden. De bedoeling is om een dergelijk plan 
te toetsen aan een of meer cases. Ook moet bekeken worden of en zo ja welke 
subsidiemogelijkheden er voor energiebesparende maatregelen bestaan. Een subsidie die 
nadere uitwerking behoeft en past binnen deze opdracht, is de EnergielnvesteringsAftrek. 

2.2 Definitieve opdrachtformulering 
De wetgever stelt steeds meer eisen aan bedrijven betreffende het milieu. Dit heeft tot 
gevolg dat bedrijven zich bewuster zijn geworden van het milieu. Naast de wetgeving spelen 
ook prijsverhogingen voor zowel grondstoffen als het lozen van afvalstoffen een rol bij het 
milieubewuster ondernemen. Één van de onderdelen van het milieubewuster ondernemen is 
het beperken van het gebruik van elektriciteit. Omdat binnen Libéma vooral installaties 
aanwezig zijn die gebruik maken van elektriciteit is dit één van de redenen om zich te 
concentreren op elektriciteitsbesparende maatregelen. Daarnaast speelt natuurlijk ook de 
verantwoordelijkheid van de ondernemer op het gebied van het milieu een rol. 

Op dit moment worden voor de verschillende locaties van Libéma, wanneer dat nodig is, 
vanuit de milieuwetgeving energiebesparingsplannen opgesteld. Vanuit Libéma komt nu de 
vraag of er geen mogelijkheden zijn om het opstellen van een energiebesparingsplan te 
standaardiseren. 

Verder worden Libéma-breed op kleine schaal energiebesparende maatregelen getroffen 
die vaak berusten op het per toeval tegen een oplossing aanlopen. Deze maatregelen gaan 
regelmatig gepaard met investeringen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn waardoor het 
voor Libéma aantrekkelijk is zo'n energiebesparende maatregel door te voeren. Libéma 
streeft namelijk naar een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Om bedrijven te stimuleren 
maatregelen te treffen, ondanks het feit dat de investeringen die daar mee gemoeid zijn 
misschien niet terug te verdienen zijn binnen een redelijke termijn, heeft de overheid 
subsidieregelingen in het leven geroepen. Door middel van deze subsidieregelingen gaan de 
investeringskosten die door het bedrijf zelf bijgedragen worden omlaag waardoor ook de 
terugverdientijd daalt. 
Libéma zou graag dat er tijdens de afstudeeropdracht ook naar de subsidiemogelijkheden 
wordt gekeken omdat er op dit moment een algeheel gevoel heerst dat er mogelijkheden 
voor subsidies zijn maar dat die mogelijkheden op dit moment niet (volledig) benut worden. 

Uit het bovenstaande volgt de opdrachtformulering en die luidt als volgt: 
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Is het mogelijk een standaard energiebesparingsplan op te stellen voor de verschillende 
dochters van Libéma volgens een standaard format welke toegespitst is op Libéma en 
waarin ook plaats is voor eventuele subsidieregelingen? 

2.3 Onderzoeksmodel 
Om de afstudeeropdracht tot een goed einde te brengen is een onderzoeksmodel 
ontworpen. Figuur 1 geeft het onderzoeksmodel weer dat tot het eindontwerp leidt 
(gebaseerd op Verschuren & Doorewaard, 2000 [15]). 

:-------------------•• ----------------1 ,-----------------1 
: stap 1 : : sta 6 l : sta 7 ' 1 Il '' _ __... ___ _ 
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Figuur l : Onderzoeksmodel 

In figuur 1 is te zien dat het onderzoek uit 13 stappen bestaat. Hieronder zullen de stappen 
verder toegelicht worden om de structuur van het rapport verder te verduidelijken. 

Analyse (Hoofdstuk 3) 
Stap 1: De eerste stap bestaat uit het voeren van een aantal interviews met de direct 

betrokkenen van het probleem. 
Stap 2: In deze stap wordt de informatie verzameld die vanuit de overheid beschikbaar is 

over deze problematiek. Dit omdat de overheid grote invloed kan hebben 
doordat zij de wetgever is. 

Stap 3: In stap 3 wordt gekeken naar de data die binnen Libéma al aanwezig is. Dit kan 
namelijk duidelijkheid verschaffen waar men in het huidige proces op dit moment 
problemen ondervindt. 

Stap 4: In deze stap wordt gekeken wat er op internet en in de literatuur beschikbaar is 
aan standaard energiebesparingsplannen. 
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Stap 5: Hier wordt onderzocht welke marktpartijen (zoals consultancy) in staat zijn 
energiebesparingsplannen te leveren en of er softwarepakketten beschikbaar zijn. 
Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. 

Resultaat analyse (Hoofdstuk 4) 
Stap 6: In deze stap worden de gegevens uit de voorgaande stappen geanalyseerd en 

wordt er een voorlopige conclusie getrokken op basis waarvan een ontwerp 
gemaakt kan worden. 

Ontwerp (Hoofdstuk 5) 
Stap 7: In deze stap wordt de voorlopige oplossing ontworpen welke later getoetst kan 

worden aan de werkelijke situatie middels een case. 

Dataverzameling (Hoofdstuk 6) 
Stap 8: In deze stap worden de gegevens verzameld welke in het voorlopige ontwerp 

worden ingevoerd voor het uitvoeren van de casestudie. 

Testen voorlopig ontwerp (Hoofdstuk 7) 
Stap 9: In stap 9 wordt een energiebesparingsplan opgesteld met behulp van het 

voorlopige ontwerp en de gegevens die verzameld zijn over een van de parken. 
Stap 10: In stap 10 wordt onderzocht wat de subsidiemogelijkheden zijn voor één van de 

parken waarvan de data in het voorlopige ontwerp is ingevoerd. 

Conclusies en aanbevelingen (Hoofdstuk 8) 
Stap 11: In deze stap wordt het voorlopige ontwerp op basis van de behandelde cases 

aangepast en het definitieve ontwerp gepresenteerd. Verder worden er conclusies 
getrokken en aanbevelingen voor de toekomst gedaan. 
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3 Analyse 

In dit hoofdstuk zullen de eerste 5 stappen uit het onderzoeksmodel besproken worden. Te 
beginnen met stap 1, het interviewen van de betrokkenen, in § 3.1. § 3.2 gaat over het 
decentraal verstrekken van subsidies, gevolgd door § 3.3 waarin de aanwezige data wordt 
besproken. Op internet en in de literatuur is gezocht naar standaard energieplannen. de 
resultaten van deze zoektocht staan beschreven in § 3.4. Tenslotte is in § 3.5 beschreven 
waar andere marktpartijen op het gebied van energiebesparingsplannen en subsidies toe in 
staat zijn en of er softwarepakketten bestaan die een bijdrage kunnen leveren. 

3.1 Interviews 
Tijdens de analyse van het probleem zijn gesprekken (voor de vragenlijst zie "Bijlage 3: 
Vragen interview") gevoerd met verschillende betrokkenen. Zo is gesproken met de Dhr. 
Vogelaars en de Dhr. Jansen, de twee personen binnen de stafafdeling Bouw & Onderhoud 
die zich bezighouden met de energiebesparingsplannen en de aan te vragen subsidies. 
Tijdens deze gesprekken is het energiebesparingsplan buiten beschouwing gelaten omdat 
hier binnen Libéma een aantal voorbeelden van bestaan die in het verleden goed zijn 
bevonden door alle betrokkenen. Het energiebesparingsplan is onderdeel van de 
milieuvergunning welke verplicht is aan te vragen wanneer er gebouwd of verbouwd wordt 
op een locatie. 

Volgens Dhr. Vogelaars wil Libéma graag iets aan energiebesparing in combinatie met 
subsidies doen maar weten hij en zijn collega's eigenlijk niet goed waar te beginnen. Op dit 
moment wordt aan installateurs gevraagd of ze mee willen denken over de mogelijkheden 
die er zijn voor het aanvragen van subsidies. Als er mogelijkheden zijn dan wordt over het 
algemeen aan de installateur gevraagd of hij deze de subsidie dan ook wil aanvragen. De 
reden dat binnen Libéma niet actief wordt gezocht naar subsidies is de grote hoeveelheid 
aan regels en de complexiteit die daarmee gepaard gaat. Er zijn zoveel regelingen en 
subsidiemogelijkheden dat betrokken personen het overzicht missen waar te zoeken of te 
beginnen met zoeken. Daarnaast geeft Dhr. Vogelaars aan dat er waarschijnlijk nog 
mogelijkheden voor subsidies zijn waarvan men binnen Libéma niet eens het besef heeft dat 
deze regelingen bestaan. Als je bijvoorbeeld op een website als www.subsidieshop.nl kijkt, 
vind je meer dan 600 subsidies en regelingen, het is dus ook niet vreemd dat één persoon niet 
al deze subsidies en regelingen kent. In het verleden is dan ook één keer werk gemaakt door 
de afdeling Bouw & Onderhoud van het aanvragen van de EnergielnvesteringsAftrek maar 
Dhr. Vogelaars heeft hier niets meer van deze aanvraag vernomen. 

De ondervraagden vermoeden dat op het gebied van energiebesparing, milieubewust 
ondernemen en milieubewust bouwen nog mogelijkheden moeten liggen voor het 
aanvragen van subsidies. Op andere gebieden zoals personeelsbeleid zouden ook 
subsidiemogelijkheden moeten liggen maar op dit moment wil de afdeling Bouw & 
Onderhoud zich vooral richten op subsidies die betrekking hebben op energie en milieu. 

Dhr. Jansen zoekt zelf niet actief naar mogelijkheden om energie te besparen maar soms 
loopt hij per toeval tegen een mogelijkheid aan. Dit kan gebeuren op een beurs. op internet, 
via een verkoper of tijdens een bezoek aan een bedrijf. Binnen Libéma zou men dan ook 
graag zien dat er een tool was die zelf besparingsopties aandraagt. 

Verder zou een tool die het aanvragen van subsidies makkelijker maakt doordat deze tool 
bijvoorbeeld zelf naar subsidies zoekt en aanvraagt als zeer aantrekkelijk worden ervaren. 
Dat dit misschien niet haalbaar is, zien de betrokkenen zelf ook in maar dat zou wel de meest 
ideale situatie zijn. De tool moet minimaal het proces van het zoeken naar subsidieregelingen 
vorm geven. Dit zou kunnen door aan te geven waar bepaalde subsidies gevonden kunnen 
worden. 
De tijd die men wil investeren in de tool is afhankelijk van het rendement van de tool. Het 
economisch rendement van de tool staat natuurlijk voorop bij een organisatie die winst 
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maken als één van haar doelstellingen heeft. Verder moet de tool niet te moeilijk zijn in 
gebruik, zodat ook iemand met minimale kennis van de tool er gebruik van kan maken. In 
principe zou één iemand verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor het onderhouden 
van de tool , maar als het niet te moeilijk is dan zouden de parken het ook zelf kunnen via een 
website. 

3.2 Overheid 
Ook de overheid heeft gemerkt dat bedrijven geen energiebesparende maatregelen treffen 
zonder dat daar in de toekomst een voordeel tegenover staat. De overheid heeft dan ook 
verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen om het voor bedrijven aantrekkelijker 
te maken energiebesparende maatregelen door te voeren. Door middel van deze subsidies 
kan namelijk de terugverdientijd naar beneden. 
Binnen de overheid is echter geen vaste plaats te ontdekken waar personen terecht kunnen 
voor het aanvragen van subsidies. Op het moment van schrijven zijn er dan ook plannen in 
de maak om dit "probleem" aan te pakken. (11] leder ministerie heeft zijn eigen subsidies die 
allemaal via verschillende kanalen moeten worden aangevraagd. Zo worden subsidies die 
geïnitieerd zijn door het Ministerie van Economische zaken op het gebied van duurzaamheid 
geregeld via SenterNovern. Subsidies die zijn geïnitieerd vanuit het ministerie van VROM zijn 
daarentegen weer aan te vragen via het ministerie van VROM zelf of ook via SenterNovern. 
Hieronder een kort lijstje van een aantal ministeries met de plaats waar subsidies die 
betrekking hebben op het terrein waarop het ministerie actief is kunnen worden 
aangevraagd. 

• Economische zaken - onder andere SenterNovem en Syntens 
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - fondsen die te vinden zijn via de 

website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of direct via de 
website van het fonds. 

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - het LNV-loket 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport- de website van Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
• Ministerie van VROM - SenterNovern, website VROM 
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - onder andere op de website 

opleiding en beroep en het agentschap SZW 
• Verschillende ministeries-de website Antwoord voor bedrijven 

3.3 Aanwezige data 
Libéma beschikt zelf al over de nodige data. Op de server zijn verschillende Exçel- en Word
bestanden te vinden die veel informatie bieden over onder ander het elektroverbruik. (zie 
"Bijlage 4: Bestanden Sportiom en Beekse Bergen") . Zo geven de Excel-bestanden over 
energieverbruik een overzicht waarin alle energieverbruikers staan die op een bepaalde 
locatie aanwezig zijn. Er wordt in deze lijsten onderscheid gemaakt tussen de ruimte waarin 
het apparaat zich bevindt, de naam voor deze ruimte en het soort apparaat. Van ieder 
apparaat zijn verder het verbruik. het aantal dagen en het aantal uren per dag dat een 
apparaat aanstaat genoteerd. Op deze manier krijgt men een zeer gedetailleerd overzicht 
van het verbruik van alle apparaten en de verhoudingen in het verbruik tussen alle 
apparaten. Als laatste zijn alle apparaten nog ingedeeld in verschillende groepen te weten: 
horeca, verlichting, warmte, koeling, techniek, kantoor, interieur en overig. Wat opvalt bij het 
bekijken van deze Excel-bestanden zijn de verschillende datums die de bestanden hebben. 
Het lijkt erop dat er verschillende versies in omloop zijn. Op zich hoeft dit geen probleem te 
zijn zolang iedereen dezelfde versie gebruikt. Het is natuurlijk beter te voorkomen dat er 
verwarring kan ontstaan. 

Ook zijn er een aantal informatiebladen (zie "Bijlage 5: Informatiebladen") te vinden welke 
afkomstig zijn van onder ander SenterNovern . Hierin staan onder andere gegevens over 
standaardtijden die in de horeca gebruikt worden om de gebruiksduur van bijvoorbeeld een 
koelkast te schatten. Deze tijden zijn door een overheidsinstantie geschat omdat een 
koelkast wel 24 uur per dag is aangesloten op het elektriciteitsnet maar nooit 24 uur per dag 
elektriciteit verbruikt om te koelen. 
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Verder is er een informatieblad gevonden over energiebesparingsplannen. Op basis van het 
informatieblad "El 6 Handleiding Energie Besparingonderzoek" van lnfoMil zijn in het verleden 
energiebesparingsplannen opgesteld. Voorbeelden van energiebesparingplannen die in het 
verleden zijn gemaakt staan in "Bijlage 4: Bestanden Sportiom en Beekse Bergen". In andere 
informatiebladen staan algemene of standaard zaken die men kan uitvoeren om 
bijvoorbeeld het energie- of het watergebruik in een zwembad of van een 
sportaccommodatie terug te dringen. 

3.4 Internet en literatuur 
Op internet en in de literatuur is gezocht naar standaarden voor energiebesparingsplannen. 
De gevonden standaarden waren echter toegespitst op één specifieke industrietak 
bijvoorbeeld olieraffinaderijen. 
Een standaard energieplan dat gebruikt kan worden voor een olieraffinaderij is echter zo 
specifiek dat het niet meer toepasbaar is op een bungalowpark. Een standaard energieplan 
voor een bungalowpark is voor Libéma ook niet overal toepasbaar. Een dergelijk 
energiebesparingsplan is wel te gebruiken voor de verschillende vakantieparken maar niet 
voor de dierentuinen. Er moet dus een algemenere omschrijving zijn voor een 
energiebesparingsplan dat overal toepasbaar is. Het alternatief is het kiezen van een 
energiebesparingsplan op basis van "El 6 Handleiding Energie Besparingonderzoek" van 
lnfoMil. Dit informatieblad is in het verleden ook al verschillende keren gebruikt bij het 
opstellen van energiebesparingsplannen. (zie "Bijlage 4: Bestanden Sportiom en Beekse 
Bergen") 
Op internet is ook gezocht naar subsidies echter deze resultaten zijn al besproken in § 3.2. 

3.5 Marktpartijen en softwarepakketten 
Op de website van de subsidieadviseur (www.subsidieadviseur.nl ) is een behoorlijke lijst te 
vinden met zo'n honderd subsidieadviseurs. En via de website van de algemene associatie 
van energieconsulenten is een lijst van ruim 30 advies- en ingenieursbureaus te vinden die 
allen geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het gebied van energie. Verder kunnen ook via 
subsidie.startpagina.nl of de website van de Orde van Energie Adviseurs (www.ovea.nl) 
adviseurs gevonden worden die kunnen helpen bij het opstellen van 
energiebesparingsplannen en het aanvragen van subsidies. Een lijst met een selectie van 
bedrijven uit de categorieën die hierna worden besproken is bijgevoegd in "Bijlage 6: Lijst 
van bedrijven" 

3.5. 1 Bedrijven die helpen bij subsidieaanvragen 
Er zijn verschillende consultancy bedrijven die niets anders doen dan bedrijven helpen bij het 
zoeken naar de juiste subsidiemogelijkheden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn 
echter erg hoog. De oorzaak hiervoor ligt bij de hoge vergoedingen die consultancy 
bedrijven vragen. Door de hoogte van deze kosten zijn zulke trajecten alleen interessant 
wanneer het om grote bedragen gaat. Een subsidie is vaak niet interessant of minder 
interessant wanneer kosten voor het aanvragen (bijna) gelijk of hoger liggen dan het te 
ontvangen subsidiebedrag. 
Drs. M.L. Boveë van PNO Consultants bevestigt dit door aan te geven dat projecten vanaf 
50.000 euro pas interessant zijn voor een bedrijf wanneer externe consultants worden 
ingehuurd. PNO Consultants ondersteunt daarom vaak alleen projecten die uitgaan van 
totaalbedragen die boven een ton liggen. Libéma is echter ook geïnteresseerd in de kleine 
bedragen die gemoeid zijn met de kleinere projecten. Wanneer een CV-ketel vervangen 
moet worden en daar kan een subsidie voor verkregen worden dan kan dat interessant zijn 
voor Libéma. Wanneer dan ook nog achterhaald kan worden of ketel B meer 
subsidiemogelijkheden biedt dan ketel A zou dat voor Libéma een extra toegevoegde 
waarde kunnen hebben. 
Een ander consultancy bedrijf dat alleen actief is op het gebied van subsidiemogelijkheden is 
Raad & Daad subsidieadviesbureau te Dordrecht dat werkt volgens een "no cure, no pay" 
systeem of een fixed price in combinatie met een "low no cure no pay" system. Raad & 
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Daad subsidieadviseurs geeft ook aan dat zij bij hun zoektocht naar geschikte subsidies 
gebruik maken van een subsidiedatabank omdat zij ook niet alle kennis paraat hebben. 
Een subsidieadviseur zoals het Subsidiekantoor te Deventer geeft aan dat er net als bij vele 
andere subsidieadviseurs gewerkt wordt op basis van "no cure no pay" . Het percentage dat 
achteraf berekend wordt wanneer er subsidies met succes zijn aangevraagd ligt bij het 
Subsidiekantoor tussen de 53 en 153 van het totaalbedrag aan subsidiegeld dat wordt 
geïnd. 

3.5.2 Bedrijven die helpen bij subsidieaanvragen en besparingsmogelijkheden onderzoeken 
Een andere groep consultancy bedrijven houdt zich bezig met het onderzoeken van 
besparingsmogelijkheden en het aanvragen van subsidies. De één wat meer gespecialiseerd 
dan de ander. 
Host dat naast een vestiging in Hengelo ook verschillende vestigingen in het buitenland 
heeft, is bijvoorbeeld een bedrijf dat de nadruk legt op biomassa energiesystemen maar ook 
energieonderzoeken doet op andere gebieden. 
Terwijl KWA Bedrijfsadviseurs BV te Amersfoort en Prosuma BV te Eindhoven weer veel breder 
georiënteerd zijn. Prosuma BV geeft tevens aan dat de kosten nooit meer dan 153 zullen zijn 
het te ontvangen bedrag. 

3.5.3 Bedrijven die alleen naar subsidiemogelijkheden zoeken 
Dan zijn er nog bedrijven zoals lntechno ingenieursburo met verschillende vestigingen in 
Nederland die zich onder andere bezig houden met het onderzoeken van 
energiebesparingsmogelijkheden maar niets met energiebesparingsplannen of subsidies van 
doen hebben. 
Hetzelfde geldt voor advies- en ingenieursbureau DHV ook dit bedrijf zoekt mee naar 
energiebesparingsmogelijkheden en daarna stopt voor hen het traject. 

3.5.4 Bedrijven die alleen energiebesparingsp/annen opstellen 
Een bedrijf dat alleen maar energiebesparingsplannen opstelt is SIEM (Specialistische 
Implementatie Energie & Milieu) te Amsterdam, het grote nadeel van dit bedrijf is dat het 
maar uit één persoon bestaat. 
Hetzelfde geldt voor een bedrijf als LuMos te Berg en Dal. Dit bedrijf levert onder andere 
energiebesparingsplannen maar bestaat ook maar uit één persoon. Dhr. Stortenbeker van 
LuMos geeft aan dat het opstellen van een energiebesparingsonderzoek globaal tussen de 
1.000 en 5.000 euro kost. 
LeCram Consultancy bestaat uit meerdere personen en is gevestigd in Hengelo. Dhr. Van De 
Weghe van LeCram Consultancy spreekt over een kostenplaatje van enkele duizenden 
euro's wanneer het gaat om het opstellen van een energiebesparingsplan. 
Grotere bedrijven als Hellemans Consultancy te Den Dolder en Royal Haskoning met 
meerdere vestigingen in Nederland en de rest van de wereld houden zich ook alleen bezig 
met het opstellen van energiebesparingsplannen en doen verder niets aan subsidies. 

3.5.5 Bedrijven die helpen bij subsidieaanvragen en energiebesparingsplannen opstellen 
Er zijn ook consultancy bureaus gevonden die onder andere energiebesparingsplannen 
maken en aanvragen voor subsidies afhandelen. 
Één van die consultancybureaus is De Kleijn Energy Consulting B.V. te Druten met 3 
medewerkers waardoor de beschikbare kennis beperkt is. Deze drie medewerkers worden 
namelijk geacht alles te weten en constant de veranderingen van regels bijhouden en dat is 
voor een klein bureau moeilijker dan voor een groot bureau omdat er over het algemeen 
minder middelen zijn. Dit wordt enigszins bevestigd door het feit dat alleen de tien meest 
voorkomende subsidies op de site van De Kleijn Consultancy worden genoemd. Daarbij 
geven ze aan dat De Kleijn Energy Consulting B.V. bij de aanvraag van deze subsidies kan 
helpen en niet het hele traject uit handen neemt van het bedrijf. De Kleijn Energy Consulting 
geeft ook aan dat het opstellen van een energiebesparingsplan voor een niet al te groot en 
complex bedrijf tussen de 1200 en 2500 euro kost. 
Een ander bedrijf dat zowel energiebesparingsplannen maakt als adviseert bij de 
subsidieaanvraag is Ingenieursbureau Adviserende Energie Technici te Ulvenhout. 
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3.5.6 Zelf subsidieregelingen zoeken 
Naast het consulteren van externe partijen kan men ook kennis in huis halen door een 
software pakket aan te schaffen. Op internet zijn verschillende pakketten te vinden waarmee 
gezocht kan worden naar subsidieregelingen. er zijn echter geen softwarepakketten 
gevonden waarmee energiebesparingsplannen kunnen worden opgesteld. De online 
pakketten bevatten vele subsidieregelingen en worden regelmatig bijgewerkt. Deze 
pakketten zijn over het algemeen niet gratis (voor databanken en prijzen zie "Bijlage 7: 
Databanken") omdat er een professionele redactie achterzit die de databank up-to-date 
houdt. 
Er zijn echter ook online databanken waar men niets voor hoeft te betalen, vaak zijn dit 
databanken die vanuit de overheid geïnitieerd worden zoals subsidieshop.nl, maar waar 
men wel kan zoeken naar verschillende subsidies. Het nadeel is alleen dat deze gratis 
databanken niet alle subsidies bevatten maar vaak alleen dat deel van de subsidies die door 
de desbetreffende overheidsinstantie wordt verstrekt. Dat niet alle gratis databanken vanuit 
de overheid worden opgezet laat de databank van Nuon zien (www.nuonsubsidiedesk.nl) 
maar ook hier geldt weer dat deze subsidiedatabank een bepaald gebied van subsidies 
afbakent. De Nuonsubsidiedesk is bijvoorbeeld alleen geschikt wanneer subsidies op het 
gebied van energie en milieu worden gezocht. 
Wil men tussen alle subsidieregelingen zoeken naar die ene subsidieregeling die in 
aanmerking komt voor de desbetreffende investering dan zal men over het algemeen 
meerdere databanken (zie "Bijlage 7: Databanken") moeten raadplegen. Dit hoeft geen 
probleem te zijn omdat het zoeken redelijk snel gaat en vaak zoek je toch naar een subsidie 
op een bepaald gebied. 
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4 Resultaten analyse 

In dit hoofdstuk zal stap 6 uit het onderzoeksmodel verder uitgewerkt worden. In § 4.1 zal de 
analyse kort worden samengevat gevolgd door een conclusie in § 4.2 die moet leiden tot 
een voorlopig ontwerp. 

4.1 Samenvatting analyse 
Om overzicht te krijgen van de onderwerpen die in het voorgaande hoofdstuk zijn besproken 
zijn twee lshikawa diagrammen opgesteld, zie de figuren 2 en 3. Er is gekozen voor het 
opstellen van deze diagrammen omdat er eigenlijk twee problemen aangepakt moeten 
worden. Het ene probleem is de tijd die het kost om het energiebesparingsplan op te stellen 
en het andere probleem dat hier deels mee samenhangt, is het mislopen van 
subsidiegelden. Beide problemen zijn met elkaar verbonden maar ze kunnen niet in één 
diagram worden verwerkt omdat ze geen directe oorzaak-gevolg relatie hebben. Een 
energiebesparingsplan heeft een gedeelte waarin mogelijke besparingsopties worden 
genoemd. Voor deze opties zou eventueel subsidie aangevraagd kunnen worden maar het 
is niet zo dat zonder een energiebesparingsplan géén subsidies aangevraagd kunnen 
worden. Wanner je een aantal besparingsopties nader analyseert, kun je net zo goed direct 
de subsidiemogelijkheden meenemen in je onderzoek. Het aanvragen van subsidies kan een 
beter energiebesparingsplan opleveren doordat maatregelen die in eerste instantie 
economisch gezien niet interessant waren wel interessant worden. De oorzaak hiervan is dat 
de terugverdientijd door ontvangen subsidiegelden zal dalen. In figuur 2 is de problematiek 
terug te vinden die van invloed is op het opstellen van een energiebesparingsplan. Zoals 
men in het lshikawa-diagram ziet, zijn er verschillende oorzaken en suboorzaken aan te wijzen 
waarom het opstellen van een energiebesparingsplan zoveel tijd kost. 

Er is geen standaard 

Veel mogeli1'heden voor---
de lay-ovt 

Veel veranderingen ___ " 
Er is geen overzicht van ale 
apparaten en gebouwen 

Verschillende 
versies van 
overzichten 

Opstellen 
energi eb esparingsplan 
kost veel tijd 

Figuur 2: lshikawa diagram met betrekking tot energiebesparingsplan 
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In figuur 3 is de problematiek weergegeven met betrekking tot het mislopen van 
subsidiegelden. Ook hier komen weer een aantal oorzaken en suboorzaken aan de orde. 

Inhuren professionele kennis is duur 

Ook lage 
subidiebedragen 
interessant ----........ 

Mislopen van 
---------------------------- subsidiegelden 

Teveel subsidies 

Geen overzicht van 
bestaande subsidies 

Specifieke svbsidiesk ennis 
binnen Libéma ontbreekt 

Figuur 3: lshikawa diagram met betrekking tot subsidiegelden 

4.2 Mogelijke oplossingen 
Er zijn verschillende manieren om de problemen die de lshikawa diagrammen aangeven te 
ondervangen. 

4.2. 1 Energiebesparingsplan én subsidieaanvraag uitbesteden aan dezelfde adviseur 
Één van de mogelijkheden is om zowel het opstellen van het energiebesparingsplan als de 
aanvraag van subsidies geheel uit te besteden. Een criterium hierbij kan zijn dat wordt 
gekeken naar de goedkoopste adviseur maar uiteindelijk gaat het er bij deze oplossing om 
met één partij in zee te gaan die kennis van zaken heeft. In § 4.3. l worden de voor- en 
nadelen van deze oplossing besproken. 

4.2.2 Energiebesparingsplan en subsidieaanvraag uitbesteden aan goedkoopste aanbieder 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden kan er ook voor gekozen worden om beide delen 
aan de goedkoopste aanbieder uit te besteden. De voor- en nadelen komen ter sprake in § 
4.3.2. 

4.2.3 Energiebesparingsplan of subsidieaanvraag uitbesteden 
Een andere mogelijkheid is om alléén het energiebesparingsplan of de subsidieaanvragen uit 
te besteden. In§ 4.3.3 worden de voor- en nadelen van deze oplossing besproken. 

4.2.4 Energiebesparingsplan én subsidieaanvraag in eigen beheer uitvoeren 
De laatste mogelijkheid voor Libéma is om beide gedeeltes in eigen beheer te doen. Deze 
mogelijkheid heeft ook zijn voor- en nadelen op het gebied van kosten, druk op de 
organisatie en afhankelijkheid, in§ 4.3.4 worden deze nader toegelicht. 

4.3 Voor- en nadelen oplossingen 
4.3. 1 Energiebesparingsplan én subsidieaanvraag uitbesteden aan dezelfde adviseur 
Voordelen van deze werkwijze zijn dat Libéma de benodigde kennis niet zelf in huis hoeft te 
halen. Libéma kan gewoon met een vraag naar de desbetreffende adviseur toestappen en 
het verder aan hem overlaten. Een ander voordeel van deze werkwijze kan zijn dat degene 
die het energiebesparingsplan opstelt bij het zoeken naar mogelijke besparingsoptie in zijn 
achterhoofd verschillende subsidies heeft zitten die misschien bruikbaar zijn. Een 
besparingsoptie die misschien niet bruikbaar is vanwege de hoge kosten kan namelijk door 
het aanvragen van een subsidie net zo interessant of interessanter zijn dan een 
conventionele oplossing. Verder hoeft het personeel geen nieuwe vaardigheden aan te 
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leren en is het geen tijd kwijt met het opstellen van energiebesparingsplannen of het zoeken 
naar subsidies. Een ander voordeel van het gebruik maken van dezelfde adviseur voor beide 
zaken is dat er minder onderling gecommuniceerd hoeft te worden dan wanneer men met 
twee verschillende partijen zaken doet. 
Nadeel van deze oplossing zijn de kosten die eraan verbonden zijn. Het opstellen van een 
energiebesparingsplan voor een niet te groot en niet al te complex bedrijf lopen al gauw op 
tot enkele duizenden euro's per energiebesparingsplan. Het energiebesparingsplan is 
onderdeel van de milieuvergunning en wanneer er zich een verandering voordoet op de 
locatie moet daar melding van worden gemaakt in het kader van de milieuvergunning. 
Navraag bij een tweetal gemeentes, welke verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
wet op milieubeheer, leert dat er geen vaste richtlijnen zijn wanneer een bedrijf de 
milieuvergunning opnieuw moet inleveren met het daarbij behorende 
energiebesparingsplan of wanneer wordt volstaan met een melding van de wijziging 1• Dit 
wordt per geval bekeken volgens de geraadpleegde (Eindhoven en 's Hertogenbosch) 
gemeentes. 
Nu zal er bij een dierentuin eerder iets veranderen (dierentuinen zijn eigenlijk constant in 
beweging) dan bij een bungalowpark maar er kan niet worden gesteld dat bij een dierentuin 
om de 3 jaar een geheel nieuwe aanvraag voor de milieuvergunning moet worden gedaan 
en bij een bungalowpark om de 5 jaar. Daarvoor bestaat de milieuvergunning in de huidige 
vorm nog te kort en verder is het afhankelijk van tal van factoren zoals de willekeur van de 
ambtenaar waar je mee te maken hebt, nieuwe regels die worden gesteld aan bijvoorbeeld 
de onderkomens van dieren, inzichten van de directie over de toekomst van het park, etc" 
Voor Safaripark Beekse Bergen is na 3 jaar wel een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. 
Wanner dit als maatstaf wordt gebruikt dan betekent dat, dat er gemiddeld 1.000 euro per 
jaar aan het opstellen van een energiebesparingsplan wordt uitgegeven. 
Naast de kosten voor het opstellen van het energiebesparingsplan worden er ook nog kosten 
in rekening gebracht voor het zoeken en aanvragen van subsidies. Sommige bedrijven 
geven aan dit alleen te doen voor grote projecten omdat het voor hen anders niet 
interessant is. Waar wordt gesproken over het "no cure no pay" systeem zie je dat de kosten 
op een bepaald percentage zullen liggen van de totaal verkregen subsidiegelden. Één 
bedrijf sprak over percentages van 53 tot 153 in het geval van beloning volgens het "no 
cure no pay" systeem. 

4.3.2 Energiebesparingsplan én subsidieaanvraag afzonderlijk uitbesteden aan de 
goedkoopste adviseur 

Het voordeel ten opzichte van de vorige oplossing is dat deze oplossing in de meeste 
gevallen goedkoper is dan de vorige oplossing. In het geval dat een adviseur of 
adviesbureau beide delen tegen de laagste prijs aanbiedt, is deze situatie exact hetzelfde 
als beschreven in §4.3.1. 
Het nadeel van deze oplossing is dat wanneer je te maken hebt met twee verschillende 
adviseurs of bureau's je een extra speler hebt wat extra communicatie met zich meebrengt 
en dus ook extra tijd. Je besteedt het proces uit omdat je de kennis niet hebt en misschien 
ook omdat de capaciteit ontbreekt maar dan ga je wel extra druk op de organisatie leggen 
voor overleg met derden. Denken dat dit overleg overbodig is, is een utopie. Als bedrijf neem 
je uiteindelijk het besluit waar je in gaat investeren. Dus wanneer een adviseur aangeeft 
welke oplossing hij in gedachten heeft, is het aan de opdrachtgever of die stroken met de 
bedrijfsfilosofie. Daarnaast is ook overleg nodig met de partij die later onderzoekt of er 
subsidieregelingen in aanmerking komen voor de gekozen besparingsopties omdat een 
besparingsoptie op het eerste gezicht misschien niet interessant kan lijken (waardoor hij niet 
meegenomen zou kunnen worden) maar door middel van een te verkrijgen subsidie ineens 
veel interessanter kan zijn. 
Ondanks de zoektocht naar de goedkoopste manier brengt deze oplossing nog steeds 
kosten met zich mee. Het is echter zeer lastig te schatten hoe hoog deze zullen zijn. 

1: Veranderingen in de inrichting waarvoor al een vergunning is verleend en die niet leiden tot meer milieubelasting, 
kunnen worden gemeld op grond van artikel 8. 19 van de Wet milieubeheer. Acceptatie van de melding houdt in 
dat de bestaande voorschriften ook voor de veranderde situatie voldoende bescherming bieden. [3] 
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4.3.3 Energiebesparingsplan of subsidieaanvraag uitbesteden 
In deze situatie is er nog steeds overleg nodig met een externe partij omdat er nu afstemming 
gevonden dient te worden tussen het gedeelte dat Libéma voor zijn rekening neemt en het 
gedeelte dat de externe partij voor zijn rekening neemt. Het werk dat Libéma nu voor haar 
rekening neemt levert wel een kostenbesparing op wat betreft de uitgave aan een externe 
partij. Er moet echter wel in ogenschouw worden genomen dat de organisatie zelf ook meer 
hooi op haar vork neemt. 
Libéma moet er wel voor zorgen dat het gedeelte dat Libéma zelf gaat managen volgens 
een vast stramien verloopt en dat de benodigde kennis in huis is of ergens gevonden kan 
worden. Een manier om het energiebesparingsplan zelf op te stellen zou kunnen zijn door een 
bepaalde standaard aan te houden en die steeds in te vullen. Deze standaard zou 
gedigitaliseerd kunnen worden zodat in de toekomst gegevens nog sneller kunnen worden 
ingevoerd. Wanneer alle gegevens bekend zijn, zou het misschien zelfs mogelijk zijn om alles 
automatisch in te vullen. 
Kiest Libéma ervoor om het gedeelte van de subsidieaanvragen op zich te nemen dan moet 
er een manier zijn waarmee medewerkers snel subsidieregelingen kunnen doorzoeken 
opzoek naar die ene juiste subsidieregeling. Hiervoor zijn op internet betaalde databanken te 
vinden waar men al snel een paar honderd euro voor moet betalen. (zie "Bijlage 7: 
Databanken") Er zijn ook gratis databanken die geraadpleegd kunnen worden maar deze 
zijn vaak specifiek voor een bepaalde groep van subsidies. Zo is de databank van Nuon 
gericht op subsidie op het gebied van energie en milieu. Men zou dus wel de juiste 
subsidieregeling kunnen vinden maar dit kost tijd omdat de databanken niet ergens bij elkaar 
staan. Wanneer Libéma een instrument heeft dat de databanken bij elkaar zet dan kan men 
een subsidie even snel vinden dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een dure online 
databank. 

4.3.4 Energiebesparingsplan én subsidieaanvraag in eigen beheer uitvoeren 
Dit zou de mooiste optie zijn omdat Libéma nu alles in eigen hand heeft. De meest praktische 
oplossing is wanneer het gedeelte van het energiebesparingsplan en de subsidieaanvraag 
gecombineerd kunnen worden. Dit omdat dan op één plaats beide zaken kunnen worden 
afgehandeld en medewerkers niet een aantal verschillende programma's hoeven te 
raadplegen. 
Een ander voordeel van deze oplossing is dat met het zoeken naar besparingsmogelijkheden 
in het energiebesparingplan meteen rekening kan worden gehouden met de subsidies die er 
voor de verschillende opties mogelijk zijn. Ook is Libéma niet afhankelijk van anderen. Dit is 
vooral praktisch wanneer je te maken hebt met kleine bureautjes waar maar een paar 
mensen werken. Mocht hier een keer iemand uitvallen dan is er vaak niemand die het werk 
kan overnemen. 
Verder bespaart deze oplossing geld in de vorm van kosten die nu niet hoeven worden 
gemaakt om externe partijen te betalen. Libéma moet er wel rekening mee houden dat er 
extra druk op de organisatie komt te liggen maar door het één en ander op een slimme 
manier te integreren kan er ook tijd worden bespaard. Deze tijdswinst ligt in het feit dat er 
geen overleg nodig is met externe partijen. Verder kan een koppeling van gegevens ervoor 
zorgen dat tussenstappen verdwijnen wat weer tijdwinst oplevert. Hierbij kan gedacht 
worden aan het combineren van beide zaken of bijvoorbeeld het automatiseren van 
bepaalde stappen in een subsidieaanvraag. 
Het volgende voorbeeld toont aan dat zelf subsidies aanvragen voordelig kan zijn. Bij het 
Sportiom kwam Libéma in aanmerking voor de EnergielnvesteringsAftrek voor een 
afdeksysteem van het buitenbad. De hoogte van de subsidie kwam uit op ruim 21.500 euro. 
Uitgaande van een percentage van l 03 voor de adviseur op basis van "no cure no pay" 
betekent dat, dat Libéma 2.150 euro moet betalen aan de adviseur. Omdat de 
EnergielnvesteringAftrek subsidie niet als een bedrag wordt ontvangen maar mag worden 
af getrokken van het bedrijfsresultaat voor belastingen houdt een bedrijf maar netto 
ongeveer 123 over van de subsidie. Voor dit specifieke geval betekent dit dat Libéma netto 
ongeveer 2600 euro overhoudt. In het geval dat een adviseur dit had geregeld zou Libéma 
dus maar zo'n 400 euro van de subsidie overhouden. Deze aanvraag is door Libéma zelf 
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afgehandeld en heeft niet meer dan één uur in beslag genomen. Dit geval maakt duidelijk 
dat vooral bij kleinere bedragen de tussenkomst van een adviseur niet gewenst is. 
Als nadeel van deze oplossing kan worden aangedragen dat Libéma een standaard moet 
ontwikkelen voor het energiebesparingsplan en dat er gekeken moet worden naar 
mogelijkheden om het zoeken naar subsidies te vereenvoudigen. Dit laatste zou kunnen door 
de aanschaf van een softwarepakket of door zelf met een tool te komen die het mogelijk 
maakt snel verschillende gratis online databanken te doorzoeken. Verder legt deze optie 
extra druk op de organisatie omdat het personeel er een extra taak bij krijgt. 

4.4 Conclusie analyse 
De ideale situatie zou zijn wanneer men bij Libéma met één druk op de knop een 
energiebesparingsplan zou kunnen opstellen en hiervoor geen externe partij hoeft te 
raadplegen. Dit zou namelijk verreweg de goedkoopste oplossing zijn. Het andere uiterste is 
het volledig uitbesteden van het energiebesparingsplan. 
Hetzelfde geldt voor subsidieaanvragen waarbij moet worden opgemerkt dat voor kleinere 
bedragen het over het algemeen niet eens interessant is om een subsidieaanvraag uit te 
besteden. 
Op grond van het bovenstaande kan worden gesteld dat Libéma een tool nodig heeft die 
zowel het opstellen van een energiebesparingsplan vereenvoudigt als standaardiseert en 
verder hulp biedt bij het aanvragen van de juiste subsidie. Als beide onderdelen kunnen 
worden verweven in één tool levert dit Libéma niet alleen tijdwinst op maar ook een 
kostenbesparing. 

Op basis van deze conclusie is de opdrachtformulering nog wat verder aangescherpt. De 
definitieve opdrachtformulering luidt nu: 

Is het mogelijk een software tool te ontwerpen die het mogelijk maakt een 
energiebesparingsplan op te stellen voor de verschillende dochters van Libéma volgens een 
standaard format welke is toegespitst op Libéma en waarin ook plaats is voor eventuele 
subsidieregelingen? 
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5 Ontwerp 

In dit hoofdstuk zal stap 7 van het onderzoeksmodel worden besproken. Te beginnen met§ 
5.1 waar het idee voor het ontwerp wordt uitgelegd. Vervolgens zal in de § 5.2 en 5.3 
respectievelijk het domeinmodel en het design model worden besproken. Tenslotte komt in§ 
5.4 de opbouw van de software tool ter sprake. 

5.1 Hetldee 
Het idee dat naar voren is gekomen, is om een software tool te ontwikkelen die 
beslissingsondersteunend werkt bij het opstellen van een energiebesparingsplan en hulp 
biedt bij het zoeken en aanvragen van een subsidie. Deze software tool zal in het verdere 
verslag tool worden genoemd. Met de tool moet het mogelijk zijn om zowel een 
energiebesparingsplan op te stellen als het zoeken naar en het aanvragen van een subsidie 
te vergemakkelijken. 

Om dit proces soepel te laten verlopen dient er een verzameling van gegevens in de tool te 
worden opgeslagen die er op een later, zelf te bepalen tijdstip door de eindgebruiker uit 
kunnen worden gehaald. Natuurlijk moet het ook mogelijk zijn gegevens toe te voegen, aan 
te passen en te verwijderen. Verder zouden extra opties als het berekenen van de 
terugverdientijd of het bepalen van energielabels kunnen worden toegevoegd. 

Omdat de interface niet te ingewikkeld moet worden is voor Access gekozen als het 
programma waarin de tool gemaakt wordt. In de basis is Access een erg toegankelijk 
programma en algemeen verspreid omdat het onderdeel uitmaakt van het Office-software 
pakket. Verder is Access ontwikkeld voor het beheren van gegevens en kan door gebruik te 
maken van formulieren, waarop invulvelden en knoppen kunnen worden geplaatst, de 
interface gemakkelijk gehouden en onderhouden worden. 

De gegevens die nodig zijn voor het maken van de beschrijvingen van de apparatuur, 
gebouwen en de op te stellen energiebalansen worden in de tool opgeslagen. Deze 
gegevens moeten kunnen worden aangevuld, aangepast en verwijderd door middel van 
een aantal knoppen en invulvelden. Het is hierbij belangrijk dat de kans op het foutief 
invoeren van gegevens zo klein mogelijk blijft. Dit omdat het gebruik van een "vervuilde" tool 
kan leiden tot het nemen van verkeerde beslissingen. Een mogelijkheid om het invoeren op 
een zo correct mogelijke manier te laten verlopen is door het invoeren van restricties voor de 
in te voeren waardes. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vaststellen van een 
invoermasker voor een jaartal zodat het zeker is dat er cijfers worden ingevuld en ook niet 
meer of minder dan vier. Door het gebruik van comboboxen kan worden voorkomen dat er 
voor één en hetzelfde product meerdere omschrijvingen in gebruik zijn. Het moet dan wel 
mogelijk zijn om nieuwe namen toe te voegen aan de comboboxen en niet dat men per se 
de omschrijvingen moet gebruiken die van te voren zijn bepaald. Ook kan men denken aan 
het geven van bepaalde bevoegdheden aan medewerkers zodat alleen deze personen de 
gegevens in de tool kunnen aanpassen en beheren. 

De tool moet de juiste gegevens weg kunnen schrijven naar een document waarin het 
energiebesparingsplan wordt gemaakt. Door een selectie te maken van de gegevens en 
deze in een vast format, bijvoorbeeld het format zoals aangedragen in de "El 6 Handleiding 
energiebesparingsonderzoeken" [4], te gieten ontstaat een standaard 
energiebesparingsplan. Dit kan door gebruik te maken van de rapportfunctie in Access. Op 
dezelfde wijze kunnen energiebalansen worden gemaakt. Hierbij is het wel noodzakelijk dat 
middels een query bepaalde gegevens worden uitgerekend zoals de procenten van het 
totaal. Dit zijn namelijk getallen die veranderen wanneer gegevens worden toegevoegd, 
aangepast of verwijderd. Daarnaast kan de gevraagde selectie voor verandering zorgen. 

De keuze voor het format van het document "El 6 Handleiding 
energiebesparingsonderzoeken" is goed verdedigbaar omdat er geen alternatieven zijn 
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welke toepasbaar zijn op de verscheidenheid aan bedrijven die onder het Libéma concern 
vallen. Het gaat hier om een standaard die in alle industrietakken toepasbaar moet zijn en 
deze is dan ook te gebruiken voor de energiebesparingsplannen van Libéma. Ook is lnfoMil 
een betrouwbare bron als het gaat om het gebruik van het standaard 
energiebesparingsplan. lnfoMil is een initiatief van de ministeries van VROM en Economische 
Zaken, in samenspraak met Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen waarbij lnfoMil een project van 
SenterNovem is. Aangezien het een overheidsuitgave is, kan ook worden verondersteld dat 
een energiebesparingsplan dat is opgesteld op basis van deze handleiding voldoet aan de 
eisen die de overheid aan een dergelijk plan stelt. Als laatste heeft Libéma deze standaard al 
meerdere keren gebruikt om energiebesparingsplannen op te stellen en men is dus bekend 
met de structuur van een dergelijk plan. 

Twee belangrijke gedeeltes van het energiebesparingsplan zijn ten eerste de beschrijving 
van de verschillende objecten en ten tweede de energiebalans. De standaardomschrijving 
voor de beschrijving van de verschillende objecten is terug te vinden in "Bijlage 8: 
Beschrijving van de verschillende objecten". "Bijlage 9: Energiebalans" geeft een overzicht 
van de gegevens welke nodig zijn voor een standaard energiebalans. 

Naast het opstellen van energiebesparingsplannen is het van belang dat de tool in staat is 
een lijst te genereren op grond waarvan interessante besparingsopties kunnen worden 
gekozen. Een dergelijke lijst kan verkregen worden door een selectie uit de beschikbare 
gegevens te halen op basis van locatie, omschrijving, sectie, etc. Als een besparingsoptie 
interessant genoeg gevonden wordt voor verder onderzoek moet de mogelijkheid bestaan 
om te zoeken naar subsidies die een besparingsoptie nog aantrekkelijker kunnen maken 
doordat er een subsidieregeling bestaat voor de desbetreffende besparingsoptie. Het 
gemakkelijkste is wanneer er een koppeling is met een databank waarin gezocht kan 
worden naar subsidiemogelijkheden. Nog eenvoudiger is het wanneer het systeem zelf de 
verschillende mogelijkheden verkent. Dit laatste is niet realistisch gezien de tijd en de 
aanwezige kennis aangezien het om een zeer complex stuk software gaat. Een enkele 
subsidie die zeer regelmatig voorkomt, bijvoorbeeld de EnergielnvesteringsAftrek, zou een 
aparte plaats in de tool kunnen krijgen. Aan de hand van een aantal vragen moet dan 
duidelijk worden of en hoe de subsidie aan te vragen is. Een voorbeeld van een aantal 
simpele vragen die gesteld kunnen worden om te bepalen of een besparingsoptie in 
aanmerking komt voor een subsidie is terug te vinden in "Bijlage 10: Voorwaarden 
EnergielnvesteringsAfrek" (14). In deze bijlage wordt een eenvoudige weergave gegeven 
van een aantal Ja/Nee vragen op basis waarvan bepaald kan worden of de investeerder in 
aanmerking komt voor een bepaalde subsidie, in dit geval de aanvraag van de 
EnergielnvesteringAftrek. In dit voorbeeld gaat het erom om te kijken of de aanvraag 
überhaupt zin heeft maar er zijn ook vragenlijsten te maken om te achterhalen of een 
specifieke investering ook in aanmerking komt voor een subsidie. Een dergelijke vragenlijst is 
weergegeven in "Bijlage 11: Generieke bedrijfsmiddelen" [13). 

Als laatste zouden er een paar extra opties in de tool kunnen worden opgenomen. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een module waarmee de terugverdientijd kan 
worden berekend of een module waarmee het energielabel van een gebouw bepaald kan 
worden. 

Dit alles moet gestructureerd worden weergeven zodat iemand die niet bekend is met de 
tool ook zijn weg daarin kan vinden. Natuurlijk moet de tool zo ontworpen worden dat hij ten 
alle tijden kan worden aangepast zonder dat daarvoor zeer specialistische kennis nodig is. 
Het schrijven van een handleiding waarin het een en ander beschreven wordt, is een goede 
manier om te voorkomen dat men in de toekomst niet meer weet wat men met de tool 
aanmoet omdat er dingen veranderd zijn. Er kan worden gedacht aan gewijzigde locaties 
van databases op internet of misschien subsidies die niet meer bestaan welke een aparte 
plaats in de tool hadden of misschien wil men de tool uitbreiden met een extra optie. 
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5.2 Domeinmodel 
Om het bovenstaande te verwezenlijken is begonnen met het opstellen van een 
domeinmodel met als doel inzicht te krijgen in de structuur die zich achter de tool moet 
bevinden. Een domeinmodel is een computeronafhankelijke kijk op het systeem. Het 
domeinmodel laat geen details zien van de structuur van het systeem en is onafhankelijk van 
hoe het systeem geïmplementeerd wordt. De woordenschat van experts uit het domein 
wordt gebruikt voor de specificatie ervan. Er wordt aangenomen dat de hoofdgebruiker van 
het domeinmodel, de domeingebruiker, niet beschikt over de kennis die nodig is voor het 
opstellen van modellen en artefacten. [16] 

Het domeinmodel speelt een belangrijke rol in het dichten van het gat tussen de experts in 
het domein, de eisen die gesteld worden en de experts die het domein ontwerpen én 
ontwikkelen. Een domeinmodel helpt met het laten zien wat een systeem moet doen. Het is 
bruikbaar, niet alleen als hulpmiddel om het probleem beter te begrijpen, maar ook als bron 
van gedeeld taalgebruik voor andere modellen. [16] 

Er is gestart met te onderzoeken welke gegevens in de tool moesten worden opgeslagen en 
waarvoor de tool gebruikt gaat worden. Dit is gedaan met behulp van eerdere 
besparingsplannen en na overleg met Dhr. Jansen. Toen dat duidelijk was, is gekeken wat er 
dan van de verschillende apparaten bekend moest zijn voordat ze goed konden worden 
opgeslagen. Met andere woorden welke gegevens zijn nodig om ieder afzonderlijk apparaat 
een unieke locatie mee te geven. Om hier grip op te krijgen zijn een aantal apparaten 
gekozen, zowel bestaande apparaten als fictieve apparaten die zich op verschillende 
plaatsen binnen Libéma bevinden. Het ging hierbij om apparaten die zich bevonden op de 
locaties Brabanthallen, Beekse Bergen en het Autotron. Op basis van deze apparaten is een 
lijst van klassen gemaakt waarmee het mogelijk wordt de exacte locatie van een apparaat 
weer te geven. 
Vervolgens zijn er relaties gelegd tussen de verschillende klassen en is gecontroleerd of men 
inderdaad een afzonderlijk apparaat of afzonderlijk gebouw kan vertalen naar het schema. 

Nu de basis helder is moet duidelijk worden welke gegevens (attributen) voor de 
verschillende klassen bijgehouden dienen te worden. Een klasse is bijvoorbeeld persoon 
waartoe de attributen voornaam, achternaam en adres behoren. Nadat alle attributen 
bekend zijn, is gekeken of sommige attributen niet af te leiden zijn uit andere attributen. Een 
bekend voorbeeld is het berekenen van de leeftijd van een bepaald persoon op basis van 
zijn geboortedatum en de huidige datum, men hoeft dan dus niet het attribuut "leeftijd" toe 
te voegen. Attributen die op een dergelijke manier bepaald kunnen worden, heten 
afgeleide attributen. 

Het domeinmodel bevindt zich in "Bijlage 12: Domeinmodel". Ter verduidelijking van het 
domeinmodel zal één apparaat worden besproken. Als voorbeeld zal gekozen worden voor 
de koffieautomaat in de personeelskantine van het Sportiom in 's Hertogenbosch. 
Deze koffieautomaat bevindt zich op de locatie Sportiom in de sectie personeel. De naam 
van de ruimte is kantine. Omdat er maar één kantine is, kan de omschrijving waarmee de 
exacte plaats te bepalen is leeg blijven. Deze plaats is immers al exact bepaald. Wanneer 
het bijvoorbeeld gaat om toiletten is het noodzakelijk om ook de exacte positie van deze 
toiletten mee te geven omdat er meerdere toiletten zijn die behoren tot de sectie personeel. 

Een attribuut dat tot verwarring kan leiden bij zowel 'Gebouw' als bij 'Apparaat' is het 
attribuut 'aantal'. Bij 'Gebouw' kun je 'Aantal' toevoegen omdat je op een bungalowpark 
een aantal dezelfde bungalows hebt. Binnen deze groep bungalows zijn apparaten 
onderling uitwisselbaar omdat deze bungalows van exact hetzelfde type zijn. Het zou 
onnodig veel werk zijn om tientallen bungalows in te voeren als deze exact hetzelfde zijn. 
Bij apparaten hebben we dezelfde situatie. In een bepaalde ruimte hangen bijvoorbeeld 
meerdere TL-buizen. Aangezien deze precies hetzelfde zijn is het ook hier weer onnodig om 
iedere TL-buis te specificeren. Ook hier kan dus door aan te geven hoeveel tl-buizen in een 
ruimte hangen veel werk worden weggenomen. 
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5.3 Designmodel 
Nu het domeinmodel bepaald is, kan overgegaan worden tot het maken van een 
designmodel. 

Een designmodel is een kijk op een systeem vanuit een platform onafhankelijke blik oftewel 
men kijkt naar het systeem zonder daarbij al te denken aan bepaalde programmatuur. Door 
deze platform onafhankelijk blik is het designmodel geschikt voor verschillende platforms van 
een bepaald type. [16] Het designmodel bevindt zich in "Bijlage 13: Designmodel". 

5.4 Detool 
Na het opstellen van het domeinmodel en het designmodel is het mogelijk de tool te 
bouwen. De tool is gebouwd in Microsoft Access en hierna wordt in grote lijnen uitgelegd 
hoe de tool is opgebouwd. Zo zullen achtereen volgens de tabellen, formulieren, queries en 
rapporten ter sprake komen. Voor de volledige documentatie en programmacodes verwijs ik 
u graag naar "Appendix 1: Programmacode en Documentatie". 

5.4.1 Tabellen 
Met behulp van het designmodel is begonnen met het programmeren van de tool. De kern 
van de tool zijn de tabellen "Apparaten" en "Gebouwen", waarin alle gegevens van de 
verschillende apparaten en gebouwen liggen opgeslagen. Behalve deze twee tabellen zijn 
er nog een aantal tabellen, die kunnen worden gezien als een soort 'hulp' tabel. Deze 
tabellen bieden onder andere gegevens aan, aan de tabellen "Apparaten" en 
"Gebouwen" zoals locatie, sectie, omschrijving zodat deze niet steeds opnieuw hoeven 
worden ingevoerd. In figuur 4 zijn alle relaties tussen de verschillende tabellen weergegeven. 

Locatie 

Sectie 
Ruimte 

Bouwjaar 

Functie 

Ligging 

Oppervlakte 

Inhoud 

Schil 
Isolatie 

Warmtecoefficient 

Tochtwering 

~-""..,,..--~--'" 

Apparaten 

IdApparaat 

Ruimte 
Groep 

Omschrijving 

Aantal 

Verbruik 
Uren 

Dagen 

Figuur 4: Relaties tabellen Access 

De tabellen "Link", "Linkl ", "Link2" , "Link3" en "Tekens" zijn niet opgenomen in figuur 4 omdat 
deze tabellen geen relatie hebben tot andere tabellen. In de tabellen "Link", "Linkl" en 
"Link2" liggen de namen en de internetadressen van een aantal links opgeslagen. In tabel 
','Link3" liggen de namen en de hyperlinkadressen van een aantal documenten opgeslagen 
waarin standaard besparingsopties beschreven staan. De tabel "Tekens" is nodig als 'hulp' 
tabel omdat anders niet gewerkt kan worden met tekens (zoals het groter-dan-teken of is-
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gelijk-teken) wanneer gegevens worden opgezocht in de tool die bijvoorbeeld groter 
moeten zijn dan een bepaalde waarde. 

5.4.2 Formulieren 
Een formulier kan worden gezien als een blad waaraan knoppen en invulvelden zijn 
toegevoegd. Op basis van de programmacode die achter deze knoppen en invulvelden 
schuil gaat worden de bewerkingen uitgevoerd. Voor de tool zijn een drietal formulieren 
gebruikt met ieder hun eigen functie. 

Om gegevens in de tabellen op te kunnen slaan, aan te passen of te verwijderen zijn 
formulieren aangemaakt. Deze formulieren slaan ingevoerde gegevens op in de juiste 
tabellen of halen gegevens uit een tabel om het record vervolgens aan te passen of te 
verwijderen. 

Met een andere groep formulieren kan een stappenplan worden doorlopen om bijvoorbeeld 
te controleren of een bepaalde investering in aanmerking komt voor een subsidie. Het 
doorlopen van een stappenplan gebeurt hoofdzakelijk op basis van "Ja"/"Nee"-vragen. Op 
basis van het gegeven antwoord wordt vervolgens een nieuwe vraag gesteld totdat het 
gehele stappenplan is doorlopen. 

Daarnaast zijn er nog formulieren die een link bevatten naar een bepaald bestand of 
internetadres. Voorbeelden hiervan zijn formulieren waarop links staan naar SenterNovem, de 
Nuonsubsidiedeks of naar het Excel-bestand waarmee het energielabel van een gebouw 
kan worden bepaald. Een voorbeeld van een formulier waarmee een koppeling naar 
webadressen mogelijk is is het formulier "Link2" uit figuur 5. 
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Vul het meldingsformulier in en druk het daarna al. 
Druk vervolgens op "Verder". 

Figuur 5: Weergave van formulier "Link2" 

In de figuur is tevens te zien dat tijdens het programmeren is getracht zoveel mogelijk 
rekening te houden met de toekomstige gebruiker door zaken in de toekomst zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Zo hoeft men geen ingewikkelde handelingen uit te voeren wanneer 
databanken waarnaar de tool verwijst niet meer bestaan of van locatie zijn veranderd. Hier is 
in het ontwerp rekening mee gehouden waardoor op dit soort zaken kan worden 
ingesprongen zonder dat de gebruiker verstand hoeft te hebben van Access of Visual Basic. 
Met behulp van de knoppen "Link verwijderen", "Wijzig" en "Nieuw" kan men oude 
gegevens verwijderen of aanpassen en nieuwe gegevens toevoegen. 

5.4.3 Queries 
Er zijn ook een aantal formulieren die een query draaien. Een query haalt gegevens uit de 
verschillende tabellen, sorteert deze of gebruikt de gegevens voor berekeningen. Deze 
gesorteerde gegevens of berekeningen worden vervolgens getoond in een keuzelijst op een 
formulier, in een Access rapport, Excel-file of Word-document. 

5.4.4 Access Rapporten 
Een Access rapport is een format waarin de plaats van bepaalde gegevens vast ligt. Op 
deze manier worden de gegevens altijd op dezelfde manier gepresenteerd. Een Access 
rapport kan onder andere gevuld worden met gegevens, welke gezocht zijn door middel 
van een SQL-vraag. Een knop op een formulier zorgt er dan voor dat er een SQL-vraag 
uitgevoerd wordt en dat de uitkomsten naar een voorgeprogrammeerd Access rapport 
worden weggeschreven. 
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6 Dataverzameling 

Om de werking van de tool en de programmatuur te controleren is er een casestudy 
uitgevoerd. De keuze voor de locatie van de casestudy en de wijze van verzamelen van de 
data (stap 8 uit het onderzoeksmodel) worden in dit hoofdstuk besproken. In § 6.1 wordt de 
keuze voor de locatie verantwoord en in § 6.2 komt de wijze van dataverzameling ter sprake. 

6.1 Keuze locatie 
Dierenrijk in Nuenen is gekozen als locatie. Dierenrijk is een relatief klein en overzichtelijk park 
in vergelijking met andere parken die onder de Libéma vlag opereren zoals de Brabanthallen 
of de Beekse Bergen. Echter door de grote verscheidenheid aan elektrische apparaten en 
gebouwen is Dierenrijk representatief voor de meeste parken van Libéma. Door de 
kleinschaligheid is de tijd, die benodigd is voor het inventariseren en invoeren van de 
gegevens, beperkt. 
Door de variatie in elektrische apparatuur, van kantoorapparatuur tot schrikdraadinstallaties, 
leent Dierenrijk zich ook voor het zoeken naar subsidies omdat door deze variatie het 
zoekgebied erg groot wordt. Daardoor kan de zoekfunctie naar databases van de tool 
getest worden. Mochten zich kansen voordoen op het gebied van subsidies of 
energiebesparende maatregelen dan zijn deze goed te realiseren temeer omdat Dierenrijk 
op dit moment wordt verbouwd. 
Dierenrijk is nog geen verbruiker van elektriciteit van het formaat Beekse Bergen of 
Brabanthallen waardoor verschillen in het elektriciteitsverbruik snel merkbaar zijn. Daarnaast 
heeft Dierenrijk het voordeel dat alle elektriciteit wordt verbruikt door Dierenrijk zelf omdat er 
geen ruimtes zijn verhuurd aan derden. Het stroomverbruik van een locatie waar beurzen 
plaatsvinden is veel moeilijker te bepalen omdat er dan nog moet worden bepaald wie de 
kosten voor zijn rekening neemt. 

6.2 Dataverzamellng 
De gegevens van Dierenrijk voor wat betreft de elektrische apparatuur waren al aanwezig. 
Daar deze gegevens enigszins verouderd zijn, zijn deze met behulp van de projectleider 
nagelopen en hier en daar aangepast. Dierenrijk is een dierentuin die op dit moment volop in 
beweging is door de aanleg van nieuwe verblijven waardoor een realtime overzicht constant 
verandert. De casestudy is echter bedoeld om de functionaliteit en de programmatuur van 
de tool te testen en hiervoor zijn niet de meest recente gegevens nodig. Wanneer blijkt dat 
de tool goed functioneert, kan men alsnog de meest recente gegevens invoeren. De 
ingevoerde gegevens staan in "Bijlage 14: Gegevens apparaten Dierenrijk". 
Voor de gegevens van de verschillende gebouwen is het formulier uit "Bijlage 15: 
lnventarisatieformulier gebouwen" gebruikt. Dit formulier is door de projectleider van 
Dierenrijk ingevuld, hierna zijn de gegevens ingevoerd in de tool. De ingevoerde gegevens 
zijn terug te vinden in "Bijlage 16: Gegevens gebouwen Dierenrijk". 
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7 Testen voorlopig ontwerp 

In dit hoofdstuk zal met behulp van de ingevoerde gegevens het energiebesparingsplan 
voor Dierenrijk worden opgesteld om te controleren of het ontwerp voldoet. Verder wordt 
getest of met behulp van de tool snel kan worden gezocht naar subsidies. In § 7 .1 komt het 
standaard energiebesparingplan ter sprake waarna in §7.2 stap 9 (het opstellen van het 
energiebesparingsplan) wordt behandeld. In §7.3 wordt de module voor het aanvragen van 
subsidies getest gevolgd door het aanvragen van standaard maatregelen in §7.4. Tenslotte 
wordt in §7.5 een conclusie gegeven. 

7. 1 Standaard energlebesparlngsplan 
Om te kunnen toetsen of de tool de benodigde gegevens voor het energiebesparingsplan 
levert moet duidelijk zijn welke gegevens benodigd zijn en waar deze in het 
energiebesparingsplan geplaatst moeten worden. 
Om dit te bereiken is een standaard document gemaakt waarin is aangegeven welke 
gegevens er uit de tool gehaald moeten worden. Tevens is hierbij aangegeven wat er bij de 
toelichting geschreven moet worden. Dit document is gebaseerd op "El 6 Energie 
Handleiding voor energiebesparingsonderzoeken" [4] en bevindt zich in "Bijlage 17: 
Standaard energiebesparingsplan". 
Wanneer de gegevens op de daartoe bestemde plaatsen worden ingevuld ligt er een 
compleet energiebesparingsplan. 

7 .2 Energiebesparingsplan genereren 
De eerste twee pagina's van het standaard energiebesparingsplan zijn gemakkelijk in te 
vullen. Hier hoeven alleen de naam van de locatie en een aantal contactgegevens over de 
desbetreffende locatie en de eventueel betrokken adviseurs te worden ingevuld. 
Aangenomen kan worden dat dit geen problemen mag opleveren. 

Hierna moet er een samenvatting geschreven worden. De punten die hierin terug moeten 
komen zijn gegeven. Nadat alle overige hoofdstukken zijn geschreven mag het schrijven van 
de samenvatting geen probleem opleveren. 

Na de samenvatting komt de inhoudsopgave. Deze wordt automatisch gegenereerd door 
Microsoft Word. Hier dieper op ingaan heeft dan ook geen zin. Alleen dat men niet moet 
vergeten deze te updaten nadat men wijzigingen in het document heeft aangebracht. 

Het eerste inhoudelijke hoofdstuk van het energiebesparingsplan is het algemene hoofdstuk. 
In dit hoofdstuk worden een aantal algemene zaken over het desbetreffende 
energiebesparingsplan besproken welke niet zijn terug te vinden in de tool. Aangezien het 
hier niet om de meest ingewikkelde zaken gaat zoals de aanpak van het onderzoek of de 
doelstellingen zijn hier geen grote problemen te verwachten. Aangenomen mag worden dat 
degene die het energiebesparingsplan opstelt, weet waarom hij dat doet, welke aanpak hij 
volgt of in welk kader hij het onderzoek uitvoert. 

In het tweede hoofdstuk kan de tool voor het eerst de opstellers van het 
energiebesparingsplan van dienst zijn. In dit hoofdstuk wordt namelijk gevraagd om een 
overzicht te geven van alle gebouwen en apparatuur die zich op een locatie bevinden. 
Door het gebruik van de rapport-functie in de tool, welke gevonden kan worden onder 
"Energiebesparing" en dan "Zoeken naar gebouwen" of "Zoeken naar apparaten", kan een 
Word-document worden gegenereerd. In dit document worden alle gebouwen danwel 
apparaten weergegeven die men geselecteerd had op het formulier voordat men de 
rapport-functie gebruikte. Door de inhoud van het Word-document nu te selecteren en op 
de juiste plek in het energiebesparingsplan te plakken wordt het overzicht van alle 
gebouwen of apparatuur op een locatie gegeven. Doordat de opzet steeds hetzelfde is, is 
dit hoofdstuk erg overzichtelijk en goed leesbaar. Een gedeelte van de output van de tool is 
gegeven in figuur 6 om een indruk te geven hoe de uitvoer eruit ziet. 
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Apparatuur 

Locatie Sectie Ruimte Omschrijving Aantal 

Dierenrijk Diervoederbereidingsstal Kantoor Computer 

Dierenrijk Diervoederbereidingsstal Kantoor Laserprinter 

Dierenrijk Diervoederbereidingsstal Boven/opslag Motoren 4 

Dierenrijk Diervoederbereidingsstal Boven/opslag Afzuiging 

Dierenrijk Diervoederbereidingsstal Kantoor TL-verlichting 4 

Dierenrijk Diervoederbereidingsstal Boven/opslag TL-verlichting 4 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantoor Computer 4 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantoor Bewakingsinstallatie 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantoor Kopieerapparaat 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantoor Laserprinter 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantoor TL-verlichting 28 

Dierenrijk Hoofdgebouw Entree Kassa 

Dierenrijk Hoofdgebouw Entree Computer 2 

Dierenrijk Hoofdgebouw Entree Nooduitgangsignalering 2 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantine Spaarlamp 30 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantine Nooduitgangsignalering 2 

Dierenrijk Hoofdgebouw Kantine Magnetron 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer Hoofd pomp 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer Trommelzeef sproeiers 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer Trommelzeef motor 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer Redox ozon installatie 4 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer UV-filter 2 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer Blower 2 

Dierenrijk Verblijven IJsberencontainer Pomp tbv filterinstallatie 3 

woensdag 9 april 2008 Pagina 1 van 4 

Figuur 6: Gedeelte van de uitvoer van de rapport-functie 

In hoofdstuk drie van het energiebesparingsplan kijkt men naar de energiehuishouding. De 
gegevens voor de eerste drie paragrafen kunnen worden verkregen door via de website van 
Dyzle (www.dyzle.nl) de gewenste grafieken op te vragen. Dyzle is een bedrijf dat 
oplossingen biedt om onder andere het actuele elektriciteitsverbruik op een locatie te 
registreren en op afstand toegankelijk te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
modernste communicatiemiddelen, waaronder RFID, GPS, GPRS en internet. [2] Libéma 
maakt al langere tijd gebruik van de service die Dyzle biedt waardoor de mogelijkheden van 
Dyzle binnen Libéma bekend zijn. Een voorbeeld van een grafiek welke via Dyzle is verkregen 
en het elektriciteitsverbruik van Dierenrijk over één dag weergeeft is gegeven in figuur 7. 
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"' Summary Hoofdmeter-------------------------------~ 

Maximum (klokkwartier) 64 KWT 

Minimum (k lokkwartier) 36 KWT 

Gemiddelde 4 7 KWT 
Totaal verbruik 1128 KWH 

Hoog verbruik 806 KWH (71,52%) 

Laag verbruik 321 KWH (26,4 6%) 

Tellerstand (09-04 -2006) 6324 96 KWH 

Figuur 7: Overzicht van het elektriciteitsverbruik op 8 april 2008 in Dierenrijk 

In de figuur is ook het totaal verbruik gegeven, dit komt neer op 1128 kWh. Wanneer er vanuit 
wordt gegaan dat 8 april een gemiddelde dag is geweest, zou dit betekenen dat het 
werkelijke jaarverbruik 1128 x 365 = 411 .720 kWh is. Wanneer deze 411.720 kWh wordt 
vergeleken met het totaal verbruik dat de tool aangeeft op basis van de inventarisatie dan 
blijkt het verschil slechts 13 te zijn. 
De gevraagde toelichting op deze grafieken kan gegeven worden door de grafieken kritisch 
te bekijken. Voor uitschieters in het elektriciteitsverbruik zijn vaak logische verklaringen aan te 
dragen. Zo kan het elektriciteitsverbruik plotseling stijgen door een koude periode waardoor 
er meer verwarmd moet worden of doordat er een evenement of beurs op een locatie is 
geweest. Wanneer er verder ingezoomd wordt op het elektriciteitsverbruik bijvoorbeeld naar 
het niveau van het verbruik per dag ziet men al gauw wanneer de eerste activiteiten van die 
dag plaatsvinden doordat lichten worden aangedaan en computers worden opgestart. Ook 
dit soort grafieken kunnen gebruikt worden om het elektriciteitsverbruik te verklaren. 
In paragraaf 4 van dit hoofdstuk moeten de kengetallen voor het elektriciteitsverbruik 
worden gegeven, hiervoor kan men gebruikmaken van de tool. Het totale verbruik van alle 
apparaten in één gebouw is te achterhalen door in de module energiebesparing "Zoeken 
naar apparaten" te kiezen en een selectie te maken op een bepaald gebouw. Het totale 
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verbruik is nu onder in beeld af te lezen wat vervolgens gedeeld moet worden door het bruto 
vloeroppervlak (BVO) van het desbetreffende gebouw. Het BVO is te bepalen door in de 
module energiebesparing te kiezen voor "Zoeken naar gebouwen" en het bewuste gebouw 
te selecteren en het BVO ervan te noteren. 

In het vierde hoofdstuk van het energiebesparingsplan komt de energiebalans ter sprake. 
Deze is eenvoudig uit de tool te halen, hiervoor is namelijk een aparte functie in de tool. De 
gepresenteerde energiebalans kan in het verslag worden geplakt waarna de energiebalans 
verklaard kan worden. Een energiebalans welke gegenereerd is door de tool bevindt zich in 
figuur 8. 

Percentage per groep 

6% 1% 1% 

65% 

DHoreca 

• Inrichting 

DKantoor 

DKoeling 

• Technisch 

D Verlichting 

• Verwarming 

Figuur 8: Energiebalans per groep 

Nu bekend is waar en hoeveel elektriciteit verbruikt wordt, is het interessant om te kijken of 
het verbruik ook omlaag kan. 

In hoofdstuk vijf wordt gezocht naar maatregelen die genomen kunnen worden om het 
verbruik terug te dringen. In dit hoofdstuk dient een tabel ingevuld te worden. De tool bevat 
ruim 80 standaard maatregelen d ie gesorteerd zijn naar het gebied waarop ze van 
toepassing zijn zoals verwarming, ventilatie, koeling, etcetera. Met behulp van de tool kan 
d irect in de maatregelen gezocht worden die te gebruiken zijn op één van deze gebieden. 
In figuur 9 is het scherm gegeven waarmee gezocht kan worden naar standaard 
maatregelen op een aantal gebieden. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat men zelf met 
maatregelen komt omdat er altijd nieuwe maatregelen bij zullen komen daar de technologie 
zich ook steeds verder ontwikkelt. 
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Figuur 9: Scherm waarmee gezocht kan worden naar standaard maatregelen 

Ook de maximale terugverdientijd moet in de tabel worden ingevuld maar ook deze kan 
met de tool berekend worden door de functie van de terugverdientijd te gebruiken welke te 
vinden is in de module Extra's. 
Verder staat onder de tabel een verklaring van de gegevens die in de kolommen moeten 
worden ingevuld. 

In het laatste hoofdstuk (conclusies en aanbevelingen) van het energiebesparingsplan 
moeten de maatregelen worden opgesomd die worden uitgevoerd en wanneer dit zal 
gebeuren. Het gaat hier meestal over zekere maatregelen. In het geval van voorwaardelijke 
maatregelen moet worden aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan 
alvorens men deze maatregelen toepast. De maatregelen die hiervoor in aanmerking komen 
zijn te halen uit het voorgaande hoofdstuk. Dit hoofdstuk mag dus geen problemen 
opleveren . 

7.3 Subsidies 
Voor het testen van het gedeelte dat gebruikt kan worden voor het aanvragen van subsidies 
zijn een tweetal cases gebruikt waarin het eventueel mogelijk was een subsidie aan te 
vragen. 

In het eerste geval ging het om een afdeksysteem voor een zwembad waarbij het 
vermoeden bestond dat deze investering in aanmerking kwam voor EnergielnvesteringsAftrek 
(EIA) . Na het doorlopen van de vragen in de tool bleek dat de investering inderdaad in 
aanmerking kwam voor EIA mits de maatregel ook voorkwam in de energielijst. (De 
energielijst beschrijft alle maatregelen die in aanmerking komen voor EIA) . Vervolgens is met 
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behulp van de tool de energielijst geopend en werd een maatregel gevonden die luidde 
"afdeksysteem voor zwembaden". Hierna is met behulp van de tool de volgende serie 
vragen doorlopen die door de tool worden gegenereerd en kon de conclusie worden 
getrokken dat de maatregel nog steeds in aanmerking kwam voor EIA. Als laatste stap is de 
tool gebruikt om een voorbeeldformulier te openen en een leeg formulier van de website 
van SenterNovem te downloaden zie "Bijlage 18: Aanvraagformulier EIA" . Dit is vervolgens 
ingevuld en opgestuurd naar het "Bureau investeringsregelingen en willekeurige afschrijving". 
Na enige tijd werden zowel een bewijs van ontvangst als een verklaring ontvangen waarmee 
werd aangegeven dat de subsidie was toegekend. In "Bijlage 19: Bewijs ontvangst en 
verklaring" zijn het bewijs van ontvangst en de verklaring van toekenning terug te vinden. Een 
aantal gegevens zoals de bedragen en contactgegevens zijn hieruit weggelaten met het 
oog op geheimhouding. 

In het tweede geval ging het om een vervangingsinvestering op het gebied van verwarming 
voor de Brabanthallen in 's Hertogenbosch. Ook hier werd gedacht aan de 
EnergielnvesteringsAftrek (EIA). Uit de eerste serie vragen bleek ook dat de investering 
mogelijk in aanmerking kwam voor EIA. Na het zoeken naar de juiste maatregel in de 
energielijst kon de conclusie worden getrokken dat deze vorm van verwarming niet in 
aanmerking kwam voor EIA. Wanneer er gekozen zou worden voor directe verwarming (de 
lucht direct wordt verwarmd door gas te verbranden) in plaats van indirecte verwarming 
(eerst water op warmen wat vervolgens de lucht verwarmt) zou EIA wel mogelijk zijn geweest. 
Hierna is nog gezocht in andere databanken met subsidies maar ook hier kon voor deze 
vorm van verwarming geen subsidie gevonden worden. 

Op basis van de twee bovenstaande gevallen kan geconcludeerd worden dat zowel de 
functie van het zoeken in verschillende databanken werkt alsmede de functie die alleen kijkt 
naarde EIA. 

7.4 Standaard maatregelen 
Voor Dierenrijk zijn een tweetal standaard maatregelen onderzocht welke met behulp van 
de tool zijn gevonden. 

De eerste maatregel is het vervangen van gloeilampen door spaarlampen. Op Dierenrijk zijn 
op een aantal plaatsen nog gloeilampen aanwezig welke samen voor ongeveer 23 ( 1 ,873) 
van de totale energievraag verantwoordelijk zijn. De totale energievraag op Dierenrijk is 
406.878 kWh wat neerkomt op een kostenpost van ruim 43.000 euro bij een energieprijs van 
l 0,6 cent per kWh. 
De besparing op de jaarlijkse kosten liggen op ongeveer op 753 inclusief onderhoud [5, 6, 7, 
8, 9, 10] van het verbruik. In dit geval zou dus 43.129 x 0,0187 x 0.75 = 604,89 euro bespaard 
kunnen worden op jaarbasis. 

Het enige dat gedaan moet worden is investeren in 28 spaarlampen (4x 25 Watt en 24x 10 
Watt) om de 28 gloeilampen te vervangen. De kosten om deze lampen te vervangen zijn 
ongeveer 4 x 1 O euro + 24 X 5 euro = 160 euro. Prijzen zijn gemiddelde prijzen en afkomstig 
van internet. [1] 

De terugverdientijd ligt dus nog binnen l jaar waarbij nog geen rekening is gehouden met de 
langere levensduur van de spaarlampen ten opzichte van de gloeilampen. 

Echter deze maatregel heeft ook neveneffecten waardoor hij onuitvoerbaar wordt. Zo is een 
bijeffect van een brandende gloeilamp dat hij warmte afgeeft. In de nachtverblijven van de 
dieren is alleen elektriciteit aanwezig en zorgen de aanwezige gloeilampen ook voor de 
benodigde warmte. Wanneer er overgestapt wordt op spaarlampen moet er geïnvesteerd 
worden in verwarming in de nachtverblijven waardoor deze maatregel ineens niet meer 
interessant is. 
Voor de spaarlampen in de speelstal is eenzelfde reden aan te voeren waarom de 
maatregel niet uitvoerbaar is. Deze lampen hangen namelijk in het schildpadden gedeelte 
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waar de lichtstraling een breed spectrum heeft wat goed is voor de dieren. Deze eigenschap 
verdwijnt echter wanneer er wordt overgestapt op spaarlampen. 

Een ogenschijnlijk simpele standaardmaatregel heeft hier dusdanige neveneffecten 
waardoor de maatregel toch niet toepasbaar blijkt. Deze neveneffecten zijn over het 
algemeen bekend bij degene die zich bezig houdt met het toepassen van de 
energiebesparende maatregelen. 

De tweede standaardmaatregel die onderzocht is, is een frequentieregelaar plaatsen bij de 
hoofdpomp van het ijsberenverblijf. 

De hoofdpomp bij het ijsberenverblijf heeft een totaal verbruik per jaar van 48.180 kWh wat 
neerkomt op 11,843 van het totale energieverbruik van Dierenrijk aangezien het totale 
verbruik op Dierenrijk 406.878 kWh is. 
Volgens de projectleider van Dierenrijk is de hoofdpomp overgedimensioneerd en zou een 
pomp met 753 van de huidige capaciteit ook volstaan. Dit betekent dat er 48.180 x 0,25 = 
12.045 kWh per jaar bespaard kan worden. Met een kWh-prijs van 10,6 cent betekent dit 
12.045x0,106 = 127 6,77 euro. 

De investering die gedaan moet worden voor de aan te schaffen frequentieregelaar en het 
installeren daarvan wordt geschat op 5.000 euro. 

Wanneer de terugverdientijd wordt berekend met behulp van de tool en met een 
rentepercentage van 153 zoals aangegeven in El 6 Energie Handleiding 
Energiebesparingsonderzoeken [4] dan wordt deze 6,33 jaar. 
Doordat binnen Libéma wordt gewerkt met een maximale terugverdientijd van 5 jaar komt 
deze maatregel niet in aanmerking om uitgevoerd te worden. 

Blijkt echter de investering 4500 euro te zijn en kan als rentepercentage 103 worden 
genomen dan is de investering wel rendabel. Het zelfde geldt voor een investering van 4200 
euro bij een rentepercentage van 153. Het is dus de moeite waard om te onderzoeken wat 
de werkelijke investeringskosten zijn. 

7 .5 Conclusie 
Alle bovenstaande tests zijn uitgevoerd door de programmeur van de software tool. De 
resultaten van tests laten zien dat de tool en al zijn functies naar behoren werken en hiermee 
de onderzoeksvraag naar behoren beantwoorden. 
Natuurlijk moet de eindgebruiker met de software tool aan de slag daarom heeft de 
eindgebruiker ook de mogelijkheid gehad om de tool te testen. De eindgebruiker gaf aan 
dat alle functies die hij nodig had verwerkt waren in de tool. De eindgebruiker had nog wel 
wensen zoals een extra mogelijkheid om gegevens te kunnen sorteren. Deze wens is nadien 
ook aan de tool toegevoegd. 
De software tool functioneert dus niet alleen naar behoren maar ook de eindgebruiker heeft 
de tool getest en is tevreden met de mogelijkheden die de tool biedt voor die zaken die de 
eindgebruiker voor ogen heeft. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusie en aanbevelingen behandeld. Eerst volgt de conclusie 
die een antwoord geeft op de onderzoeksvraag "Is het mogelijk een software tool te 
ontwerpen die het mogelijk maakt een energiebesparingsplan op te stellen voor de 
verschillende dochters van Libéma volgens een standaard format welke toegespitst is op 
Libéma en waarin ook plaats is voor eventuele subsidieregelingen.". 

8.1 Conclusie 
Het eerste gedeelte van de vraag "ontwerp een software tool die het mogelijk maakt een 
energiebesparingsplan op te stellen voor de verschillende dochters van Libéma volgens een 
standaard format welke toegespitst is op Libéma" is met succes uitgevoerd. Er is een 
gebruikersvriendelijke tool ontworpen om snel, goedkoop en gemakkelijk een 
energiebesparingsplan te genereren. Het geheel is getest met behulp van een real life case. 
De uitkomsten van deze testen zijn zeer positief waardoor gesteld kan worden dat aan het 
eerste gedeelte van de opdracht is voldaan. 

Het bovengenoemde programma en tool zijn zodanig geconstrueerd dat zij ook antwoord 
geven op het tweede gedeelte van de vraag "ontwerp een software tool waarin eventuele 
subsidieregelingen kunnen worden gezocht en of aangevraagd". Dit gedeelte is getest aan 
de hand van een tweetal cases en ook hier waren de resultaten positief. 

Libéma beschikt nu over een tool, die tegen zeer lage kosten is ontwikkeld en 
geïmplementeerd, en welke in de toekomst gemakkelijk verder kan worden uitgebreid. 
Momenteel is het al mogelijk energielabels voor gebouwen te bepalen met behulp van de 
tool. 

8.2 Aanbevelingen 
Ondanks de positieve bevindingen zijn er ook een aantal aandachtspunten. 

• De tool moet worden verankerd in de organisatie. Dit kan men bewerkstelligen door 
de tool op te nemen in de procedures die horen bij bepaalde taken. Werknemers kan 
men bijvoorbeeld verplichten energiebesparingsplannen op te stellen volgens het 
standaard format van de tool. Verder kan men eisen dat wanneer een investering 
gedaan wordt met behulp van de tool gezocht moet worden naar mogelijke 
subsidies. 

• De tool is erg gemakkelijk te gebruiken waardoor iedereen er mee overweg kan. 
Wanneer het uiteindelijke doel is dat meerdere mensen de tool gaan gebruiken, 
zullen de voor- en nadelen van de tool moeten worden uitgelegd. Zo functioneert de 
tool alleen goed wanneer iedereen nauwkeurig de beschreven procedures volgt om 
gegevens in te voeren. Wanneer foutieve of onvolledige · gegevens worden 
ingevoerd, kan er vervuiling in de uitkomsten optreden. Zorgvuldigheid is dus gewenst 
en hierop moet nadrukkelijk gewezen worden. 

• Verder moet er onderhoud gepleegd worden aan de tool om links up-to-date te 
houden en de aanwezige apparaten en gebouwen te actualiseren. Het is het 
eenvoudigst wanneer deze taken bij één persoon komen te liggen. Deze persoon zou 
bijvoorbeeld eens per maand, of wanneer blijkt dat de links, de apparaten en 
gebouwen niet zo vaak veranderen eens per half jaar, alles kunnen nalopen om er 
voor te zorgen dat alles naar behoren blijft functioneren. 

• In de toekomst zou de tool verder uitgebreid kunnen worden. Er zou een gedeelte 
toegevoegd kunnen worden met alle apparaten die op gas werken. Verder zouden 
subsidies die vaker aangevraagd worden uitgebreid in de tool kunnen worden 

38 



opgenomen zoals ook de EnergielnvesteringsAftrek een eigen plek heeft in de tool. 
Dit zou een opdracht kunnen zijn voor een toekomstige stagiair. 
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Bijlage 1: Organigram algemeen 
Algemene 
directie 

F&A Secretariaat 

Juridisch P&O 
Zaken 

ICT -

1 

Divisiedirectie Divisiedirectie 
Attractie- en Vakantieparken Beurzen 8. Evenementen 

Bouw 8. Marketing Bouw& Stof 
Onderhoud &. Sales Onderhoud Horeca 

1 1 1 

Safaripark Speelland Ecodrome Sportiom Brabanthallen Aulotron IJsselhallen 
Beek.se Bergen Beek.se Bergen 

1 1 1 1 1 1 

Dierenrijk Nederlands Vakantiepark Het Zilveren Groenoordhallen Libémo Indoor 
Europa stripmuseum Vinkeloord Schors Events Brabant 

1 1 1 1 

Safaricamping De Vakantiepark Zeelandhallen libéma 
Beek.se Bergen Buitenjan Beek.se Bergen Exhibitions 
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Bijlage 2: Organigram Bouw en Onderhoud 

1 
Medewerker 
creatief 
ontwerp 
Frans Koppens 

Manager Bouw 
& Onderhoud 
Fred Vogelaars 

Creatief 
ontwerper 
Hans Bekkers 

Secretaresse Bouw 
& Onderhoud 
Nicolien Hendriks 

1 

Project 
coördinator 
Frank 
Jansen 

1 
Projectleider/ 
tekenaar 
H ons Kipping 

1 
Administratief 
medewerkster 
Michelle Willems 

1 

Stagiaires 
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Bijlage 3: Vragen interview 

Vragen: 

1. Wat wordt er ondernomen met betrekking tot subsidies binnen Libéma? Wordt er 
actief gezocht naar subsidiemogelijkheden? En wie zoekt er dan naar? 

Indien er niet actief gezocht wordt. 
2. Waarom wordt er niet actief gezocht? Wat zou er moeten veranderen zodat er actief 

gezocht wordt naar subsidiemogelijkheden? 

3. Wanneer is een subsidie interessant voor Libéma? 

4. Van welke subsidies wordt nu gebruik gemaakt? Wat zijn de ervaringen hiermee? 

5. Welke subsidies zijn bekend maar worden niet aangevraagd? Waarom niet? 

6. Op welke gebieden liggen nog mogelijkheden voor subsidies denkt u? Waarom heeft 
u dit vermoeden? 

7. Waarom is hier nooit naar gekeken? 

8. Wat wordt er gedaan om achter subsidiemogelijkheden te komen? 

9. Hoe zou je graag willen dat een eventuele tool eruit ziet? Wat zou de tool allemaal 
moeten kunnen? !terugverdientijd) 

10. Wat bent u bereid te doen om de tool up-to-date te houden? Hoe vaak, waar, door 
wie? !koppeling naar databank op internet) 

11 . Zou alleen Bouw & Onderhoud deze tool moeten gebruiken of ook de parken zelf? 
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Bijlage 4: Bestanden Sportiom en Beekse Bergen 

Excel-bestanden: 
Electroverbruik onderdelen totaal 02-07.xls; 
Elektroverbruik SP 10-06 DVerbruikers.xls; 
Elektroverbruik SP 10-06.xls; 

Word-bestanden: 

Grootte: 149kB; Gewijzigd op 1-3-2007 14.32 
Grootte: 285kB; Gewijzigd op 1-3-2007 14.45 
Grootte: 134kB; Gewijzigd op 26-02-2007 15.57 

besparingsonderzoek Sportiom 141206.doc; Grootte: 856kB; Gewijzigd op 15-12-2006 14.05 
besparingsonderzoek Sportiom 141206 
versie Sjors vd Boogaart.doc; Grootte: 567kB; Gewijzigd op 15-12-2006 11 .22 
besparingsonderzoek Sportiom 260107.doc; Grootte: 285kB; Gewijzigd op 21-08-2007 13.08 

Excel-bestanden: 
Elektroverbruik BB 02-06-06.xls; 
Elektroverbruik BB 12-4-06.xls; 
Elektroverbruik Vakantiepark bungalows.xls 
Elektroverbruik Vakantiepark.xls; 
energiebalansen bedrijfsonderdelen.xls; 
energiebalansen.xls; 
energiebalansen.xls; 

Word-bestanden: 

Grootte: 807kB; 
Grootte: 215kB; 
Grootte: 112kB; 
Grootte: 309kB; 
Grootte: 315kB; 
Grootte: 286kB; 
Grootte: 38kB; 

besparingsonderzoek Beekse Bergen concept 060406.doc 

Gewijzigd op 16-03-2007 10.41 
Gewijzigd op 21-08-2007 10.28 
Gewijzigd op 15-02-2007 14.13 
Gewijzigd op 15-02-2007 09.26 
Gewijzigd op 12-09-2007 10.38 
Gewijzigd op 16-03-2007 11.51 
Gewijzigd op 08-05-2007 11.04 

Grootte: l .227kB; Gewijzigd op 21-08-2006 11.47 
Energie Besparingsplan 1.1.doc Grootte: 67kB; Gewijzigd op 23-02-2007 17.05 
Energiebesparingsonderzoek Beekse Bergen 070302.doc 

Grootte: 1.447kB; Gewijzigd op 14-06-2007 13.09 
Energiebesparingsonderzoek Beekse Bergen 070613.doc 

Grootte: 751 kB; Gewijzigd op 21-06-2007 15.30 
Energiebesparingsonderzoek Jungalows Beekse Bergen 070604.doc 

Grootte: 4.059kB; Gewijzigd op 06-06-2007 15.07 
oud ebp bb concept 060821 .doc Grootte: 1.737kB; Gewijzigd op 06-03-2007 16.16 
ebp 20-04.doc Grootte: 498kB; Gewijzigd op 20-04-2007 13.00 
Energiebesparingsonderzoek Jungalows Beekse Bergen 070412.doc 

Grootte: 505kB; Gewijzigd op 08-05-2007 11.04 
Energiebesparingsonderzoek Jungalows Beekse Bergen 070508.doc 

Grootte: 506kB; Gewijzigd op 09-05-2007 16.01 
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Bijlage 5: Informatiebladen 

Informatiebladen lnfoMil 
E03 Energie Informatieblad Gebouwen (Herziene versie) 
E04 Energie Informatieblad Faciliteiten t.b.v. energie in de milieuvergunning voor nier 
MJA-inrichtingen 

Overig 

El 6 Energie Handleiding Energiebesparingsonderzoeken 
ROl Regelgeving Informatieblad Horeca 
R02 Regelgeving Informatieblad Sport 
R03 Regelgeving Informatieblad Recreatie 
R04 Regelgeving Informatieblad Zwembaden 
R05 Regelgeving Informatieblad Algemeen (gebouwen met een sociaal
maatschappelijke functie) 
R07 Regelgeving Informatieblad Kantoorgebouwen 
R 19 Regelgeving Informatieblad Windturbines (besluit voorzieningen en installaties) 
R20 Regelgeving Informatieblad Warmtekrachtinstallaties (besluit en installaties) 

Kerncijfers 2006 
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Bijlage 6: Lijst van bedrijven 

In deze bijlage zijn de bedrijven gerangschikt naar de diensten die ze leveren. Deze lijst is niet 
compleet omdat het hier een selectie uit het totale aanbod van bedrijven betreft. 

Energlebesparlngsplannen 
Crythmadim bv te Grathem 
E-Ck Energie en Milieu BV te St. Joost 
Energica te Ridderkerk 
Geurts Technisch Adviseurs BV te Oss 
LuMos te Berg en Dal 
Joule Consult te Hoogeveen 
MCom Adviesburo B.V. te Sint Michielsgestel 
Milicon te Deurne 
LeCram Consultancy te Hengelo 
Royal Haskoning met meerdere vestiging in NL 
Techniplan Adviseurs te Rotterdam 
Wageningen UR/Vastgoed en Bouwzaken te Wageningen 
SIEM te Amsterdam 
Hellemans Consultancy met meerdere vestiging in NL 

Subsidieaanvragen 
PNO Consultants met meerdere vestiging in NL 
Vectrix BV te Weesp 
Agri Holland te Wageningen 
TechForce lnnovations BV te Hilversum 
Plus Projects te Den Haag 
SAB Subsidie Advies Bureau B.V. te Rotterdam 
Raadgevend bureau Het Grote Oost te Hoorn 
Crescens Consultancy te Hoorn 
Ten Klooster & de Weerd Consultants BV te Houten 
Raad & Daad subsidieadviseurs te Dordrecht 
lnterVien Management Consultants te Rotterdam 
Dynova Innovatieadvies bv te Veenedaal 
JPG Adviesgroep bv te Zaandijk 
Tarifa Consultancy te Rotterdam 
VSC-Subsidies te Hoorn 
Subsidiekantoor te Deventer 
HezelBurcht met meerdere vestiging in NL 
Van Daalen & Partners te Voorhout 
N.V. NOM te Groningen 
VDB Adviesgroep B.V. te 's Hertogenbosch 
Adel, Adviesbureau Delfgaauw te Twenterand 
Currency Connect te Goor 
Arcade subsidieadvies te Oosterhout 
Het subsidieburo te Amsterdam 

Energiebesparlngsmogelljkheden 
CCS Energie Advies te Deventer 
Clear Energy te Bergschenhoek 
Deerns raadgevende ingenieurs bv met meerdere vestiging in NL en daarbuiten 
DHV BV met meerdere vestiging in NL en daarbuiten 
Dweegers en De Bruijn bv te 's Hertogenbosch 
Alenso te Brunssum 
lntechno ingenieursburo met meerdere vestiging in NL 
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Subsidieaanvragen en besparingsmogelijkheden 
Mynt Advies te Krommenie 
Direction te Ermelo 
Prosuma BV te Eindhoven 
Accon avm adviseurs en accountants met meerdere vestiging in NL 
Subsidieadviesbureau BTC BV te Wouwse Plantage 
Bronnen Consulting B.V. te Amsterdam 
Novor Bedrijfsadvisering B.V. te Soest 
Subvention subsidies & projectmanagement met meerdere vestiging in NL 
EraQua te Waalre 
Teloor Consultancy te Heereveen 
Evers & Manders Consult B.V. te Hoevelaken 
Herman de Groot Projekt Techniek te Leusden 
Seghers Subsidie Adviseurs te Moorsen 
DWA Subsidieadvies te Bodegraven 
Host te Hengelo met verschillende vestigingen in het buitenland 
KWA Bedrijfsadviseurs BV te Amsterdam 

Subsidieaanvragen en energlebesparingsplannen 
AET Ingenieursbureau BV te Ulvenhout 
Meijer Energie- & Milieumanagement te Den Haag 
De Kleijn Energy Consulting B.V. te Druten 
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Bijlage 7: Databanken 

Gratis databanken: 
www.stichtingrecreatie.nl van de Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum 
www.subsidieshop.nl van de Rijksoverheid 
www.nuonsubsidiedesk.nl van Nuon 
www.senternovem.nl/senternovem/da.asp van SenterNovem 
http:f /195.35.192.179 /sdw/raadplegen/default.asp van Kluwer 

Betaalde databanken: 
www.fondsenwervingonline.nl van Tekst en Uitleg B.V. 
www.subsidietotaal.nl van Elsevier 
http:/ 1195.35.192.179 /sdw/raadplegen/default.asp van Kluwer 
www.deloitte.com/dtt/section_node/0, 1042,sid3253D63928,00.html van Deloitte 
http://www.j4badvisor.nl van j4b Nederland B.V. 

Kosten betaalde databanken: 
Fondsenwervingonline.nl kost 249 euro per jaar excl. BTW en eenmalig 9,90 voor administratie
en accountkosten 
Subsidietotaal.nl kost 785 euro per jaar excl. BTW voor 1-5 gebruikers 
De databank van Kluwer kost 539 ,93 euro excl. BTW aan licentiekosten en 231,40 euro excl. 
BTW per gebruiker per jaar 
De databank van Deloitte kost 650 euro excl. BTW per gebruiker per jaar. 
J4badvisor.nl kost 995 euro excl. BTW voor 1 gebruiker op 1 locatie per jaar tot en met 5 
gebruikers 1395 euro excl. BTW per jaar. 
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Bijlage 8: Beschrijving van de verschillende objecten 

2 Beschrijving van de verschillende objecten 

Gebouwen 

Bouwjaar 

Beschrïrvi ng van de hoofdfunctie en nevenfunctie 

De ligging 

Oppervlakte (bvoJ, inhoud, verdeling en eventueel vorm 

Beschrïrving van de voor de schil gebruikte bouwmaterialen 

en toegepas19 isolatie, met warmteweerstandscoêffident en 

bijbehorend oppervlak 

Maatre911len ten behoeve van tochtwering (bïrvoorbeeld 
deurdrangen , draaideur) 

Toe911paste isdatie, warmte-rstandsc:oèlFicient en 

bijbehorende oppervlak. 

Procenen, in~tallaties en voorzieningen 

Processen mo&ten duidelijk omschreven worden. Dit kan het 

beste door 911bruikte maken van slroomsc:hsma'•, waar per 

proamtapwordtaangSgE1V9n wat er in-en uitgaat. 

Ketel hui r. of ketel hu i:zsn 

Ketel installatie 

Wiîze van ve~rmingvan de gebouwen 

(CV, vloerverwarming. kachelr., etc;J 

Groepenverdeling (re911lin911n) 

Mechanische ventilatie 

Luc:htbevochtigi ng 

Warmwatervoorziening 

Verlichting (type verlichting, type armatuur, schakel· 

mogelijkheden) 

Koeling (aircoJ 

Kantoorapparatuur 

Apparatuur t.b.v. het bereiden en bewaren van moo~ijden 

en dranken 

Bijmndere installaties (stoom, WKK, PV, z.cnneoollectoren, 

etc .) 

Overige bedrijlsspeciReke apparatuur 

Regelapparatuur t.b.v. eerdergenoemde installaties en 

gebruikelijke d::m -1 actuele instelwaarden daarvan 

Regelstrategie (setpointr.verwarming en koeling, bedr~fs

tijden, aanwarming, nach~rlaging, weekendverlaging, 

vrije koeling) 

Bij de inventarisatie is het w·cnsdi jk om aan re geven 

wc:lke gc:dragingen van invloc:d z.ijn op her energiever

bruik. Daarbij is het nodig om problemen en kJru:h ten 

te vermdden. E= nrude toekomstplannen wordt ook 
genoemd. D e:z.e kunnen bepalend zijn bij her al dan 
niet uitvoeren van maatregelen. O f de gebouwen e:n 

inscallaries eigendom zijn van de gebruiker is oo k V'.lfl 

belang bij he t (kunnen) uitvoeren v-an de maatregelen. 

Bron: lnfoMil. Eló Energie Handleiding Energiebesparingsonderzoeken. Den Haag 2003 [4) 
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Bijlage 9: Energiebalansen 

4 Energiebalansen 

Gewenste onderdelen van de rapportage over 

energiebalansen zijn: 

Per energiesoort worden de verbruiken verdee.ld in groepen. 

Dit gebeurt aan de hand van verbruiksgegevens van appara

tuur en bedrijfsuren, temperatuurmetingen, et cetera . Dit 

impliceert een opname von de situatie ter plaatse. Metingen 

zijn ook mogelijk maar over het algemeen onnodig. 

Voor elektriciteit kunnen bijvoorbeeld de volgende groepen 

genoemd worden: 

• verlichting; 

• mechanischeventilatie; 

• gebouwkoeling; 

• (verwarmings)pompen; 

• kantoorapparatuur; 

• productieapparatuur; 

• diversen . 

Voor gas en/ of brandstof kunnen bijvoorbeeld de volgende 

groepen genoemd worden: 

• ruimteverwarming; 

• warmlapwater; 

• productie; 

• type verwarmingsketel. 

Een arbitraire opdeling van het energieverbruik om tot een 

balans te komen is niet acceplabel. 

Het 9.ecumuleerde verbruik van de groepen moet overeen

komen met het meest recente jaarverbruik. 

Ind ien meer dan l 0% van het verbruik van een groep in de 

categorie 'diversen' of 'overigen' terechtkomt, zal dit nader 

uitgewerkt en gespecificeerd worden. 

Een groep dt,e meer dan 40% van het totaal van een energie

soort bedraagt, wordt nader geanalyseerd. 

Het gebruik van tussenmeters bij het opstellen van de balans 

geeft een nauwkeuriger resultaat. 

Een analyse van de verschillende balansen is essentieel voor 

een goede beoordeling. 

Bron: lnfoMil. E16 Energie Handleiding Energiebesparingsonderzoeken. Den Haag 2003 [4) 
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Bijlage 10: Voorwaarden EnergielnvesteringsAftrek 

Bent u ondernemer en inkomsten- ofvennootschapsbelastingplicht.ig? 

,, 
Is hetminder dan3 maanden 
geleden dat er vetplichtingen zijn nee 
aangegaan t.a.v . de te melden 
voorzieningen? 

ja 

,. 
Is het te melden investerings
bedrag groter dan EUR 450? 

Is voor de voorziening een 
bouwverguming. 
milieuvergunning ofWbr
vergunning nodig? 

nee 

" 
U kunt een meldingsformulier 
EIA indienen, mits de 
voorziening voldoet aan de 
gestelde eisen. 

nee 

Is er een vergunning afgegeven 
voor de voorziening op het 

1_j_a_-1-"moment dat u de melding doet? 
- Bij wind op zee: Is er eenMEP

beschikking afgegeven met een 
subsidiebedrag> O? 

nee 

nee 

, , 
Een EIA aanvraag voor deze 
voorziening is niet (meer) 
mogelijk . 

Bron: website SenterNovem [14) 
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Bijlage 11 : Generieke bedrijfsmiddelen 

Voldoet het middel aan de voorwaarden 
omschreven in stap 1 van het stappenplan? 

Staat het middel 
expliciet 
omschreven in de 
energielijst? 

Voldoet het middel 
volledig aan de 
omschrijving in de 
energielijst? 

nee 

Staat bij de 
omschrijving van 
het middel in de 
energielijst een 
[\IV] vermeld? 

ja 

1 

-

nee -

nee 

Bekijk de energieprestatie
eisen . Voldoet het middel 
aan de omschreven 
be sp aringsno rm en? Let 
hierb~ goed op of het om 
een nieuwe of bestaande 
voor zie nin g gaat. 

1 

ja 

nee 

Uw investering komt 
helaas niet in 
aanmerking voor EIA 

1 

nee 

Uw investering komt in aanmerking voor EIA. 
Ga nu naar Stap 4: E IA Aanvragen 

Bron: Website SenterNovem (13) 
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Bijlage 12: Domeinmodel 
<<power type>> 
Apparaat_type 

Groep 
Gebouw 

Locatie 

1..* 1 
Aantal 1..* 1 naam Locatie Bouwjaar 

bevinden zich 
bevlnder 1zlch 

Functie 
Ligging 

o .. * Oppervlakte (BVO) 
Sectie 

Apparaat 
Inhoud 

1..* 1..* 1..* o .. * Schil 
naamSectie 

Aantal 
Isolatie onderdeel van 

be "at o .. * v erbruikPerEenheid 
warmtecoëfficient 

Uren PerDaglngebruik 
Tochtwering 

Ruimte 
bevat Dagen Per J aarlngebruik 

; Rapport_gebovw 

1..* o .. * /Totaalverbruik 1 1..* 
naam Ruimte I Rapport_ apparaat bestaat uit 

/ Energiebalans Id Ruimte 

1 

hoort bij 
o .. * 

voor een 
Terugverdientijd 

Subsidie 
Rentepercentage 

naamSubsidie Levensduur -._l_ Energieprijs Hyperlink o .. * Besparingspercentage 
/Besparing 
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---------- - - --·- - - - - --- · 

Gebouw 

Aantal 
Bouwjaar 
Functie 
Ligging 
Oppervlakte (BVO) 
Inhoud 
Schil 
Isolatie 
Warmtecoëfficient 
Tochtwering 
/ Rapport_gebouw 

Locatie 

naam Locatie 

Sectie 

naamSectie 

Ruimte 

naamRuimte 
ldRuimte 

Aantal: Het aantal van hetzelfde gebouw 
Bouwjaar: Bouwjaar van het gebouw 
Functie: Beschrijving van de functie van het gebouw 
Ligging: De ligging van het gebouw op de locatie 
Oppervlakte (BVO): Vloeroppervlakte van het gebouw in vierkante meters 
Inhoud: Inhoud van het gebouw in kubieke meters 
Schil: De materialen waaruit het omhulsel van het gebouw bestaat 
Isolatie: Omschrijving van de gebruikte isolatiematerialen 
Warmtecoëfficient: De warmtecoëfficient van het gebouw 
Tochtwering: Genomen maatregelen tegen tocht 
/ Rapport_gebouw: Bewerking die een rapport van de geselecteerde gebouwen opstelt 

naamLocatie: De naam van de locatie 

naamSectie: De naam van de sectie 

naamRuimte: De naam van de ruimte 
ldRuimte: Nummer of omschrijving om de ruimte exact te bepalen 
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Terugverdientijd 

Rentepercentage 
Levensduur 
Energieprijs 
Besparingspercentage 
/Besparing 

Apparaat 

Aantal 
VerbruikPerEenheid 
UrenPerDaglngebruik 
Dagen Per Jaarlngebruik 
/Totaalverbruik 
/ Rapport_apparaat 
/ Energiebalans 

--- -- - - ------ ---- -·- ·- · - - - ----

Rentepercentage: De interne rentabiliteit in procenten 
Levensduur: De levensduur van een apparaat in jaren 
Energieprijs: De prijs van één kWh in euro's 
Besparingspercentage: Het aantal procenten dat bespaard wordt in de nieuwe situatie t.o.v. de 
huidige situatie 
/Besparing: Het totaalbedrag in euro 's dat per jaar bespaard wordt 

Aantal: Het aantal apparaten dat zich in dezelfde ruimte bevindt 
VerbruikPerEenheid: Het aantal kWh dat een apparaat verbruikt 
UrenPerDaglngebruik: Het aantal uren per dag dat een apparaat stroom verbruikt (in uren) 
DagenPerJaarlngebruik: Het aantal dagen per jaar dat een apparaat stroom verbruikt 
(in dagen) 
/ Totaalverbruik: Het totale energieverbruik van een apparaat per jaar (in kWh) 
/ Rapport_apparaat: Bewerking die een rapport opstelt van de geselecteerde apparaten 
/ Energiebalans: Bewerking die een energiebalans opstelt op basis van de gegeven criteria 
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Subsidie 

naamSubsidie 
Hyperlink 

<<power type>> 
Apparaat_type 

Groep 

naamSubsidie: De naam van de subsidie 
Hyperlink: De hyperlink waarachter de subsidie of subsidiedatabank te vinden is op internet 

Groep: De groep van apparaten waartoe een apparaat behoort 
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Bijlage 13· Designmodel . 
<<power type>> 

Gebouw 
Apparaat_type 

Groep : String 

ldGebouw: Integer {stdid} Locatie toevoegenGroep (} 1 •. * Aantal : Integer l..* 1 naam locatie: String 
1 Bouwjaar : Date 

Functie : String 
bevinden zich toevoegenLocatle (} 

Ligging : String bevlnder 1zlch o .. * OppeNlakte (BVO): Decimal 
o .. * Inhoud : Decimal Sectie Apparaat 

Schil : String l..* 1..* naamSectie : Strino 
Isolatie : String toevoegenSectfe (} ldApparaat: Integer {stdid} onderdeel van 1 .• * bevat o .. * Warmtecoëfficient: Decimal Aantal: Integer Tochtwering : String VerbruikPerEenheid: Decimal 
/ Rapport_gebouw Ruimte UrenPerDaglngebrvik: Integer 

1 toevoegenGebouw (} 1 1 •• * naamRuimte: String 1 •• * o .. * Dagen Per Jaarlngebruik : Integer 
verwifderenGebouw (} bestaat uit ldRuimte : String bevat /Totaalverbruik 
aanpassenGebouw(} 

toevoegen Rtim te ( J 
/ Rapport_apparaat 

rapportPrf nten ( } 
toevoegerJdRulm 1e ( J 

/ Energiebalans 

1 

hoort bij 
Terugverdientijd 

Subsidie o .. * Rentepercentage : Decimal 
~voor een Levensduur : Decimal naamSubsidie : String 

toevoegenAppaaten {} 
Energieprijs : Decimal Hyperlink : String 

verwifderenApparaten (} ....L Besparingspercentage : Decimal ToevoegenUnk (} aanpassenAppaaten(} 
/Besparing Aanpassertlnl< ( } rapporlPrlnten ( } 
berekenTerugverdentffd (} Verwif derert/nk (} energebdansPrfnten { J 
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Bijlage 14: Gegevens apparaten Dierenrijk 

locatie 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Sectie 

Buiten 

Buiten 

Buiten 

Buiten 

Diervoederbereidingsstal 

Diervoederbereidingsstal 

Diervoederbereidingsstal 

Ruimte 

Overig 

Parkeerplaats 

Parkeerplaats 

Parkeerplaats 

Boven/opslag 

Boven/opslag 

Boven/opslag 

Dierennjk Diervoederbereidingsstal Kantoor 

Dierennjk Diervoederbereidingsstal 

Dierennjk Diervoederbereidingsstal 

Dierennjk Diervoederbereidingsstal 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Dierenrijk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierenrijk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierennjk Hoofdgebouw 

Dierenrijk Hoofdgebouw 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierenn]k 

Dierennjk 

Dierennjk 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Hoofdgebouw 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Recreatie 

Verblijven 

Kantoor 

Kantoor 

Overig 

Entree 

Entree 

Entree 

Entree 

Entree 

Kantine 

Kantine 

Kantine 

Kantine 

Kantoor 

Kantoor 

Kantoor 

Kantoor 

Kantoor 

Kantoor 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Keuken 

Kluisruimte 

Kluisruimte 

Kinderboerderij 

Kinderboerderij 

Speelstal 

Speelstal 

Speelstal 

Speelstal 

Speelstal 

Speelstal 

Speelstal 

Beren 

Gem. 
Aantal uren 

Omschrijving 
appa- Verbruik per 
raten (Watt) dag 

Persriool 

Gas ontladingslamp 

Slagboom 

Spaarlamp 

Afzuiging 

Motoren 

TL-verlichting 

Computer 

Laserprinter 

TL-verlichting 

TL-verlichting 

Computer 

6 

38 

1 

8 

4 

4 

4 

16 

2 
Kassa l 

Nooduitgangsignaleering 2 

Spotje 30 

Spotjes vitrine 16 

Magnetron 1 

Nooduitgangsignaleering 2 

Spaarlampen plafond 30 

TV 

Bewakings installatie 

Computers 

Kopieerapparaat 

Laserprinter 

Spaarlamp 

TL-verlichting 

Afzuiging 

Frituur 

Koeling 

Koffieautomaat 

Miniverwarmer 

Oven 

TL-verlichting 

Vaatwasser 

Warmhoudkast 

Wasmachine 

4 

1 

16 

28 

2 

3 

16 

1 

3 

Boiler 

Luchtbehandelingskast 1 

Nooduitgangsignaleering 2 

TL-verlichting 

CV installatie 

Gloeilampen 

Heat hers 

4 

5 

4 

2 

Nooduitgangsignaleering 4 

PAR 54 sfeerverlichting 28 

TL-verlichting 

Warmtelamp 

Schrikdraadinstallatie 

34 

5 

3 

800 

250 

700 

10 

800 

800 

80 

100 

35 

80 

80 

100 

100 

9 

20 

20 

800 

9 

15 

70 

200 

100 

600 

35 

15 

80 

1.500 

235 

1.000 

1.400 

300 

4.000 

80 

3.600 

400 

800 

1.200 

600 

9 

80 

133 

100 

40 

9 

300 

80 

150 

17 

12 

3 

16 

16 

6 

6 

10 

10 

24 

10 

10 

9 

9 

24 

8 

8 

0,5 

24 

9 

6 

24 

10 

9 

10 

10 

10 

4 

5 

5 

13 

6 

5 

9 

3 

6 

5 

6 

8 

24 

9 

24 

16 

24 

24 

8 

9 

22 

24 

58 

Gem. 
dagen 
per 
Jaar 

365 

365 

365 

365 

365 

365 

365 

350 

365 

365 

365 

350 

350 

365 

350 

350 

350 

365 

350 

350 

365 

300 

300 

300 

300 

300 

350 

160 

365 

365 

350 

160 

350 

350 

160 

350 

365 

365 

365 

350 

365 

365 

365 

365 

350 

350 

365 

365 



Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Dierennjk 

Dierennjk 

Dierenrijk 

Dierenrijk 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Verblijven 

Dierenrijk Verblijven 

Dierennjk Verblijven 

Beren 

Beren 

Bevers 

Bevers 

Dassen 

Elanden 

Elanden 

Elanden 

IJsberen 

IJsberen 

IJsberen 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

IJsberencontainer 

Olifanten 

TL-verlichting 

Warmtelint 

Gloeilampen 

Schrikdraadinstallaties 

Schrikdraadinstallatie 

Schrikdraadinstallatie 

TL-verlichting 

Warmtelint 

Schrikdraadinstallatie 

TL-verlichting 

Warmtelint 

Blower 

Hoofdpomp 

Pomp tbv filterinstallatie 

Redox ozon installatie 

TL-verlichting 

Trommelzeef motor 

Trommelzeef sproeiers 

UV filter 

Warmtelint 

Schrikdraadinstallatie 

Otter /bevercontainer Blower 

Otter /bevercontainer Grondwaterpomp 

Otter /bevercontainer Hoofdpomp 

Otter/bevercontainer Pomp tbv filterinstallatie 

Otter /bevercontainer Redox ozon installatie 

Otter /bevercontainer TL-verlichting 

Otter/bevercontainer Trommelzeef motor 

Otter /bevercontainer Trommelzeef sproeiers 

Otter /bevercontainer UV filter 

Otter /bevercontainer Warmtelint 

Otters Gloeilampen 

Otters 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Roggencontainer 

Tijgers 

Tijgers 

Tijgers 

Vossen 

Vossen 

Vossen 

Wasberen 

Wasberen 

Wisent 

Wisent 

Wisent 

Wolven 

Schrikdraadinstallaties 

Dompel pomp 

Dompelpomp 

Hoofd pomp 

Meetkast 

Redox ozon installatie 

TL-verlichting 

UV filter 

Warmtelint 

Waterheater 

Schrikdraadinstallatie 

TL-verlichting 

Warmtelint 

Gloeilampen 

TL-verlichting 

Warmtelint 

Gloeilampen 

Schrikdraadinstallaties 

Schrikdraadinstallatie 

TL-verlichting 

Warmtelint 

Schrikdraadinstallatie 

16 

1 

3 

16 

2 

16 
1 

2 

1 

3 

4 

6 

2 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

6 

1 

5 

3 

1 

1 

2 

6 

1 

2 

16 
1 

8 

4 

1 

8 

1 

2 

16 

80 

70 
50 
17 
17 
17 
80 

70 
17 
80 

70 
1.000 

5.500 
1.500 
120 
80 

1.500 
1.500 
75 
70 
17 
1.000 

7.500 
1.500 
1.500 

120 
80 

1.500 
1.500 
75 
70 
50 
17 
100 
200 
1.500 
50 
120 
80 

70 
70 
3.000 

17 
80 

70 
50 
80 
70 
50 
17 
17 
80 

70 
17 

6 

24 
12 
24 
24 
24 
6 

24 
24 
6 

24 
0,05 
24 
20 
20 
2 

4 

4 

24 
24 
24 
0,05 
6 

23 
20 
20 
2 

4 

4 

24 
24 
12 
24 
20 
20 
20 
20 
20 
2 

24 
24 
10 

24 
6 

24 
12 
6 

24 
12 
24 
24 
6 

24 
24 

59 

365 

150 
365 
365 
365 
365 
365 
150 
365 
365 
150 
365 

365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
150 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
150 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
150 
365 
365 
365 
150 
365 
365 
150 
365 
365 
365 
365 
150 
365 



Dierennjk Verblijven Zeehondencontainer Blower 1.000 0,05 365 
Dierenrijk Verblijven Zeehondencontainer Hoofdpomp 2 1.500 20 365 
Dierennjk Verblijven Zeehondencontainer Pomp tbv filterinstallatie 2 1.500 20 365 
Dierennjk Verblijven Zeehondencontainer Redox ozon installatie 2 120 20 365 
Dierenrijk Verblijven Zeehondencontainer TL-verlichting 6 80 2 365 

Dierennjk Verblijven Zeehondencontainer Trommelzeef motor 1.500 4 365 
Dierenrijk Verblijven Zeehondencontainer Trommelzeef sproeiers 1.500 4 365 
Dierennjk Verblijven Zeehondencontainer UV filter 75 24 365 
Dlerennjk Verblijven Zeehondencontainer Warmtelint 70 24 150 
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Bijlage 15: lnventarisatieformulier gebouwen 

Locatie 

Sectie 

Ruimte 

Bouwjaar 

Functie 

Ligging 

Oppervlakte (BVO) 

Inhoud 

Schil 

Isolatie 

Warmtecoëfficient 

Tochtwering 
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Bijlage 16: Gegevens gebouwen Dierenrijk 

Locatie Sectie 

Dierenrijk Hoofdgebouw 

Dierenrijk Diervoeder
bereidingstal 

Ruimte Bouwjaar 

2004 

medio 
1960; 
renovatie 
confrom 
bouwbesluit 
2003 

Functie Ligging 

Receptie, Inde 
restaurant, winkel, zuidwesthoek 
kantoor, kantine, van Dierenrijk 
kleedruimte, metde 
sanitaire voorgevel op 
voorzieningen, het westen 
voorraad voor 
winkel 

Opslag, koel- en Inde 
vriescel voor zuidwesthoek 
diervoedsel, van Dierenrijk 
kantoor voor metde 
dierverzorging, voorgevel op 
diervoedsel het 
bereidingsruimte zuidoosten 

Oppervlakte 
(BVO) 

403 m• 

506 m• 

Inhoud Schil 

2157 m• Beton op 
zand, 
spouwmuur, 
dakpannen, 
houten 
kozijnen met 
dubbele 
beglazing 

2230 m• Beton op 
zand, 
spouwmuur, 
dak; kunststof 
golfplaten 
afgetimmerd 
met panelen, 
houten 
kozijnen met 
dubbele 
beglazing 

Isolatie 

Vloer, 
gevels en 
dak 
geïsoleerd. 
Dubbel 
glas. 

Gevels en 
dak 
geïsoleerd. 
Dubbel glas 

Warmte-
coëfflclent Tochtwering 
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Dierenrijk Speelstal medio 
1960; 
renovatie 
confrom 
bouwbesluit 
2003 

Ontvangst, 
speeltuin, stallen 
voor een klein 
aantal 
boerderijdieren, 
bioscoop/filmzaal 

Inde 
zuidwesthoek 
van Dierennjk 
met de 
voorgevel op 
het 
zuidwesten 

605 m2 2357 m• Beton op 
zand, 
spouwmuur, 
dak; kunststof 
golfplaten 
afgetimmerd 
met panelen, 
houten 
kozijnen 

Gevels en 
dak 
geïsoleerd. 
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Bijlage 17: Standaard energiebesparingsplan 

Energiebesparingsplan 
(Naam park invullen) 

Rosmalen, 20-4-2008 
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Gegevens locatie 

Naam 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail adres 
Branche 
Kadastrale ligging gemeente 
Naam contactpersoon 
E-mailadres contactpersoon 

Gegevens betrokken adviseur(s) 

Naam 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail adres 
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Samenvatting 

Met minimaal: 
• Het totale energieverbruik. Deze kan getoetst worden aan energiecijfers van vergelijkbare 

bedrijven. 
• Het totaal van de mogelijke besparingen in kWh en/of aardgasequivalenten. 
• De belangrijkste besparende maatregelen. Hiermee worden de maatregelen bedoeld die de 

grootste besparing mogelijk maken, dan wel de maatregelen die het meest ingrijpen in de 
bedrijfsvoering. 

• De gevolgen voor de organisatie in termen van financiêle, technische en organisatorische 
veranderingen. 
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1. Algemeen 

1. 1 Kader van het onderzoek 
Invullen 

1. 2 Doelstelling met betrekking tot energie 
Invullen 

1.3 Scope van het onderzoek 
Invullen 

1.4 Aanpak en betrokkenen 
Invullen 

1.5 Verantwoording referentiejaar 
Invullen 
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2. Beschrijving gebouwen en apparaten 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de gebouwen en de apparatuur ter sprake die aanwezig zijn 
op deze locatie. 
In paragraag 2.1 zal een overzicht worden gegeven van alle gebouwen en in paragraaf 2.2 wordt een 
overzicht gegeven van alle apparaten die aanwezig zijn op deze locatie. 

2. 1 Gebouwen 
Uit Energieîotal de gegevens van het rapport "Gebouwen" plakken . 

2. 2 Apparaten 
Uit Energieîotal de gegevens van het rapport "Apparaten" plakken. 
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3. Energiehuishouding 

In dit hoofdstuk wordt de energiehuishouding van de gebouwen en apparaten onder de loep 
genomen. Door steeds verder in te zoomen wordt duidelijk hoe bepaalde schommelingen verklaard 
kunnen worden. Er wordt begonnen met een overzicht van de afgelopen 3 jaar in paragraaf 3.1, 
gevolgd door een overzicht van het meest recente jaar in paragraaf 3.2. Als laatste wordt er nog één 
keer verder in paragraaf 3.3 ingezoomd en wel op iedere maand afzonderlijk van het meest recente 
jaar. Tenslotte wordt dit hoofdstuk afgesloten met de kengetallen van de gebouwen die op deze 
locatie aanwezig zijn. 

3. 1 Overzicht energiestroom afgelopen 3 jaar 
Plak hier een overzicht van de energiestromen van de afgelopen 3 jaar. Bijvoorbeeld een grafiek uit 
Dyzle zijn. Geef een verklaring voor grote of opmerkelijke schommelingen in het verbruik. 

3. 2 Jaarverbruik meest recente jaar 
Plak hier een grafiek met het jaarverbruik van het meest recente jaar. Bijvoorbeeld een grafiek uit 
Dyzle zijn. Geef een verklaring voor grote of opmerkelijke schommelingen in het verbruik. 

3. 3 Maandverbruik van het meest recente jaar 
Plak hier de grafieken met het maandverbruiken van het meest recente jaar. Bijvoorbeeld grafieken uit 
Dyzle. Geef een verklaring voor grote of opmerkelijke schommelingen in het verbruik. Wanneer het 
jaarverbruik onder de 20. 000 kWh ligt kan deze paragraaf verwijderd worden. 

3. 4 Kengetallen van gebouwen 
Geef hier het kengetal voor elektriciteit. Het kengetal wordt bepaald door het elektriciteitsverbruik te 
delen door het brutovloeroppervlak (BVO) . (Zoek in EnergieTotaal naar het totaalverbruik van een 
gebouw en het brutovloeroppervlak van dit gebouw om deze vervolgens op elkaar te delen.) 
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4. Energiebalans 

In dit hoofdstuk vindt u de energiebalans voor (locatie) welke gebaseerd is op de verschillende 
groepen. Alle apparaten die zich op een locatie bevinden zijn onderverdeeld in groepen zoals horeca, 
kantoor, verlichting en verwarming. Deze energiebalans geeft aan hoe het elektriciteitsverbruik over 
de verschillende groepen is verdeeld. 

4. 1 Energiebalans 
Plak hier de energiebalans uit Energieîotaal en verklaar de figuur. Wanneer één groep groter is dan 
40% van het totaal ga hier dan dieper op in en verklaar waarom dit zo is. 
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5. Technische en organisatorische maatregelen 

In dit hoofdstuk moeten de technische en organisatorische maatregelen komen die genomen kunnen 
worden om het energieverbruik terug te dringen. In EnergieTotaal kan via het formulier "standaard 
maatregelen" gezocht worden naar een aantal standaard maatregelen. Degene die te gebruiken zijn 
kunnen in de onderstaande tabel worden ingevuld . Via de terugverdientijd functie kan ook de 
terugverdientijd worden bepaald met behulp van EnergieTotaal. 

Maatregel Toelichting Toepasbaar Soort Kosten Energie- Terug- Toepasbaarheid 
maatreael maatreael besoarina verdientiid 

Toelichting op de tabel 
Maatregel: 
Toelichting: 
Toepasbaar: 

Soort maatregel: 

Kosten maatregel: 
Energiebesparing: 

Terugverdientijd: 
Toepasbaarheid: 

Dit is de naam van de maatregel die wordt genomen. 
Dit is een korte omschrijving van de maatregel. 
Hier wordt aangegeven waar de maatregel toegepast wordt (in welk gebouw of 
ruimte). 
Gaat het om een good housekeeping maatregel, een energie-effiency maatregel 
of een strategische/vervangingsmaatregel: 
Good housekeeping maatregel is in principe gemakkelijk uitvoerbaar en dus 
gericht op de korte termijn. 
Energie-efficiency maatregel is meestal gekoppeld aan de levensduur van 
apparatuur en de ontwikkelingen van de stand der techniek, meestal een 
middellange termijnmaatregel. 
Strategische of vervangingsmaatregel heeft grote consequenties voor de 
bedrijfsvoering en is meestal een lange termijnmaatregel. 
De totale kosten voor de invoering van de maatregel. 
De besparing welke verkregen wordt door de maatregel op het gebied van 
megajoules (MJ) en Euro's. 
De terugverdientijd van de maatregel in jaren. 
Is het een zekere maatregel (maatregelen met een terugverdientijd van minder 
dan 5 jaar), een voorwaardelijke of onzekere maatregel (meestal hoge kosten 
voor uitvoering en invoering kan bepalend zijn voor de marktpositie) of een 
onzekere of niet haalbare maatregel (vaak maatregelen die technologisch nog in 
de experimentele fase zitten). 
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6. Conclusie en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de zekere maatregelen. Over het algemeen zijn dit de good 
housekeeping maatregelen en de technische maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 
jaar. 
Het benoemen van deze maatregelen alleen is niet voldoende, ook dient er een tijdspad te worden 
aangegeven. Het tijdspad geeft aan wanneer een zekere maatregel wordt ingevoerd. Verder geeft het 
tijdspad ook aan wanneer bekend wordt of een voorwaardelijke maatregel wel of niet wordt ingevoerd 
en wat de voorwaarden zijn . Hiertoe kan de onderstaande tabel worden ingevuld . 

1 Maatregel 1 Planning 1 Voorwaarden 

Toelichting op de tabel 
Maatregel: De naam van de maatregel. 
Planning: Tijdstip waarop de maatregel wordt ingevoerd of wanneer er een beslissing wordt 

genomen over het wel of niet toepassen van de maatregel. 
Voorwaarden: Onder welke voorwaarden een maatregel wordt ingevoerd. 
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Bijlage 18: Aanvraagformulier EIA 

Belastingdienst 

Stuur het volledig Ingevulde formulier in een voldoende 
gefrankeerde envelop naar: 
(de toelichting niet meesturen) 

2007 1 Melding/Verzoek om verklaring 
Energie-Investeringsaftrek CEIA) 
Inkomstenbelasting 
Vennootschapsbelasting 

Bureau Investeringsregelingen en wlllekeur1ge afschrtjVlng 
Postbus 3338 
4800 OH Breda 

Gegevens belastlngptlchtl{le en contactpersoon 

Zit dt roelichri11g. 

Zit dt rotlichri11g. 

Zit dt mtlichri11g. 

Zit de mtlichri11g. 

1a 

lb 

lC 

ld 

te 

11 

lg 

lh 

Naam belastingplichtige 

Adres 

Postcode en plaats 

BSN/sofinummer I fiscaal nummer 

KvK-nummer 

BIK-code 

Ondernemlngscode 

Aantal wer1rnemers 

2 Contactpenoon/COITIHlj>Olldentleadres 

Zit de toelichri11g. 2a Naam van de organisatie 

2b Naam contactpersoon 

2c Telefoonnummer 

2d Adres contactpersoon 

2e Postcode en plaats 

Gegevens bedr,fsmlddel 

3 Aanschaf en tnvestertng 

3e Code van de energle-lnvesteling 
volgens Energielijst 

Nin mur dan lén 
bedrijfimiddtl per 
formulier. Alter 
exnnpla"n van ten 
soort kan u•tl 

3b Korte omschr1jvlng van het bedrtjfsmiddel. 
merk en type Ondlen van toepassing) 

Zie de toelichti11g. 3c Bedrag van de Investering: 

Zit dt mtlichti11g. Aantal x Aanschafflngs-
bedrijfs- kosten per € 
middelen bed rtjfsmlddel 

Voortbrenglngs-
kosten € 

1 = n aamlo z e vennoot sch ap 

x Aandeel in de winst 
van de maatschap of firma 

x Aandeel in de winst 
van de maatschap of firma 

Overtge subsidie die u voor het bedr1jfsmlddel krtjgt 

Bedrag van de actlvertng van het bedrtjfsmlddel In de boekhouding 
Onciuslef voortbrengingskosten. exclusief kosten energieadvies. 
subsidie In mlndertng brengen) 

Ruimte voor de Belastingdienst 

-

% =€ 

% =€ ________ + 

€ 

€ 

€ 

--------
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BSN/sofinummer I fiscaal nummer. neem over van 1 d 

3 Aanschaf etl Investering (vervolg) 

Zir de torlichring. 

3d Datum aangaan van de lnvestel1ngs
verpllchting 

3e Perkxle waal1n de voortbrengings
kosten ZIJn gemaakt 

31 Datum (vermoedelijke) Ingebruik
neming van het bed11Jlsmiddel 

3g Betreft het een vervolgmelding op een 
eerdere melding? 

3h Geel het nummer van de eerste melding 
waarop deze melding het vervolg Is 

31 Heeft u ook energleadvteskosten of 
een actieplan voor elektromotoren. 

3J Datum aangaan van de verplichting voor 
de energleadvleskosten 

3k Naam adviesbureau 

31 Bevindt het bednjfsmlddel zich op het 
adres dat Is Ingevuld bil vraag 1? 

van tlm 

Nee. ga verder met vraag 3i Ja 

Ja Uw aandeel In deze kosten ~ 
Nee. ga verder met 31 

Nee. vul vraag 4 geheel In Ja u kunt vraag 4 overslaan 

4 Locaue bedrlJflllllddel 

Vul hier de locatJe In waar het bedrijfsmiddel In gebruik wordt genomen. 

Bij ml't'r r.<nnp/aren 4a Naam 
vnn htr brd'j/-
middel, zir r 4b Adres 
tot'/i,·hring. 

4c Postcode en plaats 

4d BIK-code 

Onderteken nu het formulier 

Ondertekening belastlngpllchtlge 

Let op/ Als u een bedrflsmiddel wilt melden waaJ\IOOf een bouwvergunning, miiewergunning bj duurzame energie, Wlx-vergunning of 
MEP-beschikking (de paragraaf 24 van de brochure "Energie/Ijst 20071 nodig Is, let er dan op dat deze vergunnk>g of beschlkkk>g op 
het moment van melden da&dwerke/Jjk is afgegeven door het bevoegd6 gezag. U hoeft de vergunnlng(en) of beschikking niet met dit 
formu//er mee te stlJren. 

Ik verklaar dat de vragen hierboven juist zijn ingevuld en dat: 
- op de onder 3d vennelde datum een lnvestenngsverplichtlng Is aangegaan ter grootte van het onder 3c vermelde bedrag voor het/ 

de onder 3a en 3b omschreven bedrlJlsmlddel(enJ: en/of 
- over de onder 3e vermelde periode het onder 3C vernielde bedrag aan voortbrengingskosten Is besteed voor het/de onder 3a en 3b 

omschreven voort te brengen bedriJlsmiddel(en): en 
- op de onder 3) vernielde datum een verplichting Is aangegaan ter grootte van het onder 3i vermelde bedrag voor het laten 

opstellen van een energleadVies. 

Htt fonnu/ju moet Naam 
worilm 011drrtrkmd 
door dr belasting- Datum 
plichrigr of z ijn 
gemachriide. StuJJr 
111 f'lir gro1z/ ( Uli 

kopir Mii) dr Handtekening 
nMfhtiging mee. 

Machtiging bijgesloten Nee Ja 

Naam en plaats van het kantoor van de Belastingdienst waaronder u valt: 

Naam 

Ptaats 

75 



Bijlage 19: Bewijs ontvangst en verklaring 

Belastingdienst 

> P~3338 

UBEMA EXPLOITATIE BV 
Tav GJ.AC VOGELAARS 
GRAAFSEBAAN 133 
5248 NL ROSMALEN 

$çlf$fl 

4000 OH llredl! 

011tv3ng:slbeveetlging MeldingsformutierNerzook 
om vorklaring Energle-lnv&aieringsaftrek 
LISEMA EXPLOITATIE 8 V 
GRAAFSEBMN 133 
5248 NL ROSMALEN 

Geachte heer/me.vrQuw, 

Bureau investefingsregelingen en 
willekeurige afschrijving 

Breda 

T 11/Jefocn (076) 53{1 .U 06 

Tei.w (016) !$~0 43 1>9 

DOOrtctunumm'r (016) 1no 4l oa 

1 
Kanme<~ 
E0710903 

Hierbij duel ik u mee dat het Bureau invesl.eringsrege.lingen en vllltekeurlge &fschrij>ring op 3 
clocemll&.t Z0()7 uw metdlngsformuller betrsffende de inwslBoling in een bedritf:smlddel onder code 
210406 h-Oert ontvangen De melding 1$ geraglstraert! onder nummer Eóit09D3 

Het ontvangen formuUer Is Cloorge;;:ooden naar Sentar in Zwol!;! Die zal na een technische 
beoordeling van do door u 9emelde 1nves1erlng een al den niet p0$ilief ed•A~ uilmer,gen ten 
behoeve van da Bclastlngcllcrwt Het ÎS moge!ljk dat Senter ten behoeve van gcnoomde beoor<!ellng 
u uil vragen uw vérzock nactor IOO Ie llchlen Ook is het mogelijk dat zij op da door " genoem<le 
fQcatie een onderzoek i.nsfélt 

Wellk:hl ten overvloede merk ik op dat de itJ>p&eteur« die belast 15' met de aanslagregeling van do 
on<Sornemlng waartoe het bedrijfemOCldel behoort, uiteindelijk beoordeelt of u vQ!doet een de 
wcttelljlte \ferelsten om In aanmerking te komen voor Cl~ energie-lnvesterin9s:;iftrek 

Hoogachtend. 

Belastingdienst I Buréau lnvesteringst~ellngen en willekeurige afschrijving, 
de voorzitter van het manag!llTl$ntteam 

Bij de behandeling van uw me1dlng wordt met da volgende gegev~ms fekening gehovden: 
de investeringsdatum f$ 
de towte aansc:heffingskoslcn bedragen 

• de 11oortbrenglng:;kosten bedragen 
• de localle van hel bedrllfsmldcle l is 

fl01:oo1<.;a~n>• 

0951f>oJlt.'\16':JOI\ t1 

Bfe<da 
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1.. ibema Exploitatie B V 
GJ A C Vogcl11111s 
Gra<tfscbaan 1 H 
5248 NL ROSMALEN 

Datum 

29-01-2008 

°'1danmp 

""!, °:'; r\.t l.. 
'"!.<:> C>' 'l c:>o(). 

CÇ:\J 

Contactpem1on 
D Kleinherenbrink 

Om~ 

E071090;-J M.-1 

V cr:zoek om \!Cl klat ing Enll1 gie-ïn,•cste1 ingsafilek 

Bda:stingplK:htigc 

Soft-nummer 
aelastio~nhcid 

Belleft locatie 

Geachte hcct.lmcVJouw, 

~ SenterNovem 

SenlilrNQV'llm Z•'dli! 
Postrus 10073 
8001> GB Zwo'.!e 

f>:lkler tan Oeen"~ 108 

!tiefO<rl (036) 455 35 !>J 
T clel~ (OJ8) 454 ll2 25 
""""' Mnlernol'1!m nl 

Doorklesll1lmmer 
(038) 4553 462 

Jhoven 

U heelt in bei kadet van de Uitvoeringsregeling Ene1gie--im•este<ingsafüek (EIA) bii het lrllîe11u 
ln\·esterin~e~lingi:u en willck.cwigc afo:hrijving te Breda het volgende b:xlrijfsmiddet gemeld: 
Afc!cksystecm voor zwembaden ( c-0de 21 !t406 op de- energie lij~ 2007} Hierbij dee 1 ik u mee dal ik nle1 

inachtneming v:i.o de bepa.lingen van de Uil\'oe1ing....-egeling Ener gie"jn,·esrer ingsllfuek en up i,'TOnd van de 
dooi u v~ shckte gegc~ens heb OO§ioten voor het dl1<ll u gemdde bcdr\ifämiddcl een verkhu ingaf te 

geven 

In de bij de1,c he~hikkinp., gevoegde \'crklaring wnrd1 bevestigd (fat het gemelde bedrijfsmiddel voldoet 
aan de ei5en van de energielijst 2007 Op de veiklaring (zie bijlage) staat te-.·cns het bcdreg vermeld da'. 
voor cnerg,i1:-investe1ingseftrek in aanmerking komt 

Uw verzoek om een vc1kl:aring is bij SentcrN(lvem bekend on<ler nummer E07 I 091H 
lk ve1roek u \'riendi.llijk bij wtdere <.-011espornlentie naai dit mu.moer te \•etwijzen 

Indien u Tich nîct mei dit besluit kunt verenigen, kunt u binnen Q:;S weken na \<et1.endfng van deze 
bcsehikking een bezwaarsduift indienen. U mooi dit bel.Wlla1sch1ifi ricllten aan: SentcrNóvem. 1 11. \ ' 

afdeli11g Juridisd1e laken, Pos1bus J007J, 8000 GB Zwolle, onder uitdrnkkelijke ;,.ermelding van 

"bezwaorschrift EIA" op de envelop en het ber.wai1rscl11 ifi zelf 

Ik vciuouw erop u hiermee voldoende Ic hebben gcl11for1ncc1d 

··· - "~ . • ;!; · 1 • • 1 • i. .. <1. . • • • r . . 

. . . ! . ! ·- · 
•. ,/ ,i . , ., . ' ~ . ! '. \ l . ~ . • l • . ,: ·-

, .. .• •! ."., i . . 
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VERKLARING 

Votgblad behorend& bij do beschikking 

Bij SenterN1>11em bekend onder munmer 
Naam belasii11gplicl1tîg.e 
Solï ·nummer 
Aangemeld als 
Omschrijving van hel bcdrijf!imiddef 
Code volgi:ns de ene1giclijst 2007 

L07l09tl3 Sent~ 

: Aföcbyslecrn vorn zwembaden 
: 2 l(J4(1(, 

De l){J"en ~· ermt:lc!c i11•.-cs.tc:1 ing. word t, op !VOnd v:.;n de d00t u "ersnelae gegeven~ nangginerkt a.Js een 
ene1 gie-in YéSl.erln~ 

Op gum(! v:i,n de lXl\'CrJve1melde investi:ring bcdril.!lgt hel bcdmg dat \>oor Ene1.gie-i11"estcri11g);afirck in 
aanmerking komt EUR 
emo 

1k wijs u er echter op dal de?.e vcrkiating sl«:hts een om deel inhoudt of de: inves.1e1ing zoals dc:t.e is. 
j,,"Cmcld, er: op giond van door u verst1ekte gegewns. \'oldoet aan de k"t:hnische eisien van ~ener µ]dij~ 
2001 De vcrkfa1 ing houdt geen oürdecl in omtn.'flt Ycrdcic tncpas~ing van de belastingwetgeving 
Naar aanleiding \•an uw aangifte zal tie bevoegde ccmhcïd van de belostill'gdienM daarover een ru)!di/A!I 
uitspreken 

de Minis~ van Economi:;che Zaken 
naniens deze 

tag J 1 Koekoek 
Opd1 ach1maiw1gt~ 1 

NB: {Je.z.e w:tlclaring i~ uultJJIWIÏj.r :h <Wl1gt'maukl a 1 derhoh<e niet ondertekend 
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