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De zoektocht naar
energiebesparing
Zonder uitzondering staat energiebesparing hoog op de agenda van de
VEMW-leden. Maar hoe doe je dat? Hoe implementeer je ‘beleidsinstrumenten’, zoals de convenanten MEE en MJA-3 en het SER Energieakkoord in
de eigen situatie? In de VEMW Taakgroep ‘Energie en Milieu’ komen beleid
en praktijkkennis van de leden samen. Een kennismaking met de kersverse
voorzitter, Jaap Oldenziel: “Randvoorwaarden blijken pas in de praktijk.
Daarom is het interessant ervaringen te delen.”
Wat is het speerpunt van de Taakgroep
Energie en Milieu?
én speerpunt hebben we niet.
Onze Taakgroep bestrijkt zo’n
breed gebied. We hebben uiteraard te maken met wetgeving waar we onze
mening over moeten vormen. Daarbij staat de
balans tussen economie en milieu centraal. Er

“E

8

zijn lopende zaken die regelmatig terugkeren
op de agenda, zoals wet- en regelgeving vanuit Brussel en Den Haag, de CO2-prijs, het
CO2-Emissie handelssysteem (ETS), de ontwikkelingen van de energieprijs en de markt.
Daarnaast willen we ook gewoon hands-on
een concreet praktijkprobleem uitdiepen.
Waar loopt een VEMW-lid nou in de praktijk

tegenaan? Hierbij gaan we ook in op technische, financiële of organisatorische details.”
Bijvoorbeeld?
“We hebben laatst uitgebreid de gevolgen van
de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)
besproken. Dat is de opvolger van het Natura
2000-programma. Hierin zijn gebiedsdelen
toegewezen waarvoor restricties gelden voor
stikstofuitstoot. We hebben veel tijd besteed
om de gevolgen voor de leden goed op het
netvlies te krijgen en deze inzichtelijk voor de
leden te maken. Eén van de leden van de
Taakgroep verdiept zich dan meer in dit onderwerp en geeft daar een presentatie over. Dit
biedt voor alle leden een goede basis om zich
dit onderwerp eigen te maken en vanuit de
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eigen organisatie te belichten. Hieruit blijkt
soms ook dat nieuwe wetgeving vérstrekkender gevolgen voor de leden heeft dan voorzien. Die terugkoppeling uit de praktijk is voor
VEMW enorm waardevol en noodzakelijk om
een standpunt te formuleren. Het mes snijdt
dus aan twee kanten. Zo willen we elke keer
een onderwerp in de diepte behandelen.”

Jaap Oldenziel
Jaap Oldenziel is per 15 september 2014
Voorzitter van de VEMW Taakgroep Energie en
Milieu. Oldenziel is chemisch technoloog en
heeft zijn sporen verdiend op het gebied van
R&D en in verschillende staf- en lijnfuncties bin-

Daar hoort WKK dan zeker ook bij?
“Inderdaad. WKK staat momenteel enorm in
de aandacht. Iedereen heeft hetzelfde probleem. WKK is bijzonder energie-efficiënt en
zou dus een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan energiezuinige programma’s en het
behalen van milieudoelstellingen. Maar het
apparaat draait op duur gas en levert stroom
waarvoor juist weer een lage prijs geldt. Het
helpt hierbij niet dat de CO2-prijs laag is, waardoor de inspanning om de CO2-uitstoot te
reduceren ook niet rendabel is. Dat is een
slechte businesscase.”

nen productie-organisaties van Unilever, ICI en
Air Liquide. Bij de laatste organisatie als sitemanager in Rozenburg. Hij is General Manager
van Eurogen WKK in de Botlek. Dit is nu 100%
onderdeel van Air Liquide. Oldenziel is daarnaast als Public Affairs Manager verbonden
aan Air Liquide.
Nevenfuncties:
- Voorzitter VEMW Taakgroep Energie en
Milieu
- Lid Beleidsgroep Energie en Milieu VNCI
- Voorzitter Taakgroep Sites&Plants VFIG
- Lid Raad van Beheer Buisleidingenstraat

Wat zijn de ervaringen van de leden met
WKK?
“Als een VEMW-lid een WKK in deze onrendabele situatie heeft, stopt hij hem. Als hij de
WKK op een slimme manier in bedrijf kan houden, probeert hij dat. Hij wil tenslotte zijn
investering er uithalen. Er zijn manieren om het
tij voor WKK te keren. Daar kijken we in de
Taakgroep met elkaar naar. Door WKK flexibeler in te zetten bijvoorbeeld, door gebruik te
maken van technieken waarbij lage druk
stoom wordt omgezet naar hoge druk of het
toepassen van dampcompressie. Maar dit
werkt niet overal. Randvoorwaarden blijken
pas in de praktijk. Daarom is het zo belangrijk
dat we onze kennis en praktijkvoorbeelden
delen.”

gewoon ondernemerschap ten aanzien van
de WKK. Anderzijds worden harde CO2doelstellingen opgelegd waarbij WKK een prominente rol kan spelen. Dan is het raar dat die
efficiënte technologie niet wordt gesteund. We
moeten in die discussie betere, minder technocratische, argumenten aandragen en wijzen
op de mogelijkheden van WKK om een bijdrage te leveren aan netstabiliteit, leverbetrouwbaarheid en het behalen van milieudoelstellingen.”

De balans tussen economie en milieu
slaat voor WKK door naar de economie?
“Op dit moment wel. Dat zou je heel makkelijk
kunnen oplossen, maar dan moet er de politieke wil zijn om WKK op een of andere manier
te steunen. Die politieke wil is er op dit
moment niet. Enerzijds hebben we het over

Voor welke leden is deze Taakgroep interessant?
“Ik zou zeggen voor alle leden! De onderwerpen die worden besproken raken immers
iedereen. VEMW heeft natuurlijk een enorme
diversiteit aan leden afkomstig uit onder meer
de chemische-, de voedingsmiddelen-, de

Antwerpen-Rotterdam (LSNed)
- Lid Waterstofplatform Nederland
- Voorzitter Stichting Topsport ZVVS
(Zwemvereniging Vlaardingen/Schiedam)

staal- en de papierindustrie. Ik zou de
Taakgroep nog wel willen aanvullen met een
aantal grote partijen uit de agrofoodsector, die
zo belangrijk is voor Nederland. Dat biedt nog
meer verbreding en achtergrondinformatie.
Vanuit deze verschillende invalshoeken hebben we een brede basis om de onderwerpen
goed te belichten en ieders belangen gebalanceerd mee te wegen in de belangenbehartiging. Maar daarnaast is de Taakgroep
bedoeld om kennis op een efficiënte manier te
delen. Soms blijken partijen met dezelfde problematiek bij elkaar in de buurt te zitten zonder
dat ze elkaar kennen, laat staan dat ze van
elkaar weten dat ze dezelfde vragen hebben.
Als deze Taakgroep er niet was zou elk lid het
wiel opnieuw gaan uitvinden.”

Agenda voor de eerstvolgende bijeenkomsten:

Voor meer informatie over de Taakgroep

2 april 2015

Taakgroep Energie en Milieu

Energie en Milieu kunt u contact opnemen met

17 april 2015

Bijeenkomst VEMW Energielunch ‘Energiebesparing in de praktijk’ (in

de secretaris Jacques van de Worp,

samenwerking met DWA)

jvdw@vemw.nl of 0348 48 43 58
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