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De eerste nieuwsbrief van Epro Consult  
  
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Epro Consult. Epro Consult is van start gegaan in december 2006 en richt zich op het 
geven van adviezen en het geven van ondersteuning bij de realisatie van energiebesparingen en bij de realisatie van 
duurzame energieconcepten.  
Wij verwachten dat we een uitgebreide versie van onze nieuwsbrief minstens twee keer per jaar uitbrengen. In onze 
nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van ontwikkeling op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. 
 
 
Epro Consult nodigt u uit voor Energie 2008 
 
Van 7 t/m 9 oktober zal in de Brabanthallen de beurs “Energie 2008” plaatsvinden. Epro Consult zal aan deze beurs 
deelnemen en stelt het op prijs als u langs komt. U kunt ons vinden op stand 372. Voor meer informatie en een gratis 
toegangskaart klik hier. 
 
 
De strategische verkenning van de covergisting van mest 
 
Op 16 mei 2008 heeft Epro Consult het rapport “de strategische verkenning van de covergisting van mest” aan het 
ministerie van LNV opgeleverd. De opdracht is uitgevoerd door een samenwerkingsverband bestaande uit:  

• HoSt b.v. (ontwerper en bouwer van o.a. (co)vergistingsinstallaties);  
• de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR (ASG is werkzaam op het gebied van duurzame 

ontwikkeling in de veehouderij);  
• Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum (IBBK, Duitse organisatie die zich vooral richt op 

covergisting) en  
• Epro Consult (projectleiding en adviesbureau op het gebied van energiebesparing en duurzame energie).  

Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met een stuurgroep, waarin de opdrachtgever, SenterNovem en VROM 
zitting hadden en er is inbreng geleverd vanuit een klankbordgroep met vertegenwoordigers van verschillende 
belangengroeperingen.  
Op basis van het onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om met covergisting een aanzienlijke bijdrage te realiseren in 
de productie van duurzame energie. Daarvoor is het nodig dat de vergoeding voor die duurzame energie voldoende hoog 
is. Die vergoeding kan bestaan uit inkomsten uit de verkoop van duurzame energie (biogas, groen gas, elektriciteit, 
warmte), uit subsidies, fiscale voorzieningen, groencertificaten en/of heffingen en een omslagsysteem. De vergoeding 
vanuit de SDE-regeling lijkt op dit moment ontoereikend.  
Verder dient aandacht besteed te worden aan duurzaamheidsaspecten (geen inzet van biomassa ten koste van de 
voedselproductie, het voorkomen van ontwrichting van de economie in het buitenland e.d.). Ook het komen tot heldere 
procedures en afspraken worden als noodzakelijke voorwaarden gezien om te komen tot realisatie van 
biomassainstallaties op korte termijn. Het gaat dan o.a. over het verkrijgen van vergunningen, locatiekeuze, omvang van 
de installaties en het toestaan van biomassa-coproducten.  
U kunt een samenvatting van dit rapport downloaden.  
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Duurzaam bedrijventerrein Tradepark 58 Noord 
 
In Tilburg heeft Epro Consult gewerkt aan de voorbereidingen voor een duurzaam bedrijventerrein op Tradepark 58 Noord, 
gelegen langs de A58.  
Vanaf 2006 is in samenwerking met de gemeente Tilburg en met steun van de provincie Noord-Brabant gewerkt aan het 
uitwerken van een duurzaam energieconcept gebaseerd op een warmte- en koudeopslagsysteem. Na een voorstudie en 
een nader onderzoek is in een aanbesteding gezocht naar partijen die gedurende een periode van 20 jaar de exploitatie 
willen uitvoeren en die verantwoordelijk zijn voor de realisatie en de exploitatie. Momenteel bevindt het project zich in een 
beslissende fase. Als blijkt dat het project haalbaar is en voor de bedrijven die er zich gaan vestigen de kosten acceptabel 
zijn (lager dan conventionele systemen) dan zal de opdracht binnenkort gegund kunnen worden en zal er een systeem 
komen zonder aardgasaansluiting.  
 
 
SenterNovem selecteert via openbare aanbestedingen adviseurs voor de ondersteuning van MJA-bedrijven en 
sectororganisaties 
 
SenterNovem heeft in 2008 gekozen voor het uitschrijven van verschillende Europese openbare aanbestedingen. Zo zullen 
partijen worden geselecteerd voor de uitvoering van de MJA-monitoring, het onderhouden van maatregelenlijsten, het 
begeleiden van gebruikersgroepen energiezorg, het uitvoeren van energiezorgaudits, het opstellen van een 
resultatenbrochure, het ondersteunen/faciliteren van bedrijven bij het opstellen van Energie-efficiencyplannen (EEP’s, 
voorheen EBP’s), het doen van voorstudies en het opstellen van routekaarten (ontwikkeling t/m 2030).  
Menig adviseur is de afgelopen maanden druk doende geweest om mee te dingen naar de opdrachten die hieruit 
voortvloeien. Ook Epro Consult heeft samen met andere collega-adviseurs en –bureaus hard gewerkt om alle gevraagde 
stukken tijdig en volledig aan te leveren.  
Epro Consult probeert op deze wijze opdrachten te verwerven om de bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun 
MJA-doelstellingen. Of wij onze kennis en ervaring kunnen inzetten hangt mede af van de beoordeling door SenterNovem.  
  
  
Kritiek op de aanbestedingen van SenterNovem.  
  
De door SenterNovem gekozen route van het uitzetten van aanbestedingen is niet altijd even goed te begrijpen. Sommige 
van de diensten die SenterNovem aanbesteedt zijn gericht op de MJA-bedrijven en niet primair voor SenterNovem zelf 
(denk aan energie-efficiencyplannen en implementatie energiezorg). 
In die gevallen is SenterNovem geen afnemer van het eindproduct en kiest SenterNovem adviseurs die met financiële 
steun van SenterNovem bedrijven mogen ondersteunen. Omdat de door SenterNovem geselecteerde adviseurs met 
financiële steun van SenterNovem adviezen uit kunnen brengen is de kans klein dat adviseurs die niet door SenterNovem 
zijn geselecteerd voor deze adviezen benaderd worden, die kosten komen immers geheel voor rekening van de MJA-
bedrijven. Wij vinden dat hiermee de vrije marktwerking geweld wordt aangedaan. SenterNovem zou er beter aan doen om 
alle adviseurs onder dezelfde voorwaarden te ondersteunen en de keuze van de adviseurs aan de MJA-bedrijven over te 
laten. 
 
  
Vacature energieadviseur 
 
Epro Consult is nog steeds op zoek naar een ervaren energieadviseur. Informatie over de vacature vindt u op onze website 
http://www.eproconsult.nl/cms/index.php?page=vacatures&hl=nl_NL.  
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