
Ontbijtsessie Wemmers Installatiebedrijf  Gastheer: Paul Noomen en Robert Hendriks 
 
Aanwezig 
Gemeente Leerdam, Rabobank Vijfherenlanden, Montapacking, Den Hartog, Zuivelfabrief “De 
Graafstroom”, Baars & Zn., Aspect ICT, Volt Elektrogroep, Wemmers Installatiebedrijf, Avelingen 
Groep 
 
Afwezig met berichtgeving 
Bikker Architektenburo, Van Buuren Fruit, Van der Wal Interieur, Van Noord Accountants, Vink 
Schilderwerken 
 
Afwezig zonder berichtgeving 
J.W. de Lange, Fa. de Jong Fruit, Gemeente Zederik, Van der Vegt 
 
 
Doel van de bijeenkomst 

 Aan de slag!  

 Niet zeggen maar doen.  

 Informatie delen en geven 
 
 
Kort verslag 

 Volt groep geeft aan dat bewustwording gaat leven wanneer mensen ook zien wat iets 
verbruikt aan energie. Meten is Weten. Hiervoor is een ‘tool’ monitoring ontworpen. Deze 
brengt precies in kaart wat welk apparaat verbruikt aan stroom. Robert geeft aan dat hij 
bereid is om dit bij een aantal bedrijven te implementeren om te bekijken of het effect heeft 

 Afval brengt soms ook geldt op. Informeer hier naar bij bijvoorbeeld SITA of Waardlanden. 
Het geld wat dit opbrengt kan weer voor andere doeleinde (bijv. sponsering) worden gebruikt.  

 EPU advies, dit is een advies dat iedere bedrijf moet hebben, kortom een energielabel. Bekijk 
is welk label jouw bedrijf heeft.  

 Er zijn veel vragen over zonnepanelen. Ten opzichte van voorgaande jaren wekken 
zonnepanelen meer energie op. De terugverdien tijden zijn langer naarmate je meer energie 
opwekt. Er zijn diverse subsidies te verkrijgen voor zonnepanelen. Er zal altijd een advies op 
maat gemaakt moeten worden. Dit kan je opvragen bij Wemmers en/of Volt Elektrogroep 

 LED verlichting: waar kwaliteit van licht minder van belang is kan je LED toepassen. LED 
verlichting werkt wel beter bij kou en in productieruimtes. De Graafstroom geeft als optie het 
bedrijf LED-bizz. Hier hebben zij goede ervaringen mee.  

 Een aantal bedrijven geven aan dat de milieubarometer niet geheel ‘zuiver’ is. Zo gaat de 
CO2 uitstoot bij groei van je bedrijf vooruit maar wanneer je bedrijf groeit is het logische dat je 
CO2 uitstoot ook groeit maar toch ben je energiebewust bezig. 

 Bedrijven zijn aangesproken op het niet invullen van de milieubarometer, Tamara zal hier nog 
een mail over opstellen naar de betreffende bedrijven. Hierin zal ze aangeven dat we graag 
zien dat de bedrijven in ieder geval brandstof, electra, water en gas invullen zodat de CO2 
uitstoot bepaald kan worden.  

 Volgende bijeenkomst is bij Vink Schilderwerken op 17 september 2014 
 
Stukje voor website Blauwzaam (wanneer nodig) 
 
Energieconvenant II te gast bij Wemmers Installatiebedrijf te Bleskensgraaf 
 
De deelnemers van Energieconvenant II waren woensdag 25 juni te gast bij Wemmers 
Installatiebedrijf te Bleskensgraaf. Deze bijeenkomst was een initiatief vanuit Wemmers en Volt 
Elektro Groep.  
 
Kennis delen 
De ontbijtsessie stond in het teken van niet zeggen maar doen, meten is weten en informatie delen. 
De heer Noomen van Wemmers Installatiebedrijf heeft door middel van een aantal 
praktijkvoorbeelden aangegeven waar besparingen kunnen worden gerealiseerd en wat dit oplevert 
voor een bedrijf. Daarnaast is de bewustwording onder medewerkers aan bot gekomen. Hoe maak je 
medewerkers bewust, hoe implementeer je dit in je bedrijf. Robert Hendriks van Volt Elektro Groep 
kwam met een goede ‘tool’ hiervoor. Monitoring van je energieverbruik dit kan makkelijk worden 



geplaatst, hierdoor kun je zien wat welk apparaat aan energie verbruikt. Door dit in kaart te brengen 
worden mensen bewust van alle apparaten welke zijn (onnodig) aan zetten of aan laten staan. 
Kortom meten is weten en hierdoor kan je dus inspelen op onnodig energieverbruik.  
 
Daarnaast zijn zonnepanelen en LED verlichting onderwerpen welke leven bij de leden. Hier is door 
Wemmers Installatiebedrijf en Volt Elektro Groep de nodige informatie verstrekt waar de leden mee 
verder kunnen.  
 
Wij willen de heren Paul Noomen en Robert Hendriks bedanken voor de gastvrijheid en de leerzame 
en informatieve ontbijtsessie. 
 
Volgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst is 17 september bij Vink Schilderwerken in Meerkerk.  


