
Toelichting op de EiiF-rapportage m.b.t. energy- and CO2 besparingspotentieel  
 
 
 
UITGANGSPUNTEN 
 
Naar aanleiding van twee vragen tijdens onze bespreking online op 5 maart jl.  
 

- 10% van de onderzochte 2500 instellingen is gevestigd in Nederland, de meeste 
daarvan zijn chemisch of petrochemisch. 

- Er zijn geen installaties opgenomen met hergebruik van restwarmte. 
 
 
DUIDING VAN DE DATA EN CLAIMS IN DE RAPPORTAGE 

 
1. In 2012 heeft bureau Ecofys Netherland BV de eerste rapportage over het 

besparingspotentieel opgeleverd.  Zij zijn met ruim 200 werknemers een van de 
grootste adviesbureaus in Europa op het gebied van energiebesparing, duurzame 
energie en klimaatvraagstukken.  
 

2. Het rapport is opgesteld op basis van 2500 energieaudits bij bedrijven in de 
afgelopen 10 jaar en vormt de update van berekeningen en het 
besparingspotentieel ter ondersteuning van de actuele ontwikkelingen binnen de 
klimaat doelstellingen.  

 
3. Deze EiiF-rapportage claimt besparingspotentieel bij de industriële bedrijven door 

de vergelijking te maken tussen beschadigde, gebrekkige of afwezige thermische 
isolatie in de industriële omgeving en isolatie aangebracht volgens de 
energieklasse C uit VDI 4610. 
 

4. Voor de Nederlandse situatie (zie factsheet) is het aannemelijk gemaakt dat bij 
ETS bedrijven 1,6 Mton CO2-redutie is te bereiken via betere isolatie van 
leidingen, afsluiters, boilers, vaten en tanks. 
 

5. Het aanbrengen en inspecteren van isolatie blijkt geen onderdeel te zijn in de 
aanpak van regulier onderhoud vanuit het oogpunt energiemanagement, ondanks 
dat de investering gering is vanwege de korte terugverdientijd. Zoals in deze 
rapportage wordt aangegeven is die rond de twee jaar. 
 

6. Over drie procestemperatuurgebieden zijn energie- en CO2-besparingen van 80% 
realiseerbaar. De studie houdt daarbij rekening met typen sectoren en de 
verschillende energiebronnen. Daarbinnen wordt gerekend met economische 
isolatiedikte en de levensduur van de aangebrachte isolatie. Deze aanpak geeft 
23% besparing ten opzichte van de niet-kosteneffectieve werkwijze. 
 

7. Energieaudits, zoals die zijn gebruikt voor de rapportage worden al vele jaren 
binnen Europa uitgevoerd via de zgn. Tip Check Inspecties. Door deze inspecties 
onderdeel te laten zijn van het reguliere onderhoud komt het besparingspotentieel 
in beeld. De verantwoordelijkheden voor onderhouds- en energiemanagement zijn 
daarmee samen te brengen. 

 
 


