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A Inleiding 
 
Geachte deelnemers, 
 
Middels deze nieuwsbrief willen wij als energiecommissie u op de hoogte brengen van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van de collectieve inkoop van energie door de Bve Raad en AOC Raad. 
Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties heeft dan kunt u deze 
kenbaar maken bij Jürgen van den Elshout of Lubbe Veenstra De e-mailadressen zijn: 
elshout@energiecontracten.nl of lubbe.veenstra@wxs.nl. 
 
 
B Energiebedrijf Intergas staat te koop  
 
De afgelopen maanden heeft u in de media kunnen volgen dat de energiebedrijven in Nederland 
definitief gesplitst gaan worden in een Netbedrijf (blijft overheid) en leveringsbedrijf. Sommige 
energiebedrijven zijn hierbij voortvarend te werk gegaan. Zo ook Intergas uw leverancier van aardgas, 
zoals u kunt lezen in onderstaand artikel. 
   
Aandeelhouders keuren splitsingsplannen Intergas goed 
 
26 november 2004 
OOSTERHOUT (Energeia) - De aandeelhouders van Intergas Energie, leverancier van gas en 
elektriciteit in Midden- en West-Brabant, hebben ingestemd met de plannen om de operationele 
organisatie om te bouwen van een volledig geïntegreerd bedrijf naar een gesplitste onderneming, zo 
meldt Intergas vrijdag in een verklaring.  
 
De verkoop en levering van gas en elektriciteit, de aanleg en het onderhoud van het distributienetwerk 
en het bezit en beheer van het netwerk komen daardoor als zelfstandige activiteiten naast elkaar te 
staan onder een holdingmaatschappij.  
 
"Slagvaardig, klantgerichter georganiseerd en met de goede focus hebben alle drie de activiteiten goede 
perspectieven. Het leveringsbedrijf heeft al belangrijke stappen in die richting gezet", aldus Intergas. 
Het aantal contracten voor gas en/of elektriciteit zowel in de particuliere markt als in de zakelijke markt 
is toegenomen.  
 
Het infrabedrijf wordt in lijn met de ontwikkelingen in de markt opnieuw ingericht om in de nabije 
toekomst op een goed competitief niveau te kunnen opereren, zo stelt Intergas. Het netwerkbedrijf 
krijgt een sterkere beheersorganisatie waarin zowel de financiële als technische competenties zijn 
samengebracht.  
 
Bron:Copyright©, Energeia, 2004 

 
Deze splitsing betekent dat het leveringsbedrijf verkocht kan worden aan marktpartijen en niet meer in 
handen hoeft te blijven van de Midden - en West Brabantse gemeenten. Omdat bij de levering van 
energie handelsrisico’s worden genomen hebben de gemeenten besloten geen aandeelhouder meer te 
willen zijn van het leveringsdeel van Intergas. 
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Het leveringsbedrijf van Intergas staat nu samen met het leveringsbedrijf van NRE (Nutsbedrijf Regio 
Eindhoven) te koop. In deze verkoop trekken de bedrijven samen op. Immers twee weten meer dan 
één. Potentiële  kandidaten zijn andere Nederlandse energiebedrijven, buitenlandse energiebedrijven 
maar ook institutionele beleggers en banken.  
 
Wanneer Intergas daadwerkelijk wordt verkocht veranderd er voor u niets. De afspraken die voor de 
komende jaren middels de Europese Aanbesteding zijn gemaakt blijven van kracht. Bij de verkoop van 
een bedrijf worden alle contracten mee verkocht. Wanneer Intergas wordt overgenomen door een 
groter (buitenlands) energiebedrijf of door een bank betekent dit waarschijnlijk dat er nog meer 
stabiliteit en een nog grotere solide financiële  positie voor Intergas gaat ontstaan. Dit is alleen maar 
positief voor u als klant.  
 
Wij als energiecommissie hebben alle vertrouwen in een verdere samenwerking zoals contractueel 
afgesproken. Het feit dat Intergas voortvarend te werk is gegaan en niet heeft gewacht totdat de 
splitsing wordt opgelegd (dit is een onomkeerbaar proces) geeft aan dat we zaken hebben gedaan met 
een daadkrachtig en toekomst gerichte marktpartij. 
    
 
C Stukken Europese Aanbesteding 
 
Op 11 november 2004 is het aardgascontract voor de leden van de BVe Raad en AOC Raad welke 
deel hebben genomen aan de collectieve Europese Aanbesteding tot een afronding gekomen. Zoals dit 
hoort is het gehele dossier van Europese Aanbesteding volgend de regels gedocumenteerd. Deze 
documenten blijven 5 jaar gearchiveerd op het secretariaat van de energiecommissie ten kantore van 
Hellemans Consultancy B.V. te Amersfoort. Tevens worden alle documenten van deze aanbesteding 5 
jaar bewaard bij Van Druenen en Partners Aanbestedingsadvies welke ons juridische hebben 
geadviseerd bij deze aanbesteding. Wanneer u een kopie van de aanbestedingsmap wenst te ontvangen 
dan is dit mogelijk. De kosten voor dit dossier bedragen € 250,00. U kunt dit dossier aanvragen op het 
volgende adres: 
Hellemans Consultancy B.V. 
t.a.v. Jürgen van den Elshout 
Prinses Marielaan 2 
3818 HM Amersfoort  
 
 
D Nieuwe contactpersoon ENECO Energie 
 
Tot voor kort was Hans Hagen uw contactpersoon bij ENECO Energie voor de levering van 
elektriciteit. Hans heeft het de afgelopen jaren goed gedaan. Dit is binnen ENECO niet onopgemerkt 
gebleven en Hans heeft promotie gemaakt. Uw nieuwe contactpersoon binnen ENECO is nu Simon de 
Jong. Zijn gegevens zijn:  
Simon de Jong Accountmanager ENECO Energie   
Divisie Business to Business Afdeling Verkoop 
tel.   : 010 457 6963    mobiel: 06 22133498 
fax   : 010 457 6940 
email: s.p.c.dejong@eneco.nl 
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E EPA-U. De deur open naar energiebesparing. 
 
Vanaf januari 2006 moeten utiliteitsgebouwen waaronder scholen voorzien zijn van een energieprestatie 
certificaat. Dat schrijft de nieuwe Europese richtlijn ‘Energieprestatie Gebouwen’ (EPBD) voor. Doel 
is de energieprestatie van gebouwen verder te verbeteren.  
 
De EPC-eis (energieprestatie -coëfficiënt) vormt bij nieuwbouwsituaties inmiddels een vast onderdeel 
van het bouwproces. Nieuw is de mogelijkheid dat door de vergunningverlener naast een EPC-
berekening ook een onderzoek naar duurzame alternatieven gevraagd kan worden.  
De bestaande bouw bleef tot nu toe buiten beschouwing, maar wordt nu actief betrokken in de 
energierichtlijnen. In de eerste plaats door de verplichte uitvoering van een energieprestatie advies voor 
de utiliteit (EPA-U) en in de tweede plaats door kwaliteitseisen voor installaties.  
 
Een energieprestatie certificaat is vereist bij transactiemomenten, verbouwingen en grote renovaties. 
De aanwezigheid van een energieprestatie certificaat bepaalt de energetische kwaliteit van een 
gebouw en kan alleen door een gecertificeerd adviesbureau worden afgegeven. De kwaliteit van het 
advies en het adviestraject zijn bepaald volgens een door de overheid vastgestelde methodiek. Een 
EPA-U adviestraject bestaat uit een bouwkundige en installatietechnische opname van het object, een 
analyse van het energiegebruik en een onderzoek naar energiebesparende maatregelen. Het resultaat is 
een helder overzicht van de energiestromen en het maatregelenpakket dat de optimale besparing 
oplevert. 
 
Naast het energiecertificaat is een periodieke kwaliteitsbepaling vereist van installaties voor 
verwarming en airconditioning. De kwaliteitsbepaling waarborgt de technische kwaliteit van de 
gebouwinstallaties. 
 
Voor scholen betekent dit dat bij transactiemomenten, verbouwingen en renovaties de energetische 
kwaliteit vastligt. De technische staat is periodiek inzichtelijk gemaakt, evenals de bouwkundige 
kwaliteit. De voordelen hiervan zijn te vinden in de prognoses van het energiegebruik en van de 
onderhoudskosten. Ook is inzichtelijk welke maatregelen getroffen kunnen worden om het 
energiegebruik te reduceren. 
 
Er is een mogelijkheid dat de energieprestatie advisering wordt opgenomen in het huidige project 
Energie. De energiecommissie  is dit nog aan het onderzoeken.  
 
Vast staat dat wanneer de energiecommissie  beslist dit collectief voor de scholen te gaan 
onderhandelen het adviesbureau absoluut onafhankelijk moet zijn t.o.v. energiebedrijven, 
installatiebedrijven etc. Tevens staat vast dat onze huidige adviseurs voor de inkoop van energie dit 
project niet zullen oppakken, daar zij voor dit soort inspectie- en advieswerk niet gediplomeerd zijn en 
ons hebben aangegeven dit werk ook niet te gaan doen. Het specialisme van onze huidige adviseurs is 
inkopen van energie. 
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F Onderhandelingen nieuwe tarieven elektriciteit en aardgas  
 
Zowel de levering van elektriciteit als aardgas is omschreven in een raamcontract met ENECO c.q. 
met Intergas wat loopt tot en met 2008. 
De tarieven voor elektriciteitsafname 2007 en 2008 moeten nog worden overeengekomen met 
ENECO. Ook de aardgastarieven voor 2006, 2007 en 2008 moeten nog met Intergas worden 
overeengekomen. Gezien de huidige hoge energieprijzen voor de komende jaren hebben wij als 
energiecommissie nog geen nieuwe tarieven met de leveranciers gemaakt. Wij brengen u zo spoedig 
mogelijk op de hoogte wanneer hierin nieuwe ontwikkelingen zijn.   
 
 
G Facturering verbruiksvergoeding elektriciteit 
 
Deze week ontvangt u van LV’s Consultancy de factuur voor begeleiding bij de inkoop van elektriciteit. 
De tarieven die u in deze factuur zult terugvinden zijn: vastbedrag per ROC, AOC of vakschool van € 
750,00, daarnaast een bedrag van € 50,00 per grootverbruikeraansluiting (> 3 x 80 Ampère) en een 
bedrag van € 10,00 per kleinverbruikeraansluiting.  
 
Wanneer u twijfelt over de juistheid van de factuur verzoeken wij u contact op te nemen met Jürgen 
van den Elshout via mailadres elshout@energiecontracten.nl 
 
 
Wij vertrouwen er op u voor dit moment naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de energiecommissie . 
Jürgen van den Elshout en Lubbe Veenstra 


