DYNAMISCHE ROUTEKAART
ENERGIETRANSITIE GEBOUWEN
wijst als een GPS de weg naar Paris Proof

Als eigenaren en huurders van gebouwen kunnen we er niet meer omheen. We zullen moeten
zorgen dat onze gebouwen in 2050 95% minder C02-emissie veroorzaken. Of beter nog: dat
onze vastgoedportefeuille Paris Proof is – en daarmee toekomstbestendig. Om het verplichte
einddoel te bereiken, zullen we in 2030 minstens halverwege moeten zijn. Dat is al een
behoorlijke uitdaging. Het goede nieuws is, dat die vereiste verduurzaming kansen biedt op
samenloopvoordeel met het onderhoud en investeringen die al zijn gepland. We beseffen dat we
daartoe stappen moeten zetten. Welke route kunnen we daarbij het beste nemen?
Rinus Vader (leading professional energietransitie)
en Gerard Jansen (adviseur integrale
gebouwconcepten & verduurzaming) van
ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV
hebben die verduurzamingsambitie en wettelijke
verplichtingen wél voor ogen. Zij weten als geen
ander hoe in het gewenste tempo, kosteneffectief
het beoogde milieurendement op tijd kan
worden bereikt. Hun Dynamische Routekaart
Energietransitie Gebouwen biedt opdrachtgevers
handelingsperspectief en leidt stapsgewijs, flexibel
en doelgericht richting Paris Proof. Op een manier
die past bij de gekozen ambitie. Vader: “Een gebouw
of vastgoedportefeuille toekomstbestendig maken
kan flink in de papieren lopen. Afhankelijk van
leeftijd en onderhoudstoestand van een gebouw kan
dat 10 tot 60% van de nieuwbouwkosten vergen.”
Jansen voegt toe: “Onze Dynamische Routekaart
Energietransitie Gebouwen biedt focus: het laat
zien waar je nu staat, wat je in de komende jaren

moet doen, en welke impact dat heeft op de reductie
van het energiegebruik en de CO2-emissie van je
gebouwen. De routekaart laat klip en klaar zien
welke stappen je zou moeten nemen om je doelen te
bereiken. En hoe de situatie er stapsgewijs uit gaat
zien op weg naar het realiseren van je doelen voor
2030 en 2050.”
Investeringen combineren
Welke aanpak je ook kiest, werk er gericht naartoe
om je gebouwen, processen en diensten CO2emissievrij te maken. Je kunt elke euro echter
maar één keer uitgeven. Om het CO2-emissievrij
maken betaalbaar te houden, is het daarom slim
om de benodigde investeringen te combineren
met dingen die je tóch al van plan was. Zijn je
gebouwen bijvoorbeeld toe aan een nieuw dak of
nieuwe kozijnen? Kies dan meteen voor isolerende
oplossingen. Samenloopvoordeel noemen we dat.
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Vergt een oud gebouw hoge investeringen om
energieneutraal te worden? Dan is te overwegen
om te kiezen voor een meer bescheiden ambitie, óf
op zo’n koppelmoment te besluiten tot nieuwbouw
die aan de eisen voldoet. Slimme investeringen
in de toekomstbestendigheid van een gebouw
voorkomen dat je maatregelen neemt die later
weer verbeterd moeten worden of niet meer nodig
blijken te zijn. Zorg dus dat je als vastgoedmanager
zicht hebt op de lange termijnontwikkeling van
de vraag naar huisvesting. Dat vraagt kennis van
de voornemens van de Raad van Bestuur ten
aanzien van groei, kerntaken, krimp en allocatie
van je organisatie. Zodat je niet gaat investeren
in het energetisch toekomst bestendig maken
van gebouwen waarvan je de komende decennia
afscheid gaat nemen.
Breder kijken
De experts van Royal HaskoningDHV helpen verder
te kijken dan de meerjarenonderhoudsplanning.
Ze helpen met het maken van een plan dat past
bij de ambitie van uw organisatie. We stellen
vast waar u nu staat, en rekenen door welke
maatregelen vanuit energetisch oogpunt nodig
zijn om tijdig het beoogde doel te realiseren - en

past binnen de kaders van de wetgever. Misschien
denkt u: we gaan in de toekomst aansluiten op
het stadswarmtenet; dan komen we er wel. Dat
alleen is niet genoeg. De Dynamische Routekaart
Energietransitie Gebouwen laat meteen zien welke
stappen er nog gezet moeten worden, om de
gekozen ambitie te halen. Jansen: “Het laat zowel
zien wat de impact is van de maatregelen die u zelf
wellicht al hebt genomen, als ook wat er nog aan
maatregelen genomen dienen te worden om uw
ambities te realiseren.”

“

Een doordachte

routekaart biedt houvast,
handelingsperspectief

”

en daarmee rust.
Rinus Vader,
Leading professional Energy Transition

Living document
Wat het interessante is aan de Dynamische Routekaart Energietransitie Gebouwen van Royal
HaskoningDHV? Dat het een lenig instrument is, een ‘living document’. Jaarlijks kunnen de ‘piketpaaltjes’
worden aangepast aan veranderende omstandigheden. De routekaart past zich net als een GPS soepel aan
op situaties die zich onderweg
voordoen en biedt vervolgens
opties voor een daarop
aangepaste route naar dezelfde
bestemming. Wanneer besloten
wordt een maatregel eerder of
intensiever uit te voeren, of zich
onderweg nieuwe oplossingen
voordoen wijst de routekaart
u met aangepaste stappen
de weg naar het beoogde
eindpunt.
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Toekomstvast
Het is al genoemd. Ook voor bestaand vastgoed
komen de komende jaren wettelijke kaders
die stapsgewijs zullen dwingen tot het nemen
van energiebesparende maatregelen en
tot het omschakelen van aardgas naar een
andere energiedrager voor de warmte in de
gebouwen. Het kan ook anders: direct een
verduurzamingsplan maken en een route op weg
naar een toekomstvaste energieprestatie. Dat is
Paris Proof. Graag nemen we u mee in het kiezen
van een ambitie die past bij uw gebouwen en uw
situatie. Of het nu aardgasloos is in 2030; Paris
Proof in 2045, CO2-emissievrij in 2050, of Nul-opde-Meter in 2035. “Een doordachte routekaart biedt
houvast, handelingsperspectief en daarmee rust”,
benadrukt Rinus Vader. “Bij iedere bestemming
en tempo hoort een stappenplan met een
kostenplaatje. Daarom kan het helpen verschillende
opties eerst te verkennen, alvorens een routekaart
voor de energietransitie uit te werken. Misschien
weet je als ziekenhuis, universiteit, gemeente of
vastgoedvermogensbeheerder nu nog niet precies
wat je straks nodig hebt om je beoogde ambitie te
realiseren. Juist dan is het fijn een flexibel instrument
in handen te hebben, dat zich door de jaren heen

soepel aanpast aan wijzigingen en toevoegingen,
om alsnog de beoogde ambitie met een gerust hart
te realiseren. Portefeuillemanagers zullen veelal
worden beoordeeld op het behalen van het resultaat
op het geheel van hun portefeuille. Dat biedt
speelruimte gedurende de reis.”
Directie, gebruikers en controller
Gerard Jansen benadrukt dat de energietransitie
en met name de routekaart niet uitsluitend een
document is voor de technische dienst: “Natuurlijk
moet de beheerder begrijpen wat hij of zij moet
doen en wanneer. De routekaart zal hem of haar
het handelingsperspectief brengen wanneer welke
verduurzaamheidsmaatregelen worden ingepland,
in samenloop met het geplande onderhoud.
Omdat verduurzaming geen cyclische activiteit is,
is het van belang dat ook beslissers als de directie,
de controller en de gebruikers van de gebouwen
begrijpen wat de impact is van de gekozen route.
Daarom moet het een document zijn dat ook zij
kunnen begrijpen. Dat maakt het mogelijk tijdig
de geplande investeringsbesluiten te nemen, en
verhuizingen of veranderingen in gebruik door te
voeren.
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Het helpt als deze beslissers betrokken worden bij
de opzet en vaststelling van de routekaart die gaat
over dit soort essentiële stappen onderweg voor
2030, naar 2040 of 2050. Daarover nu nadenken
vormt de eerste stap! Dat is de opmaat van
‘doen wat we altijd al deden’ naar de huisvesting
‘toekomstbestendig maken - danwel besluiten
er tijdig afscheid van te nemen’. Daarmee is niet
alleen het gebouw met haar installaties weer fit for
future, maar is ook een effectieve stap gezet in de
toekomstvaste verduurzaming; bovendien is vanuit
een doordachte visie op de vraagontwikkeling van de
huisvesting voorkomen dat voor de leegstand wordt
verduurzaamd.”
Gebruiksvergunning
De gevolgen van het niet bijtijds nakomen van de
verplichtingen voor bijvoorbeeld de verduurzaming
van kantoren zijn niet mals. In 2023 moet een
kantoor energielabel C zijn. Als daar niet aan
is voldaan kan de gebruiksvergunning worden
ingetrokken. In 2030 zal een energieprestatie
vereist zijn die vergelijkbaar is met energielabel A.
Alle reden dus om als eigenaar en huurder werk te
maken van de reductie van de CO2-emissie en van
het energiegebruik. De tijd dringt om ingrijpende
beslissingen te nemen: Hoe lang willen we nog
gebruik maken van dit gebouw? Gaan we het dan
nu verduurzamen? En tot welke energieprestatie?
Of waren we eigenlijk al van plan om dit gebouw
af te stoten en moeten we die stap eerder nemen?
Daarbij speelt ook het verschil de vastgoedwaarde
mee tussen een pand dat wel en een pand dat
niet is verduurzaamd. De Dynamische Routekaart
Energietransitie Gebouwen biedt daarbij de
helpende hand.

Strategisch en flexibel
Het verschil tussen een statische routekaart
als document en onze Dynamische Routekaart
Energietransitie Gebouwen is dat elke stap
die wordt gezet, elke beslissing die wordt
genomen, getoetst wordt aan het kosteneffectief
optimaliseren van de route naar het ingestelde
verduurzamingsdoel.
Door in te loggen op het aan de routekaart
verbonden webportal worden duidelijke grafieken
en tabellen getoond. Ook over de voortgang. Er
is direct af te lezen of de implementatie volgens
planning verloopt. Zo zijn investeringsvoorstellen
om bepaalde stappen op de route te versnellen
teneinde het einddoel tijdig te halen, met de
dynamische Routekaart Energietransitie Gebouwen
goed onderbouwd. Door te kiezen voor dit
strategisch besluitvormingsinstrument wordt
het duidelijk hoe u de doelstelling haalt waar uw
organisatie voor heeft gekozen.
Ervaring met routekaarten
Wij hebben al veel ervaring, o.a. bij ziekenhuizen
en universiteiten. Meer weten? Klik hier voor meer
informatie.
Nieuwsgierig hoe we de routekaart voor onze eigen
gebouwen hebben uitgewerkt?
Lees meer

>

Aan de slag!
Wil je aan de slag met verduurzamen? Neem contact met ons op voor het ontwikkelen van een
Dynamische Routekaart voor de gebouwen van jouw organisatie.
Rinus Vader

Leading professional Energy
Transition

Gerard Jansen

Adviseur Integrale gebouwconcepten
& verduurzaming

rinus.vader@rhdhv.com

gerard.jansen@rhdhv.com

+31 6 29 59 80 85

+31 6 11 39 89 26

https://www.linkedin.com/rinus-vader

https://www.linkedin.com/gerard-jansen
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Casestudy: ook voor onze gebouwen
Kantoren wereldwijd Paris Proof
Hoe dat er in de praktijk uitziet wordt geïllustreerd aan de hand van enkele visuals van de routekaarten
van enkele kantoren waar we in Nederland over beschikken. Wij hebben december 2020 besloten de
energieprestatie van onze kantoren wereldwijd voor 2035 naar Paris Proof rantsoen te verduurzamen. Die
ambitie is geplot in figuur 1.

Figuur 1

Single tenant
We hebben die doelstelling als een voorbeeld van een vijftig jaar oud single tenant kantoorgebouw
uitgewerkt voor ons hoofdkantoor in Amersfoort (figuur 2). Zo’n tien jaar geleden hebben we de gevels,
de daken en de uitkragende vloeren geïsoleerd tijdens een stevige renovatie. Het was toen niet mogelijk
de daken van PV-panelen te voorzien, omdat de constructie te fragiel is de panelen te dragen. Daarom
gaan we nu over tot het aanbrengen van PV-folie, dat veel minder weegt. Ook zullen we op onze
parkeerterreinen pergola’s plaatsen, die we voorzien van PV-panelen. Inmiddels zijn de voorbereidingen
aan de gang om de grote gasgestookte CV-ketels te vervangen door warmtepompen, dat is mogelijk
doordat al eerder de gebouwschil is geïsoleerd en doordat we de capaciteit beperken door de warmte en
koude in de grond op te slaan (WKO’s).

www.royalhaskoninhdhv.com

Figuur 2
Multi-tenant
Daarnaast laten we zien hoe we omgaan met twee kantoorlocaties waar we multi tenant zijn gehuisvest.
In het geval van Den Haag en Rotterdam verhuizen we naar een gebouw uit 1920 in Delft, dat we eerst
renoveren en verduurzamen naar Paris Proof (figuur 3). Voor de locaties Groningen en Amsterdam
laten we zien dat we in beide locaties verhuisd zijn naar herbestemde industriële gebouwen die zijn
verduurzaamd naar een energieprestatie van Nul-op-de-Meter. Op onze andere locaties in Nederland
zullen de komende jaren uitwijzen hoe we met onze verhuurders kunnen komen tot een energieprestatie
conform Paris Proof.

Figuur 3

