
Duurzaam Gebouwd Op Locatie 

Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Welkom 

Moderator Wietse Walinga 





“Kennis is het 

enige dat je kunt 
vermenigvuldigen 

door het te delen” 









Geen opleverpunten maar 

kwaliteit 

+65.000 bezoekers per maand 



+13.000 abonnees 



+60 bijeenkomsten per jaar 



800 bezoekers Duurzaam Gebouwd Congres 



+ 5.000 bezoekers in 2014 





Uw deelname vandaag is uw 
kennismaking…. ? 

 
De volgende stap bespreken we 

graag samen! 
 
 



Duurzaam Gebouwd Op Locatie 

Gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid 

Mede mogelijk gemaakt door: 



Programma 
9.35 Welkomstwoord 

 Jaap Dijkgraaf 

9.40 Energiebesparing gemeentelijk vastgoed: borging in beleid 

 Hans van der Heide 

9.55 Prestatieborging energiezuinig gebouw 

 Jaap Neeleman & Ton Hertog 

10.20 Duurzame renovatie in de praktijk 

 Kees Schouten 

10.45 Netwerkgelegenheid met koffie & thee 

11.30 Einde bijeenkomst 



Welkomstwoord 

Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur DWA 



Verduurzaming gemeentelijk 

vastgoed: borging in beleid 

Hans van der Heide, consultant strategie en 

energiebeleid bij DWA. 
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http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Hans van der Heide 

Van beleid naar succes! 

Verduurzaming gemeentelijk 

vastgoed 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Aanpak 
Theoretisch model 
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De praktijk 
Voorbeeld 1: verduurzaming vastgoed gemeente Wageningen 
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• Verduurzaming 20 gebouwen 

• Investeringsomvang € 3.000.0000 

• Meerjarenonderhoudsbudget € 1.200.0000 

• Financieringsbehoefte: € 1.800.0000 

• Energiebesparing 25% - 30% 

 

• Inzicht nodig in mogelijkheden, investeringen, besparingen 

 -> business case 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Business case verduurzaming 

• Rendabele business case, en dan? 
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Hoe verder? 

• Hoe financieren we de investering? 

– Eigen vermogen 

– Externe financiering 

• Hoe krijgen we zekerheid over de besparingen? 

• Hoe kunnen we hierin ontzorgd worden? 
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Investering 

Energie 

Onderhoud 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png
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Inspanningen 

De werkzaamheden 
worden gedefinieerd 

Dit draagt bij aan de 
conditie 

Prestaties 

De conditie wordt 
gedefinieerd 

Dit bepaalt de 
werkzaamheden 

2
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Prestatiecontract: sturen op prestaties 
 
 Huidige situatie  Prestatiecontract 

Tijdelijke contracten  Langjarige contracten 

 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Prestatiecontract 
• Afsluiten prestatiecontract voor onderhoud, 

energiereductie en goed binnenklimaat 

• Geïntegreerd prestatiecontract voor totale onderhoud 

en energiebeheer 

• Beoordeling op KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) 

– Energiegebruik 

– Binnenklimaat 

– Onderhoud en beheer 

• Monitoring KPI’s 
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Meerwaarde 

Prestatiecontracten 
• Geen eindpunt bij oplevering 

• Verantwoording en betrokkenheid na oplevering gaan door 

• Component keuzes worden gemaakt uit het oogpunt van 

kosteneffectiviteit 

• Kosten onderhoud langere tijd inzichtelijk 

• Verhogen klimaatcomfort en/of verlagen aantal storingen 

• Exploitatiekosten reductie 

Door de juiste manier van aanbesteden, zijn forse 

kostenbesparingen op het onderhoud mogelijk. 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Oplossingsrichting voorbeeld 1 
Financiering en organisatie gemeente Wageningen 
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Voorbeeld 2 

Energieneutraal verbetering binnenklimaat en 

energieprestatie scholen Amsterdam-Zuid 

30 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Vinger aan de pols houden! 

Monitoring 
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• Gebouwniveau: bewaking KPI’s  

• Project- en beleidsniveau: Voortgang en effect projecten  

 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png
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Monitoring 
Inzicht in effect projecten 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png
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• Mogelijkheid om kaart op te nemen op gemeentelijke website 

Zichtbaarheid 
Communicatie over resultaten 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Hans van der Heide 

06 – 202 102 20 

heide@dwa.nl 

http://projecten/p/intern/00020/Huisstijl en logos/Vormelementen/Accolade/Accolade heel cerise.png


Prestatieborging energiezuinig 

gebouw 

Jaap Neeleman, adviseur prestatieborging bij DWA & Ton Hertog, 

architect projectleider bouwkunde bij gemeente Koggenland 



Prestatieborging energiezuinig gebouw  

versterkt de positie van de 

opdrachtgever 
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Door:  Ton Hertog (Gemeente Koggenland) 

 Jaap Neeleman (DWA) 



Prestatieborging duurzaam  

en milieubewust bouwen 

 

Jaap Neeleman van DWA  en Ton Hertog van de 

gemeente Koggenland vertellen u hoe ze dat bij de 

brede school Ursem hebben aangepakt, wat de 

resultaten zijn en of het een toegevoegde waarde heeft. 

 



Wat heb je als opdrachtgever nodig? 

een helder en duidelijk proces 

een eenduidig programma van eisen  

meetbare uitgangspunten 

borging van de beoogde resultaten 

participanten die samen een team vormen 

een bewijs van het behaalde resultaat 

 



Hoe was dat bij de brede school? 

vaststellen te volgen proces 

gebruikers eigenaar van programma maken 

twee paar ogen zien meer; DWA kijkt mee 

controle bij selectie, VO, DO, Bestek 

bewijs van resultaat is start volgende fase 

controle bij uitvoering en eindproduct 

bewijs van resultaat is start gebruiksfase 

controle en bijsturing tijdens gebruik 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.everlast-ndt.com/services.php&ei=20f0VNqsE8vaOLyCgdgP&bvm=bv.87269000,d.ZWU&psig=AFQjCNEwE7eydQs_yslhRvqqgntsms7ujw&ust=1425381648766321


Wat heeft het ons opgeleverd? 

 

Gemeente Koggenland Wonen en Groen t.hertog@koggenland.nl maart 2015 

De brede school Ursem  
Samen in een fris en energiezuinig gebouw 
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Toetsmomenten 
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‘11/’12 

2013 

2014 

2015 



VO-,DO- en bestekcheck 

• Voorbeeld 
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Uitvoeringscheck (bouwkundig) 

• Wat was goed • Wat kan beter 

44 



Oplevercheck 

45 



Metingen bij oplevercheck 

• Luchtdichtheid • Infrarood 
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Qv10 van 0,43 i.p.v. 

0,625 dm3/s/m2.  

 

Dus 30% beter!! 



EPN-opname (wettelijk verplicht) 
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Gebouwindeling Zie par. Ingevoerd in EPG-

berekening

Geconstateerd na 

opname

Eenheid Specificatie 

bewijsmateriaal

ΔEPC

Oppervlakte PV 8.9.3 0 273 m
2 opname /PV-spec. -0,183

Type lichtregeling 8.9.4 vertrekschakeling veegschakkeling+ 

daglichtschakkeling 

(langs de gevel)

n.v.t. Dossier/bestek -0,047

Oppervlakte verlichtingszone 8.9.4 3206,9 2834,88 m2 EPC -berekening -0,016

Qv10;kar 8.8.3 0,625 0,43 dm3/s/m2 dossier meting -0,006

Gebouwindeling Zie par. Ingevoerd in EPG-

berekening

Geconstateerd na 

opname

Eenheid Specificatie 

bewijsmateriaal

ΔEPC

LBK is voorzien van  

koelbatterij

8.8.3 n.v.t ; NEN 2916 % dossier/bestek 0,007

LBK is voorzien van  

verwarmingbatterij

8.8.3 n.v.t ; NEN 2916 % dossier/bestek 0,007

Rc-waarde vloer 8.8.2 6,5 5 m
2
K/W Thermische schil 0,008

luchtdebiet 7649 7870 l/s 0,010

Ontwerpaanvoertemperatuur 8.9.1.1 <35 oC 35oC /45oC oC dossier/ bestek 0,018

Rc-waarde dak 8.8.2 5 2,5 m
2
K/W onvoldoende 

bewijs 

0,023

U-waarde 8.8.4 1,34 2,2 W/m
2
*K onvoldoende 

bewijs 

0,051

Dus 15% beter!! 



Conclusie 

• Ook professionals maken 

fouten 

 

• Uitvoeringscontroles leveren 

betere kwaliteit op 

 

• Integrale toetsing zorgt  

ervoor dat de opdrachtgever 

kan bijsturen 48 
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KopStaart 

49 Borging 

 

? 
KPI’s: 

• EPC 

• Luchtdichtheid 
en 

isolatiewaarden 

• Opleverpunten 

• Opwekkings-

rendementen 



Duurzame renovatie in praktijk 

Kees Schouten, bouwkundige bij provincie Noord-

Holland 



Duurzame renovatie 
provinciekantoor 
Noord-Holland  

 

 

 

Haarlem  

17 maart 2015 

Kees Schouten   



Met passie, samenwerken en deskundigheid  

naar een blijvend duurzaam provincie kantoor 



Provinciekantoor 2010 

 

  

 



Provinciekantoor 2010; 
 

• 1400 ambtenaren verspreid over de stad op diverse 
locaties. 

• In niet duurzame kantoren met een traditionele 
werkwijze 

• Gangen, kantoortjes, gesloten 

• Somber, weinig inspirerend. 

 

 

. 

 

 



Provinciekantoor 2015 



Provinciekantoor 2015; 
 
• 1400 ambtenaren gehuisvest in één modern 

kantoor ingericht op basis van het nieuwe werken.  
• Open, transparant, flexibel en duurzaam 

 



Ambities politiek; 
 

 
 

• Wereldwijd > Kyoto 

• Europa      > 20 % duurzame energie 
• Nederland   > 6% minder broeikasgas 

• Provincie     > Leven in een gezonde, schone en                  
          veilige omgeving. 

          Duurzame energie is een speerpunt 
 

             “Met het streven naar een klimaatneutrale  
              organisatie geven we het goede voorbeeld.” 

 
  

 

 

 



Van ambitie naar realisatie 

• Ambitie concreet maken 

• Selectie partijen 

• Ontwerpproces 

• Realisatiefase 

• Gebruiksfase 

• Monitoring (NESK) 



Ambitie concreet maken; 

• Duurzaamheidsteam 

• Wat zijn de wensen, eisen en mogelijkheden? 

• Welk systeem (GPR-gebouw) 

• Resultaat verwerkt in PvE 

      



 

GPR score 8,7 gemiddeld; 

 

Energie (trias energetica)   GPR = 10,0 

Milieu (materiaal / afval)  GPR =   7,5 

Gezondheid    GPR =   9,0 

Gebruikskwaliteit (flexibiliteit)  GPR =   9,0 

Toekomstwaarde   GPR =   8,0 

 

Geen compenserende maatregelen 

Geen “ Windowdressing ” 

Resultaat duurzaamheidsteam; 



Selectie partijen 

Stel eisen op het gebied van visie op en 
betrokkenheid bij duurzaamheid aan alle 
deelnemende partijen. 

(Architect, adviseurs, aannemers, leveranciers) 



Ontwerpfase 

• Zorg ervoor dat duurzaamheid een voortdurend 
onderdeel van gesprek/overleg is, ook met de 
opdrachtgever. 

 
• De waarderingen voor energie, milieu, 

gezondheid, gebruikskwaliteit, en 
toekomstwaarde gedurende het gehele 
ontwerpproces afwegen en toetsen aan de eisen. 
 

• Op het onderwerp 'energie' wordt een '10' 
nagestreefd. Dit is het hoogst haalbare binnen 
GPR gebouw. (geen 10 ?  onderbouwen) 

 

       
  



Duurzaamheidsmaatregelen  
 
• Hoge isolatiegraad gevels en daken 

• 3 laags glas 

• Optimale daglichttoetreding door hoge ramen en 
lichtstroken.  

• WKO installatie monovalent (2 x 2 bronnen) 

• Mossedum daken 

• Lage temperatuur systeem middels 
vloerverwarming en -koeling en klimaatplafond 

• Hoogrendement warmteterugwinning 

• Individuele regeling op temperatuur 

 
 

 

 

  

 



• Te openen ramen 
• Verlichting daglicht / aanwezigheid geregeld 

• Opvang regenwater – gebruik voor planten buiten 
• CO2 geregelde ventilatie 
• Volumestroombeperkers op kranen 

• Waterbesparende toiletten / urinoirs 
• Toepassing van LED-verlichting als basis verlichting 

• Toepassing FSC hout met COC certificaat 
• Bamboe en rubberwood voor betimmeringen, 

vloeren en meubels. 

• Zonwering + lichtwering 
• LED beeldschermen 

Duurzaamheidsmaatregelen  



Klimaat ;Comfortabel, regelbaar 

250 lux 



Realisatiefase  

• Adviseur duurzaamheid is opgenomen in het 
uitvoeringsteam. 

• Adviseert over verbeterpunten in uitvoeringsfase 

• Check cruciale details.  

 

• Bewustwording bouwpersoneel 

• Opstellen uitvoeringsprotocollen 

• Blijf ontwikkelen en zoeken naar betere 
oplossingen (LED verlichting) 

 

 



=  

Gebruiksfase 

• Regel het onderhoud goed  

• Beloon de onderhoudspartij voor bijvoorbeeld 
optimale balans in WKO installatie  

    (KPI met bonus/malus) 

• Motiveer / Stimuleer medewerkers 



Monitoring 

• Om de installaties te kunnen optimaliseren; 
Veel meten en monitoren om o.a. verbruik  
en instellingen te beoordelen en zonodig bij 
te stellen. 

 

 

 

 



Resultaten 

 
• 70 % energiebesparing (€ 200.000,-/jaar) 

• 985 ton/ jaar minder Co2 uitstoot. 

• GPR score 8,9 (eis 8,7) (nu gecertificeerd!) 

• Energielabel van G naar A++ 

• UKP-NESK subsidie (€ 500.000,-) 

• Meest duurzame renovatiekantoor 

 

• Geen zonnepanelen?! 

 

 

 

 





Borging ambities 

• Duidelijke opdracht. (ook politiek GS + PS) 

• Extra aandacht bij selectie partijen zowel in 
ontwerp, advies als in uitvoering. 

• Terug werken vanaf maximaal haalbare score 
(GPR) 

• Langdurig dezelfde bezetting projectteams. 

    (collectief geheugen) 

• Duurzaamheids inspecties tijdens uitvoering. 

 



De menselijke factor! 

• Zorg voor goede sfeer in de 
projectteams 

• Respect voor elkaars mening en de 
omgeving 

• Flexibiliteit 

• Passie  

• Gedrevenheid 

• Deskundigheid 

 

 

 



En hoe is het nu? 

Klanttevredenheid; 

Vergaderconcept; 

Cultuur; 

Succes; 

Toch PV ! 



Hoeveelheid;  212 stuks, 345 m2 
Vermogen;  250 Wp,  

Opbrengst;   47700 Kwh/jaar 
Co2 besparing;  27 ton 



Reacties gebruikers; 

Reactie; 

Wat een prachtig gebouw! Wat een schitterende werkplekken 

en overlegplekken! Wat een ruimte, licht en luxe! Wat  

geweldig dat (bijna) alles het gewoon doet!  

Ik voel mij erg verwend. 



Bedankt voor uw aandacht 





Bedankt voor uw deelname! 

En graag tot ziens op DuurzaamGebouwd.nl 

Mede mogelijk gemaakt door: 


