
Het congres is georganiseerd door Agentschap NL 
in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal.  
www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Verder na 7 Jaar Frisse scholen 
In 2005 startte Agentschap NL het 
 programma Frisse Scholen in opdracht 
van het ministerie van BZK. Doel: het 
 verbeteren van de binnenluchtkwaliteit 
én verlaging van het energiegebruik in 
 scholen voor het primair en voortgezet 
onderwijs. Oftewel: minder CO2 binnen 
en minder CO2 buiten. Het programma 
 richtte zich aanvankelijk op bestaande 
scholen. Ruim 80% voldeed niet aan de 
eisen van het Bouwbesluit. En de helft 
nog was uitgerust met enkel glas. Al snel 
bleek ook dat nieuwbouwscholen verre 
van fris waren. Onvoldoende ventilatie en 
 over ver hitting kwamen veelvuldig voor in 
net opgeleverde scholen. 
Zeven jaar later zijn de resultaten van het 
programma Frisse Scholen meetbaar. Uit 
recent onderzoek blijkt dat het onderwerp 
bij alle gemeenten en schoolbesturen op 
de agenda staat. Maar liefst 80% van hen 
gebruikt het Programma van Eisen Frisse 
Scholen. De bijbehorende Frisse Scholen 
Toets blijkt voor adviseurs in de praktijk 
een bruikbaar en nuttig hulpmiddel.

Kennis en ervaring uitrollen
Recent zijn de minimum eisen voor 
 scholen in het Bouwbesluit aangescherpt. 
In de praktijk blijken veel gemeenten en 
schoolbesturen hierop al te anticiperen:  
zij bouwen scholen die ruimschoots aan 
de minimumeisen voldoen. Fabrikanten 
hebben beter geschikte installaties ontwik-
keld en installateurs hebben zich 
bekwaamd in beheer en onderhoud.  
Tal van landelijke, provinciale en locale 
 initiatieven moeten er voor gaan zorgen 
dat al dit moois nu echt wordt uitgerold, 
ook in bestaande scholen. Verschillende 
gemeenten en schoolbesturen zijn bezig 
hun gebouwenvoorraad naar niveau B te 
tillen. Kortom, de afgelopen zeven jaar is 
een goede basis gelegd. Op het congres 
van 7 november zullen stakeholders de 
balans opmaken en zoeken naar het 
 bundelen van de activiteiten voor een 
brede implementatie onder het motto:  
Alle scholen fris! 
Voor meer informatie, instrumenten en 
voorbeelden: zie www.frisse-scholen.nl. 

Verduurzamen gemeenteliJk 
Vastgoed leVert geld op
Het verduurzamen van hun vastgoed levert gemeenten een 
lagere CO2-uitstoot en lagere energiekosten op. Hiermee 
geven zij een winstgevende invulling aan hun MVO-beleid. 

In Nederland staat zo’n 90 miljoen m² aan maatschappelijk vast-
goed; twee keer zoveel als de kantorenvoorraad. Bijna de helft is 
in bezit van gemeenten. Het gemeentelijk vastgoed is zeer divers 
en de energetische kwaliteit is niet optimaal. Er valt dus veel 
energie te besparen. Maar hoe pak je dit strategisch en 
 structureel aan? 

Professionalisering als begin
Verduurzamen begint bij een professionele vastgoedorganisatie. 
Veel gemeenten zijn bezig om alle gemeentelijke gebouwen in 
één dienst onder te brengen. Dit gebeurt in eerste instantie om 
te bezuinigingen en efficiënter te huisvesten. Gebouwen worden 
afgestoten en het beheer uitbesteed. Naast een bezuiniging, 
biedt dit een goede basis voor verduurzaming. 
Professioneel vastgoedbeheer vraagt om samenwerking tussen 

diensten en een  veranderende rol van gebouwbeheerder naar 
regisseur. Hiervoor is bestuurlijk en  ambtelijk draagvlak nodig 
en zorgvuldige interne communicatie. En creativiteit om knel-
punten zoals de split incentive op te lossen. Professionalisering 
maakt het ook mogelijk om opbrengsten van verduurzaming 
integraal in beeld te brengen. Wethouder Van Olden van 
’ s-Hertogenbosch zegt hierover: “Het gaat in feite niet over duur-
zaamheid maar over rationele investeringsbeslissingen”.

Vervolgens aan de slag
Gemeenten kunnen hun gebouwen verduurzamen met de 
 volgende stappen:
•	 Energieverbruiken	inventariseren	en	transparant	maken	

 (ontvlechten). Welke gebouwen gebruiken relatief en in 
 absolute termen veel. Waar kan veel worden bespaard? 

•	 Uitvoeren	van	energiebesparende	maatregelen	met	een	korte	
terugverdientijd,  conform de Wet Milieubeheer of de EPA-U’s. 

•	 Duurzaamheid	opnemen	in	de	MOP.	
•	 Inschakelen	van	Energy	Service	Companies	(ESCo’s)	voor	het	

budgettair neutraal  verduurzamen van gebouwenclusters.

Tools en voorbeelden
Agentschap NL heeft handige tools en goede voorbeelden 
beschikbaar om gemeenten te ondersteunen. We zijn steeds op 
zoek naar goede voorbeelden en leerervaringen van gemeenten. 
Hebt u zo’n voorbeeld of ervaring?  
Neem contact op met Irma.thijssen@agentschapnl.nl.
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agentschap nl Bundelt 
kennis op WeBsite 
duurzame geBouWen

De website www.agentschapnl.nl/
duurzamegebouwen bevat alle 
informatie en tools die Agentschap 
NL aanbiedt aan facilitair managers, 
vastgoedeigenaren, gebouwbe-
heerders en installateurs. Handig 
ingedeeld in de thema’s beheer en 
onderhoud, nieuwbouw, renovatie, 
transactiemoment en herbestem-
ming/sloop. U vindt hier relevante 
wet- en regelgeving en bijvoorbeeld 
voorbeeldcontracten voor ESCo’s of 
de Leidraad Green Lease. 

nu nog doen ! 
Het Platform Binnenmilieu 
Scholen brengt sinds 2006 alle 
partijen bij elkaar die zich bezig-
houden met de gezondheids-
kundige kwaliteit van scholen. 
Ouderorganisaties, onderwijs-
bonden, branches, gemeenten, 
kennisinsitituten van de bouw- en 
installatiewereld en tenslotte de 
ministeries OCW en I&M. 

In de afgelopen jaren is er veel 
bereikt. Landelijk staat het onder-
werp regelmatig op de agenda, 
soms dankzij successen, en soms 
helaas ook omdat misstanden de 
pers halen.

Het Platform heeft zich sterk 
gemaakt om het binnenmilieu van 
schoolgebouwen structureel aan 
te pakken. Via een gezamenlijk 
‘Activiteitenplan’ en het program-
ma Frisse Scholen van Agentschap 
NL is kennis gebundeld, vertaald in 
handzame instrumenten en breed 
beschikbaar gesteld. Marktpartijen 
hebben de uitdaging opgepakt en 
specifiek voor scholen producten 
en diensten ontwikkeld. 
Voorbeeldprojecten laten zien dat 
het allemaal kan. 

Als Platform Binnenmilieu kunnen 
we zeggen dat veel van onze 
ambities zijn bereikt, alleen…. nu 
nog doen! Iedereen lijkt door-
drongen van de noodzaak, maar 
wie of wat geeft dat laatste 
 duwtje? Zou een benchmark 
 helpen? Ouders die hun kind 
alleen nog op een “gezonde” 
school willen doen? Naast een 
energielabel ook een label dat laat 
zien dat kinderen en docenten op 
jouw school minder “gezond-
heidsrisico’s” lopen en beter 
 kunnen presteren? Zou dat het 
duwtje kunnen zijn om het nu echt 
te gaan doen?

Frans de Haas
secretaris Platform Binnenmilieu 
Scholen



energieBesparing in zWemBaden dankziJ esco
Nederland heeft een kleine 3.000 (zwem)
badinrichtingen. Daarvan zijn circa 750 
 openbare zwembaden en peuter- en/of 
speelbaden eigendom van gemeenten. 
Samen verbruiken ze zo’n 1,6 miljoen 
MWh gas en elektriciteit. Daar valt flink te 
besparen. Naar schatting van Infomil, de 
Vereniging Sport en Gemeenten en enkele 
marktpartijen is de huidige kwaliteit 
gemiddeld energielabel F. Twee of drie 
labelstappen, naar D of C, is realistisch. 
In de sector zijn recent enkele ESCo-
contracten afgesloten, waarbij de energie-
besparing is gegarandeerd, zonder dat de 
gemeente extra investeert:
•	 voor	negen	zwembaden	in	Rotterdam	

heeft Strukton in een 10-jarig 
Onderhoud- en Energieprestatiecontract 
(OEPC) een gegarandeerde energiekos-
tenbesparing van 34% vastgelegd.

•	 voor	Laco	zwembad	en	sportcentrum	De	
Drietrip	in	Nuenen	heeft	Honeywell	een	
energiereductie van 50% gegarandeerd.

•	 voor	Zwembad	de	Wisselslag	in	Venlo	
garandeert Johnson Controls 38% 
 energiereductie.

•	 voor	het	Meander	Medisch	Centrum	in	
Baarn garandeert Johnson Controls 28% 
CO2-reductie.

•	 Connerga	heeft	een	aantal	ESCo-
projecten lopen bij individuele zwem-
baden, met een potentiële energie-
reductie van 5 tot 40%.

Zie www.infomil.nl. De ESCo-contracten 
uit Rotterdam staan op www.rotterdam.
nl/groenegebouwen en op www.agent-
schapnl/nl/duurzamegebouwen.

steeds meer nieuWBouWscholen 
energiezuinig. en Fris!

Tot voor kort werd het voor praktisch 
onmogelijk gehouden: scholen bouwen 
met een betere energieprestatie (EPC) dan 
minimaal vereist in het Bouwbesluit. 
Onderzoek van Bureau Nieman naar de 
nieuwbouwplannen die in 2010 een 
bouwvergunning kregen, toont echter 
aan dat deze projecten gemiddeld een 
25% betere EPC tonen dan de minimum 
eis uit het Bouwbesluit. Recent vervolg-
onderzoek door Merosch, ook in 

opdracht van Agentschap NL, zorgt voor 
een tweede verrassing: de geplande 
 kwaliteit wordt in de praktijk daad-
werkelijk gerealiseerd. Nog een opmerke-
lijke uitkomst: alle projecten hebben 
gebalanceerde ventilatie. Niet alleen 
energie, maar ook het binnenmilieu in 
school gebouwen krijgt eindelijk de 
 nodige  aandacht.
Zie www.energiecijfers.nl en www.frisse-
scholen.nl.

agentschap nl helpt BiJ 
Verduurzamen geBouWen

Agentschap NL ondersteunt eindgebruikers, beleggers, projectontwikkelaars en 
eigenaren die hun gebouwen duurzaam  willen bouwen, renoveren, beheren en 
gebruiken. Onze focus ligt op toepassing van de Wet milieubeheer en het 
 energie label, op de MJA-dienstensector en op de voorbeeldrol van de overheid. 
Kijk op www.agentschapnl.nl/duurzamegebouwen voor  informatie over 
 rendement, techniek, instrumenten, regelgeving, financieringsmogelijkheden  
en voorbeeldprojecten. 
 
Onze adviseurs duurzame gebouwen zijn:

 Hans Korbee Hans Scherpen zeel Selina Roskam Irma Thijssen Henk Waaldijk

naar energieneutrale 
scholen en kantoren

Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw en ingrijpende renovaties  bijna-energieneutraal zijn. 
Voor overheden geldt deze eis al vanaf 2018. Koplopers hebben in de tender UKP-NESK 
al ervaring opgedaan door het realiseren van vijf kantoorgebouwen en acht 
 school gebouwen. UKP NESK is een afkorting van Unieke Kansen Programma ‘Naar 
energieneutrale scholen en kantoren’.

Proces- en systeeminnovatie
Om	energieneutrale	projecten	tot	stand	te	brengen,	is	een		proces-	en	systeemverande-
ring nodig. Het blijkt dat naarmate een school energiezuiniger en gezonder gebouwd 
wordt, de onderlinge samenhang tussen energieverbruik, comfort en  binnenmilieu 
toeneemt. Dit vraagt om integraal ontwerpen en een benadering vanuit concepten.  
De tenderregeling UKP-NESK van het ministerie van BZK is een belangrijke stimulans 
voor  dertien projecten van koplopers, die zich onderscheiden door energiezuinigheid, 
 duurzaamheid en organisatorische innovaties.

NESK biedt ervaringen
De NESK projecten fungeren als voorbeeld en inspiratiebron: na de realisatie worden ze 
gemonitord en geëvalueerd. Daarna wordt de opgedane  kennis overgedragen, zodat de 
projecten worden nagevolgd en inspireren tot nieuwe projecten. Meer informatie over 
NESK en andere energieneutrale voorbeeldprojecten vindt u via www.agentschapnl.
nl/ energieneutraalbouwen. Films over de NESK  projecten vindt u op www.youtube.
com/nlduurzaamvastgoed.

Whitepaper esco’s geeFt 
oVerzicht en VoorBeelden 

Gratis energiebesparing; het lijkt te mooi om waar te zijn. 
Toch beloven Energy Service Companies, afgekort ESCo’s, 
dit. Daardoor staan zij sterk in de belangstelling en worden 

tegelijkertijd nog maar weinig inge schakeld. Want gratis 
energiebesparing, kan dat wel? Zitten er geen addertjes 
onder het gras? Is die energiebesparing wel gegarandeerd en 
wat gebeurt er bij tegenvallende besparingen? Hoe zit het 
met de  kwaliteit van de binnenlucht en het comfort? En een 
ESCo zal een boterham willen verdienen, dus kunnen we het 
niet beter zelf doen?

Feit is dat we in Nederland alle zeilen moeten bijzetten om 
het energiebesparingstempo op te voeren, willen we de 
beleidsdoelen halen. Feit is ook dat er erg veel rendabele 
energiebesparende maatregelen niet worden getroffen. 
Alleen al in de  utiliteitsbouw is 15% energie besparing 
 mogelijk door het uitvoeren van maatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

van product-esco tot project-esco
Om inzicht in de werking, mogelijkheden en beperkingen 
van ESCo’s te geven, heeft Agentschap NL een whitepaper 
samengesteld. De verschillende varianten, van een relatief 
eenvoudige product-ESCo tot een geavanceerde gebouw-
ESCo, worden beschreven en geïllustreerd met praktijk-
voorbeelden. Zeven Experttips helpen u inschatten of 
samen werking met een ESCo in uw situatie aantrekkelijk is. 
Meer informatie over ESCo’s vindt u op www.agentschapnl.
nl/esco. De whitepaper ‘ESCo voor wederzijds voordeel en 
 gratis energie besparing’ is kosteloos te downloaden via  
http://www.fmm.nl/rapporten.17255.lynkx. 

mop Wordt dmop
Een gemeente kan duurzaamheid structureel opnemen in de 
Meerjaren Onderhouds Planning. De MJOP of MOP wordt 
hiermee DMOP. Als de kozijnen van een gebouw worden 
geschilderd, kunnen ook meteen HR++ glas en ventilatie-
roosters worden geplaatst. Als de ketel wordt vervangen, 
dan meteen een HR-ketel. En bij de vervanging van de 
 dakbedekking, kunnen extra isolatie of zonnepanelen 
 worden aangebracht. 

Het opnemen van duurzaamheid in de MOP lijkt vanzelf-
sprekend, maar dat is het in de praktijk nog niet. Op basis 
van al de ervaringen die Agentschap NL heeft opgedaan bij 
scholen en een pilot in de gemeente Best, ontwikkelt 
Building Vision een Leidraad voor gemeenten. De Leidraad 
biedt informatie over het opstellen van een DMOP voor 
gemeentelijk vastgoed, en geeft tips voor het uitbesteden 
van beheer en het organiseren van draagvlak en communi-
catie binnen de gemeente. Vastgoedprofessionals, gebouw-
beheerders en klimaatcoördinatoren van ruim tien gemeen-
ten denken mee. U kunt ook meedenken via het 
Viadesk-netwerk Lokaal Klimaatbeleid van bijna 1000 
 professionals in duurzaamheid werkzaam bij gemeenten: 

http:/viadesk.lokaalklimaatbeleid.com. Eind 2012 komt de 
Leidraad beschikbaar op www.agentschapnl.nl/
duurzamegebouwen. 

Verduurzamen van de MOP verdient zich na 7 tot 10 jaar terug.

Voorbeeld 2: Weergave �nanciële consequenties scenario X
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Frisse scholen puBlicaties
SUCCES EN FAALFACTOREN 
VAN ENERGIEZUINIGE 
NIEUWBOUWSCHOLEN

Rapport Merosch, 2012. Uit monito-
ring van bouwaanvragen van school-
gebouwen uit 2010 is gebleken dat de 
gemiddelde EPC-score gemiddeld 
gemiddeld 25% lager ligt dan wettelijk 
vastgelegd in het bouwbesluit. In 
opdracht van Agentschap NL heeft 
Merosch bij 18 scholen onderzocht of 
of de beoogde ambities bij de opleve-
ring ook worden gerealiseerd, en wat 
de belangrijkste succes- en faal-
factoren. Het rapport ‘Succes- en 
faalfactoren van de energie- en 
 klimaatambities voor nieuwbouw-
scholen’ laat zien dat de ambities 
inderdaad zijn gerealiseerd. Een van 
de succesfactoren is het vroegtijdig 
eisen stellen en de nodige expertise 
organiseren. Opvallend is verder de 
trend dat scholen niet door gemeen-
ten, maar door schoolbesturen of 
exploitanten worden ontwikkeld.

WWW.Frisse-scholen.nl

FRISSE SCHOLEN TOETS 

Agentschap NL heeft ook de Frisse 
Scholen Toets aangepast aan het 
 vernieuwde Bouwbesluit. Met de 
Frisse Scholen Toets kunnen  tijdens de 
 ontwerp fase, tijdens de realisatie en 
na de bouw de energie- en binnen-
milieu prestaties worden gecontro-
leerd en zo nodig bijgestuurd. Er zijn 
ook een Hand leiding, Toetsings-
rapport, Voor beeld Toetsingsrapport 
en Scorekaart beschik baar.

ERVARINGEN MET DE FRISSE 
SCHOLEN TOETS IN DE 
PRAKTIJK

Begin 2012 is de Frisse Scholen Toets 
op een achttal  scholen toegepast. Op 
vijf scholen is de toets uitgevoerd 
door een extern ingeschakelde tech-
nisch adviseur, op drie scholen door 
de be trok ken bouwprojectmanager. 
De resultaten zijn door advies bureaus 
Merosch en BOA in rapportages 
 vastgelegd. De ervaringen uit deze 
rapportages zijn samengevat in de 
publicatie ‘Ervaringen met de Frisse 
Scholen Toets in de praktijk - Van 
woorden naar daden’.

PILOTS VERDUURZAMEN VAN 
 MEERJAREN ONDERHOUD BIJ 
BASISSCHOLEN (DMOP)

Ervaringen uit drie pilots zijn samenge-
vat in de publicatie ‘Verduurzamen van 
meerjaren onderhoud bij basisscholen: 
de eerste ervaringen’. De pilots zijn 
 uitgevoerd door Arcadis, Bouw Totaal 
en Asset Facility Management. 

LEIDRAAD VERDUURZAMEN 
VAN HET MEERJAREN ONDER-
HOUD BIJ BASISSCHOLEN

Het opnemen van duurzaamheid in het 
meerjaren onderhoudsplan (DMOP) 
biedt goede mogelijkheden om tot 
betere, toekomstbestendige scholen te 
komen, met een comfortabel binnen-
klimaat en een laag  energiegebruik.  
En dus met lagere energiekosten. 
Agentschap NL heeft op basis van drie 
pilots een Leidraad ontwikkeld, die 
gemeenten en school besturen helpt om 
tot een DMOP te komen. De Leid raad 
omvat een werkwijze en activiteiten-
schema. Kenmerkend voor een DMOP 
is dat deze ook verbetermaatregelen 
ten aanzien van binnenmilieu en ener-
gieprestatie bevat,naast maat regelen 
gericht op de technische en functionele 
instandhouding van het gebouw.

BROCHURE FINANCIERINGS-
CONSTRUCTIES FRISSE 
 SCHOLEN IN DE PRAKTIJK

De publicatie ‘Financierings-
constructies Frisse Scholen in de prak-
tijk’ geeft voorbeelden van schoolbe-
sturen, -directies en afdelingen 
onderwijshuisvesting van gemeenten 
die er vaak samen in geslaagd zijn te 
investeren in verbetering van de ener-
gieprestatie en de luchtkwaliteit.

HANDLEIDING BOUWEN AAN 
FRISSE SCHOLEN

De ‘Handleiding Bouwen aan Frisse 
Scholen’ biedt praktische 
aanknopings punten voor het bouwen 
aan een frisse school. Iedere fase – 
initiatief, definitie, ontwerp, bouw/
realisatie en gebruik – heeft eigen 
belangrijke aandachtspunten.

EEN NIEUWE FRISSE SCHOOL

In nieuwe scholen wordt met regel-
maat geklaagd over het binnenmilieu:  
de luchtkwaliteit, over hitte of kou. 
Soms ligt dat aan het ontwerp of aan 
de  toegepaste technieken, soms een 
aan verkeerd gebruik ervan. De publi-
catie ‘Een nieuwe frisse school’ helpt u 
bij het omzeilen van de belangrijkste 
 obstakels naar een goed bouwont-
werp voor een nieuwe school.

ENERGIE & BINNENMILIEU 
ADVIES (EBA)

Het EBA is ontwikkeld voor de subsi-
dieregeling van het ministerie van OCW 
in het kader van de crisismaatregelen, 
om op basis van cofinanciering ver-
sneld een  aantal maatregelen inzake 
energie en binnenmilieu uit te voeren. 
Een EBA moet worden uitgevoerd door 
een EPA-gecertificeerd bureau 
(BRL9500-4). Agentschap NL heeft een 
rapportageformat ontwikkeld. De rap-
portage bevat o.a. de huidige situatie 
van het energiegebruik, de binnenmi-
lieukwaliteit, de isolatie, verwarming, 
ventilatie en verlichting, en de verbe-
termaatregelen. Met de verwachte 
energiebesparing, de kostenbesparing, 
de investeringskosten, de terugver-
dientijd. Verder zijn ook een 
Handleiding beschikbaar en een EBA 
Stappenplan, een managementtool 
voor schooldirecties, schoolbesturen 
en gemeenten.

SLIM LICHT WERKT BETER IN 
ONDERWIJSGEBOUWEN

Op verlichting in onderwijsgebouwen 
valt vaak nog veel energie, onderhoud 
en geld te besparen. Zo hangen in veel 
lokalen en werkruimten nog verou-
derde  tl-buizen. Behalve onnodig veel 
energieverbruik, reflecteren ze ook 
het licht te weinig naar de werk- en 
leerplekken. Zo gaat een groot deel 
van de licht opbrengst verloren. Het 
energieverbruik van verouderde ver-
lichting is daardoor ongemerkt opge-
lopen tot wel 75 procent van het tota-
le elektriciteitsverbruik. Besparingen 
hebben dus een behoorlijke impact op 
de energierekening. Wie op korte ter-
mijn maatregelen neemt, ziet dan ook 
snel resultaat.

NAAR ENERGIENEUTRALE 
SCHOLEN (NESK)

De publicatie ‘Naar energieneutrale 
scholen – de UKP-NESK projecten in 
de  initiatieffase’ bevat de informatie 
en analyse uit de initiatieffase van de 
8 NESK scholen. NESK staat voor 
‘Naar energieneutrale scholen en 
 kantoren’, een  tenderregeling van 
Agentschap NL uit 2010 waaraan 15 
projecten (8 scholen en 7 kantoren) 
deelnemen. Deze publicatie gaat in op 
de mensen en hun ambitie, het 
 proces, de techniek, de financiën en 
de juridische afspraken.

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Agentschap NL heeft diverse factheets 
ontwikkeld over voorbeeld projecten 
waar bijzondere  technieken, concepten 
of financieringsconstructies zijn 
 toegepast, zoals Het OdyZee in Goes, 
de eerste gecertificeerde  passiefschool 
van Nederland, de Veldhuizerschool in 
Ede, ook een  passief school, OBS de 
Sokkerwei in Castricum en het 
Christiaan Huygens College in 
Eindhoven.

VERDIENEN MET DUURZAAM 
ONDERHOUD (DMOP)

Het meerjaren onderhoudsplan (MOP) 
lijkt een zeer bruikbaar instrument te 
zijn voor verduurzaming van gebou-
wen. In plaats van geruisloos de onder-
houdsplanning te volgen, wordt in per 
gebouwelement of installatie een bre-
dere, duurzamere, afweging gemaakt. 
Zodat bij de vervanging van kozijnen 
ook aan beter isolerend glas of 
ventilatie voor zien ingen wordt gedacht, 
of bij vervanging van een  cv-installatie 
aan een energie-efficiënter systeem. 
Een  duurzame afweging kan ook leiden 
tot het eerder vervangen van gebouw-
elementen of het aanbrengen van 
kwaliteits verhogende voor zieningen. 
De  publicatie richt zich op gebouw-
eigenaren, gebouwbeheerders en hun 
adviseurs in de utiliteitsbouw. 

INFORMATIEBLAD 
PRESTATIECONTRACTEN 
SCHOLEN (NESK)

Op dit moment zijn veel contracten in 
de technische beheer- en onder-
houdsfase van gebouwen nog inspan-
ningscontracten. Door middel van 
prestatiecontracten wordt de presta-
tie van de leverancier meetbaar en 
objectief  evalueerbaar. Met name in 
de kantoren markt is er een groeiende 
behoefte aan prestatiecontracten. 
Binnen scholen in Nederland wordt 
deze contractvorm nog maar in 
beperkte mate toegepast. Door een 
aantal scholen die deelnemen aan het 
UKP NESK  programma worden de 
 eerste prestatieafspraken gemaakt. 
Dit informatieblad reikt kennis en 
leerervaringen uit deze projecten aan 
die van belang zijn bij het opstellen 
van  contracten voor scholen op basis 
van prestaties.

PROGRAMMA VAN EISEN 
FRISSE SCHOLEN 

Per mei 2012 heeft Agentschap NL een 
nieuwe versie van het Programma van 
Eisen (PvE) Frisse Scholen beschikbaar. 
Deze is aangepast aan het vernieuwde 
Bouwbesluit. Het PvE bevat voor de vijf 
thema’s energiezuinigheid, luchtkwali-
teit, thermisch comfort, visueel com-
fort en akoestisch comfort, verschillen-
de ambitieniveaus en prestatie-eisen. 
School besturen en gemeenten kunnen 
het PvE gebruiken bij het beoordelen 
van offertes en het verlenen van 
opdrachten voor nieuw- en verbouw. 
Het vernieuwde PvE bevat ook een 
invulblad. Bij het PvE horen een toe-
lichting en een handleiding; ook deze 
documenten zijn aangepast.

agentschap nl duurzame geBouWen nieuWskrant Special Gemeentelijk Vastgoed & Frisse Scholen 3



Flore maakt 
al haar 
scholen Fris

Stichting Flore beheert 32 basis-
scholen voor interconfessioneel 
onderwijs in Heerhugowaard en 
omgeving. In samenwerking met de 
gemeenten heeft Flore al de helft 
van haar scholen verbeterd. De 
 verwachting is dat over tien jaar 
zelfs alle scholen het predicaat 
Frisse School verdienen. De 
 getroffen maatregelen zijn divers: 
van een goede balans in de instal-
laties voor verwarming, ventilatie 
en koeling tot witte dakbedekking. 
Dit was mogelijk dankzij het grote 
scholenbestand, een strategische 
planning, doorzettingsvermogen en 
een gemeenschappelijke inzet.

besparing
Het doel van de stichting is om 
minimaal 30% aan energiekosten te 
besparen. Op dit moment bedragen 
de jaarlijkse energiekosten ruim 
€ 500.000 waar een jaarlijkse 
 vergoeding van het rijk van 
€ 300.000 tegenover staat. Op jaar-
basis moet Stichting Flore uit 
 andere potjes ruim € 200.000 
 doteren. Dit gaat wel ten koste van 
de leermiddelen. Als Stichting Flore 
de kosten kan reduceren met 30% 
zijn de inkomsten en uitgaven bij 
wijze van spreke weer in evenwicht. 
Door het bijhouden van de meter-
standen krijgt Flore goed zicht op de 
energiegebruiken en daarmee op 
het resultaat van de gedane 
investeringen.

15 Jaar lang 
ontzorgd

De gemeente Lochem heeft het 
onderhoud en beheer van twaalf 
basisscholen zo’n vijf jaar geleden 
neergelegd bij Stichting Poolster. 
Die besteedde het weer uit aan een 
commerciële partij: PHB wordt voor 
15 jaar verantwoordelijk voor 
onderhoud, energie en facilitaire 
diensten. Volgens het onderliggende 
energieprestatiecontract gaat de 
Stichting per jaar 5.000 euro per 
school besparen. Besparingen 
 worden weer in de panden geïnves-
teerd. Het totaal van de energie-
besparing bedraagt voor de twaalf 
scholen 50.000 tot 60.000 euro.

50% minder energie 
door stekkertrek actie 

Scholen kunnen 50% van het elektriciteitsgebruik besparen 
op het verbruik buiten de reguliere schooltijden. Dat blijkt 
uit een pilot van ENEPA. Op een aantal scholen is in de 
 meivakantie geëxperimenteerd door stekkers uit de 
 stopcontacten te halen. Dat bleek de helft te schelen in het 
stroomverbruik vergeleken met voorgaande weekenden en 
avonden. De stekker eruit buiten schooltijden kan hier 
1.200 euro per jaar opleveren! Vaak is niet bekend hoeveel 
energie in de weekenden en avonden gebruikt wordt, maar 
sinds de energiebedrijven begin dit jaar gestart zijn met het 
plaatsen van slimme meters is dit redelijk eenvoudig 
inzichtelijk te maken. Voor de grote vakantie is in de 
betrokken scholen weer een “Stekkertrekactie” gehouden. 
Het resultaat hiervan is in de onderstaande grafiek te zien. 
Voor meer informatie kunt u terecht op  
www.slimmemeteruitlezen.nl. Om u aan te melden voor 
de volgende Stekkertrekactie kunt u een mail sturen naar 
andre.derksen@enepa.nl.

nieuW kennis centrum: 
ruimte-ok

Informatie over huisvesting van kindvoorzieningen is vaak 
 complex en versnipperd beschikbaar. Oók als het gaat om 
 binnenmilieu en energiezuinigheid. Dat kan beter. 
Overzichtelijker. Uit marktonderzoek blijkt dat scholen, 
gemeenten en kinderopvang behoefte hebben aan een centraal, 
onafhankelijk aanspreekpunt voor informatie en praktijkvoor-
beelden omtrent frisse scholen en andere ruimtevraagstukken. 
Reden voor Waarborgfonds Kinderopvang, PO-raad, VO-raad en 
VNG om de Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang 
op te richten. Kortweg: Ruimte-OK. Wilt u slimmer omgaan met 
regels, ruimte en geld? Bezoek dan de online kennisbank, bel de 
helpdesk of vraag ondersteuning via www.ruimte-ok.nl.

groen gelinkt 
GroenGelinkt is een slim digitaal infor-
matiesysteem	dat	zorgt	voor	een	betere	
toegang tot educatief materiaal op het 
gebied van natuur, milieu en duurzaam-
heid. Dit aanbod is grofweg te verdelen in 
lespakketten, activiteiten en locaties waar 
je met een klas of groep terecht kunt.  
Het zoekscherm van GroenGelinkt kan 
(gratis) worden geïntegreerd in bestaande 
websites. www.groengelinkt.nl

rapporten, puBlicaties en 
instrumenten Voor scholen

installaties die Werken
Gebouwinstallaties moeten veel prestaties 
 leveren: frisse lucht, aangename temperatuur, 
prettig licht, liefst zonder hinder. En dat ook nog 
eens onderhoudsvrij en energie zuinig. Geen 
 eenvoudige opgave, temeer daar de goede 
 werking ook afhankelijk is van het bouwkundig 
ontwerp, de uitvoering van het gebouw en een 
veelheid aan gebruikers. 

Voor nieuwbouw vereist dit een integrale aanpak. 
Voor de bestaande bouw vereist dit een creatief 
inspelen op de randvoorwaarden en potenties 
van het gebouw. Centraal staat echter altijd: zorg 

voor een eenduidige en toetsbare formulering 
van de prestaties die de installatie moet gaan 
leveren. En maak vooraf afspraken hoe je bij 
oplevering en in de gebruiksfase toetst of die 
prestaties ook zijn gerealiseerd. Gelukkig bieden 
fabrikanten een breed scala aan nieuwe 
 ventilatieoplossingen voor scholen. Zo heeft 
Zehnder Group Nederland het ventilatieplafond 
ComfoSchool ontwikkeld. En Klimaatgroep 
Holland het Scholenconcept, een ‘alles-in-1 
 klimaatoplossing’ voor het verwarmen, verkoelen 
en ventileren van klaslokalen.

Blog Vol lessen
De realisatie van de nieuwbouw van 
de Amsterdamse brede school 
Houthaven is te volgen op de blog 
‘Lessen van een klimaatneutrale en 
frisse school’ van Aldus 
Bouwinnovatie. 

blog: <http://alduurzaam.nl>

Naast de publicaties van Agentschap 
NL, zie pagina 3 in deze krant, heeft de 
redactie onderstaande uitgaven van 
derden geselecteerd.

ventilatieprestatiekeuring 
BRL 8010 voor woningen is aangepast 
tot een richtlijn om ventilatie voor -
zieningen van scholen en kinderdag-
verblijven te beoordelen: de 
Ventilatie presta tie keuring, kortweg 
VPK. LBP|SIGHT heeft de VPK opge-
steld in opdracht van SBR en in 
samen werking met KBI en ISSO. De 
VPK is bedoeld voor (installatie)bedrij-
ven als  opleveringsbeoordeling voor 
nieuwe ventilatievoorzieningen, of als 
prestatie beoordeling voor bestaande 
ventilatie voor zieningen, en sluit aan 
op het Bouwbesluit 2012. ISSO-
publicatie, 2012, € 25,00.

scholenbouwwaaier

De scholenbouwwaaier is een initiatief 
van Atelier Rijksbouwmeester en is in 
samenwerking met Servicecentrum 
Scholenbouw ontwikkeld. Het is een 
handreiking voor de bouw en verbou-
wing van basisscholen. De scholen-
bouwwaaier helpt om ambities ten 
aanzien van de huisvesting op een 
 eenvoudige manier bespreekbaar te 

maken om zo de kwaliteit van onderwijs 
huisvesting te verbeteren. De waaier is 
opgebouwd rond een vijftal thema’s.  
Dit najaar komt er ook een app-versie 
beschikbaar.  
www.scholenbouwwaaier.nl

scholenbouwatlas
In augustus 2012 is de website  
www.scholenbouwatlas.nl van start 
gegaan. Doel is om inspirerende voor-
beelden van verbouwde basis scholen  
te verzamelen.

de frisse basisschool
Publicatie met tips voor een gezonde 
binnenlucht op school en aandachtspun-
ten voor bouwkundige aanpassing van 
het systeem voor luchtverversing. Voor 
besturen en directies van scholen. GGD, 
2008.

ggd eendagsmethode 
De GGD heeft de Eendagsmethode 
Verbetering Ventilatie Basisscholen ont-
wikkeld, om snel de binnenmilieu-
kwaliteit te bepalen en  verbeteringen 
voor te stellen.

energie-zelftest
Op de site van Helix Advies vindt u een 
eenvoudige energie-zelftest voor 
 scholen. www.helixadvies.nl

gpr voor scholen
Bij nieuwbouw, renovatie en het verbe-
teren van bestaande scholen biedt GPR 
Gebouw een hulpmiddel om de milieu-
belasting te mini maliseren en tegelijk de 
gebouwkwaliteit te optimaliseren.   
www.gprgebouw.nl

nieuwbouwkosten configurator 
Voor het PO, VO en SO heeft HEVO een 
Nieuwbouwkosten Configurator 
 ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk wat 
de effecten zijn van hogere kwaliteits-
eisen voor onderwijsgebouwen en wat 
de invloed is van marktwerking op het 
normbudget. www.hevo.nl

passiefscholen
De SBR publicatie ‘Energiezuinige en 
Frisse Scholen - het passiefhuisconcept’ 
bevat praktijkvoorbeelden van de eerste 
passiefscholen: de OdyZee school in Goes 
en de Veldhuizer school Ede. 

breeaM voor scholen
BREEAM-NL biedt de mogelijkheid om de 
nieuwbouw of renovatie van een school-
gebouw te laten certificeren op duur-
zaamheid. Hierbij wordt getoetst op 
negen duurzaamheidsitems,  variërend 
van landgebruik tot energie. 
Bouwplannen kunnen een ontwerp-
certificaat krijgen. Een  definitief  certificaat 
met één tot vijf sterren is mogelijk na 
oplevering. www.breeam.nl

onderzoek naar het binnen-
milieu van scholen

•	 	Literatuuronderzoek	binnenmilieu	en	
 energieverbruik scholen: Inventarisatie 
van (inter)nationale literatuur over 
de relaties tussen  binnenmilieu, 
gezondheid en leerprestaties voor 
Nederlandse  scholen en kinder-
centra. BBA i.s.m. TU Delft, 2006.

•	 	Het	effect	van	ventilatie	op	leerprestaties:	
Vanuit het actieprogramma 
Gezondheid en Milieu heeft TNO 
het effect onderzocht van een 
 mindere kwaliteit van de binnen-
lucht op leerprestaties op scholen. 
TNO, 2007.

•	 	Kwaliteit	van	het	binnenmilieu	in	basis-
scholen: Onderzoek naar de kwaliteit 
van het binnenmilieu in basis-
scholen. LBP in opdracht van 
 ministeries VROM, OCW, SZW en 
VWS, 2007. 

•	 	Gezond	en	goed;	Scholenbouw	in	top
conditie: Onderzoek wijst uit dat 80% 
van de schoolgebouwen kwalitatief 
onder de maat is. In 88% van de 
 leslokalen is de CO₂-concentratie 
hoger dan 1200 ppm,  gedurende 
41% van de lestijd. 
Rijksbouwmeester, 2009.

•	 	Binnenmilieukwaliteit	in	basisscholen:	 
Het binnenmilieu in klas lokalen laat 
op veel Nederlandse basisscholen te 
wensen over. Tijdens het stook-
seizoen is het er vaak bedompt. In 
de zomer is het er warm. In hoever-
re leerlingen gezondheidsklachten 
krijgen is onvoldoende wetenschap-
pelijk onderzocht. Hetzelfde geldt 
voor de mogelijke invloed op de 
leerprestaties. Nader onderzoek is 
gewenst. Vast staat wel dat veel 
scholen beter zouden moeten 
 ventileren. Gezondheids raad, 2010.
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energielaBel puBlieke geBouWen: 
zichtBaar ophangen
steeds meer geBouWen moeten aan Verplichting gaan Voldoen

In de loop van 2013 moet het energielabel zichtbaar zijn 
 opgehangen in gebouwen met een gebruiksoppervlakte van 
500 m² of meer en die door publiek worden bezocht. Dit geldt 
voor gebouwen die in gebruik zijn door een overheidsinstel-
ling en voor publieke gebouwen die een energielabel hebben 
als gevolg van een mutatie (huur, verkoop, nieuwbouw). 
Voorbeelden van deze tweede groep zijn scholen, zieken-
huizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, 
 banken en hotels.
Daarnaast moet dan alle nieuwbouw bij oplevering voorzien 
zijn van een energielabel. Ook nieuw is de verplichting om de 
energielabelklasse te vermelden in advertenties in 
 commerciële media bij verkoop en verhuur van gelabelde 
gebouwen.

De verplichting dat er een energielabel aanwezig is op een 
transactiemoment (verkoop, verhuur) zal in 2013 worden 
gesanctioneerd.
Met het energielabel krijgt een gebouweigenaar meer inzicht 
in de energieprestatie van zijn gebouw. Sinds 1 januari 2008 is 
een energielabel verplicht bij bouw, verkoop of verhuur in 
woningbouw en utiliteitsbouw. Het energielabel komt voort 
uit de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen, 
de EPBD.

Meer informatie over de EPBD en het energielabel vindt u op 
www.energielabelgebouw.nl. U kunt zich ook abonneren op 
de nieuwsbrief van het ministerie van BZK via  
https://abonneren.rijksoverheid.nl/subscriptions.

de Wet milieu Beheer en het 
actiViteiten Besluit

De Wet Milieubeheer is de belangrijkste milieuwet van Nederland. Het 
Activiteitenbesluit, een onderdeel van de wet, geeft ondermeer voorschriften 
voor energiebesparing. Zo geldt de verplichting om energiebesparende maat-
regelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit geldt voor 
alle organisaties met een minimaal jaarlijks verbruik van 50.000 kWh of 25.000 
m³ gas; oftewel voor het merendeel van alle utiliteitsgebouwen in Nederland. 
In de utiliteitsbouw ligt een energiebesparingpotentieel met een terugverdien-
tijd van maximaal 5 jaar van 70 PJ. Hiervan is 47 PJ te realiseren door naleving 
van de huidige Wet Milieubeheer.

afdwingen
In principe ligt de verantwoordelijkheid om met de maatregelen aan de slag te 
gaan bij de bedrijven en organisaties zelf. Maar de gemeente mag controleren of 
zij voldoen aan de verplichtingen en mag naleving afdwingen. De gemeente kan 
een bedrijf verplichten om een energieonderzoek uit te voeren, of een boete of 
dwangsom opleggen. 
Voor meer informatie: www.infomil.nl/energie. Hier vindt u ook een lijst met de 
30 meest rendabele energiebesparende maatregelen die samen tachtig procent 
van de mogelijke besparingen dekken.

puBlicaties en instrumenten Voor gemeenteliJk Vastgoed
Tools voor asset managers

Agentschap NL heeft voor gebouweigena-
ren en asset managers handige tools 
	ontwikkeld	om	de	energie-efficiency	en	
binnenmilieukwaliteit van gebouwen te 
verbeteren en duurzaamheid te stimule-
ren. U vindt ze op www.agentschapnl.nl/
duurzamegebouwen. Een selectie:
•	 Leidraad	Prestatiecontract	beheer	en	

onderhoud gebouwen
•	 Leidraad	Green	lease
•	 Stappenplan	verduurzaming	kantoren
•	 Installatie	Performance	Scan
•	 Schoon	Licht	Scan
•	 Maatregelendatabase	voor	kantoren,	

zorg- en onderwijsgebouwen
•	 Energiebesparingsverkenner	

Utiliteitsbouw
•	 Energiescore:	top	10	maatregelenlijst
•	 EPA-U	Maatwerkadvies
•	 EPCheck

Energielabels 
Tot 1 januari 2012 zijn 10.500 utiliteits-
gebouwen gelabeld, waarvan bijna de 
helft kantoorgebouwen. 
Op www.energiecijfers.nl vindt u een 
overzicht van het  aantal afgemelde 
energie labels en de verdeling per 
gebouwfunctie. 

Energielabeldatabase 
Iedereen kan het energielabel van een 
gebouw opvragen via www.ep-online.nl, 
aan de hand van een adres of het afmeld-
nummer. www.agentschapnl.nl/ 
energielabel

Energiecijfers 
De interactieve website  
www.energiecijfers.nl geeft u informatie 
over energieprijzen, energielabels en 
andere aspecten van energiegebruik in de 
gebouwde omgeving. Ook kunt u zelf een 
grafiek of tabel samenstellen.

ESCo’s 
Energy	Service	Companies	(ESCo’s)	zijn	
bedrijven die de aanleg en het onderhoud 
en beheer van de (klimaat-)installaties 
van gebouwen overnemen. Zij leveren 
een gegarandeerde energiebesparing en 
zorgen desgewenst voor de financiering 
van de maatregelen. Met een ESCo kunt u 
een prestatieovereenkomst sluiten waarin 
prestatieafspraken over energiebesparing, 
binnenmilieu en onderhoud zijn vastge-
legd. Op www.agentschapnl.nl/esco 
vindt u achtergrondinformatie, een 
marktstudie, video’s, een leidraad en 
modelovereenkomsten.

Voorbeeldprojectendatabase 
Uitgebreide beschrijvingen van voor-
beeldprojecten in de Woningbouw, 
Utiliteitsbouw en Gebiedsontwikkeling 
vindt u in onze voorbeeldprojectendata-
base www.kennishuisgo.nl. U kunt ook 
snel selecteren op bijvoorbeeld NESK, 
Excellente Gebieden, Scholen, Sociale 
Woningbouw of Zorg. 

Excellente gebieden
De ‘Excellente gebieden’ zijn twintig 
innovatieve nieuwbouwprojecten. In 
deze gebieden loopt de EPC een fase voor 
op de in het Lente-akkoord vastgelegde 
aanscherping in 2015. Agentschap NL ver-
zamelt en verspreidt de opgedane kennis 
en ervaringen over technieken, proces en 
financiering.  
www.excellentegebieden.nl. 

Films op YouTube
Inspirerende, korte films over verduurza-
men van vastgoed, energieneutraal bou-
wen, NESK, duurzaam inlopen, ESCo’s, en 
interviews met koplopers vindt u op ons 
filmkanaal www.youtube.com/nlduur-
zaamvastgoed.

Duurzaam Inkoop criteria
Agentschap NL ontwikkelde criteria voor 

Duurzaam Inkopen. Vanaf december 2010 
vindt u de criteria op www.pianoo.nl/
duurzaaminkopen. Ondermeer staan 
hier de criteria voor het Duurzaam 
Inkopen van kantoorgebouwen: nieuw-
bouw, renovatie, beheer & onderhoud, 
huur & aankoop, en sloop.

RgdBOEI
RgdBOEI® is een integrale inspectie- en 
adviesmethode voor gebouwen, ontwik-
keld door de Rijksgebouwendienst. Deze 
methode integreert diverse inspecties, 
bijvoorbeeld op brandveiligheid, onder-
houd en energieprestaties, tot een inte-
graal advies- en uitvoeringsplan. Dat 
scheelt in tijd, overlast en in de afstem-
ming van verschillende plannen. Plus het 
levert een fikse energie- en kosten-
besparing op. www.rgdboei.nl 

Bouwstenen voor Sociaal 
Bouwstenen voor Sociaal is een platform 
voor maatschappelijk vastgoed door en 
voor het veld. Dit initiatief wordt 
 gedragen door de VNG, PO-raad, Branche-
organisatie Kinderopvang, Aedes en 
MO-groep. Motto is ‘vinden, verbinden 
en samen vooruit komen’.  
www.bouwstenenvoorsociaal.nl

VastgoedMaps
VastgoedMaps is een online beleidsin-
strument dat strategisch inzicht geeft in 
de vastgoedportefeuille van gemeenten 
en bedrijven. Gegevens over o.a. duur-
zaamheid, financieel resultaat, conditie 
en ontwikkelingskansen worden op een 
eenvoudige manier gestructureerd en 
inzichtelijk gemaakt. Daarbij ontstaan 
onverwachte inzichten en mogelijkheden 
om de vastgoedportefeuille te optimalise-
ren en om te besparen. Vastgoedmaps is 
ontwikkeld door bbn adviseurs.  
Zie www.vastgoedmaps.nl.

Lokaalklimaatbeleid
Agentschap NL ondersteunt gemeenten 
bij het uitvoeren van lokaal klimaat 
beleid. Informatie over ondermeer 
 klimaatbeleid, gebouwde omgeving, 
 klimaatneutrale steden, mobiliteit, smart 
grids, lokale duurzame energie opwek-
king en slim financieren vindt u op www.
agentschapnl.nl/lokaalklimaatbeleid. 

Viadesk netwerk
Ook lid worden van het Viadesk-netwerk 
lokaal klimaatbeleid van bijna 1.000 
gemeente-professionals? Ga naar http://
lokaalklimaatbeleid.viadesk.com. 

leidraad green lease
Om verduurzaming in beheer en 
exploitatie te stimuleren heeft Jones 
Lang Lasalle in opdracht van 
Agentschap NL en het Platform 
Duurzame Huisvesting de Leidraad 
Green Lease ontwikkeld. 
Energiezuinige gebouwen moeten ook 
duurzaam beheerd en geëxploiteerd 
worden. De Leidraad geeft tips hoe de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
vastgelegd kan worden, zodat de ver-
deling van de kosten, de baten en de 
risico’s terugkomen in het huurcon-
tract. De Leidraad Green Lease vindt u 

op www.agentschapnl.nl/duurzame-
gebouwen en op www.platform-
duurzamehuisvesting.nl. 

 

Leidraad Prestatiecontracten
Agentschap NL heeft een Leidraad 
Prestatiecontracten Beheer en 
Onderhoud Gebouwen laten opstellen 
om marktpartijen te ondersteunen bij de 
ontwikkeling en aanbesteding van ener-
giediensten (ESCo’s) en energieprestatie-
contracten. In de Leidraad vindt u onder 
meer tools voor monitoring, het definië-
ren	van	Key	Performance	Indicatoren	
(KPI’s) en het gebruikersgedrag in relatie 
tot gebouwprestaties. U kunt de leidraad 
gratis downloaden via www.agentschap-
nl.nl/duurzamegebouwen.

Brochure, film en Leidraad DMOP
Het meerjaren onderhoudsplan (DMOP) 
is een zeer bruikbaar instrument voor ver-
duurzaming van gebouwen. In een DMOP 
wordt per gebouwelement of gebouwge-
bonden installatie een bredere, duurza-
mere, afweging gemaakt. Zodat bijvoor-
beeld bij de vervanging van kozijnen ook 
HR glas of aan ventilatievoorzieningen 
wordt gedacht, of bij de vervanging van 
dakbedekking ook aan isolatie of zonne-
panelen. Agentschap NL heeft een bro-
chure en een film beschikbaar voor 
gebouweigenaren en beheerders. 
Eind 2012 komt een Leidraad 
Verduurzamen van meerjaren onder-
houdsplannen beschikbaar. Deze wordt 
ontwikkeld door Building Vision in 

opdracht van Agentschap NL, op basis van 
een pilot van SRE Milieudienst in de 
gemeente Best, en met advies van tien 
gemeenten. www.slim-onderhoud.nl 

Lente-akkoord 
voorbeeldkantoren 

De ambities van de partners van het 
Lente-akkoord zijn hoog. In drie stappen 
naar energieneutrale nieuwbouw in 2020 
gaan, is geen eenvoudige opgave. 
Onmogelijk is het niet, dat bewijzen kop-
lopende partijen in bijzondere duurzame 
kantoren. In het kader van het Lente-
akkoord heeft Agentschap NL tien bro-
chures van energiezuinige utiliteitsbouw 
gepubliceerd, waaronder de gemeente-
huizen van Oss en Bronckhorst. Te vinden 
via www.agentschapnl.nl/energieneu-
traalbouwen. 

Gebouwmonitoring met 
energieprofielen 

In meer dan zeventig procent van de utili-
teitsgebouwen kan energie worden 
bespaard door een betere werking van de 
installaties. De energieprofielaanpak 
geeft inzicht in de kwalitatieve werking 
van installaties, energieverspilling, en de 
assetkwaliteit van het gebouw en verbeter-
mogelijkheden. Download het eindrap-
port ‘Energieprofielen voor utiliteitsge-
bouwen’ via www.agentschapnl.nl/mja. 

Quick wins met Slim Licht
Verlichting kost in utiliteitsgebouwen 
maar liefst 20 tot 25% van de totale ener-
gierekening.	Verouderde	TL-systemen,	
halogeenspotjes en een slechte regelbaar-
heid zijn belangrijkste boosdoeners. 
Moderne TL in goede armaturen, een 
regeling op aanwezigheid en daglicht en 
het toepassen van Led-spots halveren de 
energierekening. De nieuwe brochure-
reeks Slim Licht geeft alle quick wins voor 
kantoren, scholen, winkels, zorggebou-
wen en bedrijfshallen. www.slimme-
energie.nl 

De knop om
Het werkboek ‘De knop om!’ vergroot het 
energiebewustzijn in uw organisatie en 
helpt u bij het opzetten van gedragsveran-
dering campagnes. U kunt het werkboek 
downloaden via www.agentschapnl.nl/
mja of gratis opvragen via 088- 6029200 
of info.mja@agentschapnl.nl.
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“renda Bel 
krediet als 
Vlieg  Wiel”

Gemeente Nijmegen nam in maart 
2011 de duurzaamheidsagenda aan. 
Een van de doelen is om de eigen 
gebouwen energiezuiniger te 
maken. Eric Cobussen, bouw-
manager, vertelt: “De grootste winst 
is te behalen in bestaande gebou-
wen. We willen de zaken die het 
snelst geld opleveren het eerst 
doen. Ook kijken we waar de meer-
investeringen het geringst zijn. We 
plaatsen bijvoorbeeld HR glas als de 
kozijnen toch geschilderd moeten 
worden. Wat daarbij meehelpt, is 
dat we alle panden van een energie-
label moesten voorzien. We weten 
daardoor precies welke panden het 
slechtste scoren.” Zo heeft de 
gemeente Nijmegen 38.000 euro 
geïnvesteerd in het aanpassen van 
verlichting van  parkeergarage 
Kelfkensbos. De investering was in 
anderhalf jaar terugverdiend. Dit 
voorbeeld heeft geleid tot het ont-
wikkelen van een Rendabel Krediet 
Maatschappelijk Vastgoed. In de 
zomer van 2012 hebben college en 
raad hiervoor akkoord gegeven. 
Cobussen: “Dit moet gaan werken 
als een vliegwiel: op basis van de 
 gerealiseerde besparingen kunnen 
weer nieuwe investeringen worden 
gedaan.” Te beginnen met het 
Stadhuis, Keizer Karel Podia en 
Parkeergarage Eiermarkt. Voor meer 
informatie: lees het interview in 
REM, juni 2012, of kijk op  
www.nijmegen.nl.

Voorbeeld Nijmegen

VoorBeeldige gemeentehuizen
‘Practice what you preach’. Veel 
gemeenten voegen de daad bij het 
woord en verduurzamen hun gebou-
wen. Bijvoorbeeld hun gemeentehuis. 
Het levert inspirerende voorbeelden op 
en een schat aan kennis en ervaringen. 
Gemeente Hardenberg heeft sinds juli 
2012 een zeer duurzaam gemeentehuis, 
waarbij via Design, Build & Maintain 
het beheer en onderhoud is aanbe-
steed, zodat het ook een duurzaam 
gemeentehuis blijft. In Groningen bleef 
het nieuwe gebouw voor de Dienst 
Sociale Zaken en Werk ook netjes bin-
nen de gestelde begroting. Ook mede 

door een vorm van integrale aanbeste-
ding, engineer, build en maintain in dit 
geval. In Oss is gekozen voor renovatie 
in combinatie met nieuwbouw. Dit leid-
de tot een gemeentehuis met een 
Energielabel A+. De WKO-installatie 
wordt door een andere partij geëxploi-
teerd en kwam zo in aanmerking voor 
de Energie Investingsaftrek (EIA). 
www.agentschapnl.nl/energieneu-
traalbouwen; www.lente-akkoord.nl;  
www.agentschapnl.nl/eia

g25 Wil Vastgoed Verduurzamen
65% van de grootste Nederlandse gemeenten (G25) beschouwt verduurzaming van het 
gemeentelijk vastgoed als één van de speerpunten van hun duurzaamheidsbeleid. Dat 
blijkt	uit	recent	onderzoek	van	Deloitte	Real	Estate	Advisory	en	Agentschap	NL.	Voor	dit	
onderzoek zijn ondermeer wethouders van de G25 geïnterviewd. Het rapport “G25-
gemeenten aan het woord; Verduurzaming gemeentelijk vastgoed” is te downloaden 
via de websites van Deloitte en Agentschap NL.

Succesfactoren en belemmeringen
Het rapport benoemt de belangrijke rol van een centraal aangestuurde vastgoedorganisa-
tie, die al het vastgoed registreert en beheert. Het verzamelen van informatie over alle 
vastgoedobjecten, het opdoen van kennis en ervaring met energiebesparingsprojecten, 
de split incentive en het sluitend krijgen van de business case zijn de uitdagingen. 

Tips van wethouders
Over dit thema organiseerde het BlomBerg Instituut in juni een bestuurdersbijeen-
komst in het kader van De Groene Versnelling. Ook de wethouders waren van mening 
dat het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed rendeert. Sterker nog: het is een 
goudmijn. Maar door kennisgebrek en diverse hindernissen komt dit niet snel genoeg 
van de grond. De wethouders formuleerden een vijftal praktische tips:
1  Professionaliseer je vastgoedorganisatie.
2  Durf samen te werken met marktpartijen. Bijvoorbeeld via een 

 energieprestatiecontract. 

3  Inventariseer met welke gebouwen je de grootste besparing behaalt.
4  Zorg binnen de gemeentelijke organisatie voor iemand die warmloopt voor 

 duurzaamheid: een ‘champion’.
5	 	Pas	de	gemeentelijke	begrotingssystematiek	aan,	zodat	ook	de	opbrengsten	van	

 verduurzaming beter over het voetlicht komen. 
Het verslag is te lezen in Maatschappelijk Vastgoed nr. 4, 2012.
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Hoe groter het dak, hoe meer ruimte voor 
zonnepanelen (PV). De daken van scholen 
en andere gemeentelijke gebouwen 
 bieden dan ook volop kansen voor het 
opwekken van zonne-energie. We zien 
momenteel al tal van initiatieven in 

Nederland. Zo heeft de provincie Noord-
Holland al op 104 basisscholen in totaal 
3.000 m² PV geplaatst. De gemeente 
Coevorden plaatst 1.800 m² PV op de 
daken van twaalf scholen, de brandweer-
kazerne, een dorpshuis en het gebouw  

van Gemeentewerken. De gemeente 
Groningen wil alle gemeentelijke 
 gebouwen van zonnepanelen voorzien. 
Men start met twintig gebouwen, waaron-
der scholen, zwembaden en sportzalen. 
Verder lopen er pilots met nieuwe 

 juridische  constructies voor het salderen, 
bijvoorbeeld als particulieren willen 
 investeren in PV op een schoolgebouw. 
Voorbeelden vindt u op www.duurzame-
scholennoordholland.nl, www.zonop-
noord.nl en www.zonopnederland.nl.

“per Jaar 70 geBouWen 30% 
energie zuiniger maken”

Gemeente Utrecht heeft in een overkoepelend uitvoeringsprogramma 
“Utrechtse Energie” energieambities voor het maatschappelijk vastgoed 
 geformuleerd. De ambities zijn om per jaar 70 gebouwen 30% energiezuiniger te 
maken. In 10 jaar gaat de gemeente daarmee haar hele vastgoedportefeuille van 
700 gebouwen verduurzamen. De manier waarop de gemeente dat wil doen is 
maatwerk, omdat de gebruiksfuncties voor de gebouwen zo verschillend zijn. 
Een deel van de portefeuille is historisch of monumentaal, zodat niet zonder-
meer energiemaatregelen kunnen worden doorgevoerd. Voor zwembaden zijn 
de laatste jaren bij gepland onderhoud direct energiemaatregelen getroffen.

“alle geBouWen laBel B”
De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2020 wil een klimaat-
neutrale organisatie zijn en in 2050 een klimaatneutrale 
gemeente. In 2011 zijn al twaalf scholen verbeterd. Tinio van 
Goor, bouwkundig projectleider: “We hebben eerst alle school-
gebouwen laten screenen, en besloten om de twaalf scholen 
met het slechtste binnenklimaat aan te pakken. De eisen 
waren: energielabel B en binnenklimaat scholen label B. Met de 
schoolbesturen is onderhandeld over de verdeling van kosten 
en de aanpak. En vanuit een energiefonds was 1,3 miljoen euro 
beschikbaar voor de investeringen.” Binnen twee jaar was het 
resultaat: 6 scholen met label B en 6 met label A. De succes-
factor volgens Van Goor: “De prima samenwerking tussen 
schoolbestuur en gemeenten.” 

De nieuwe afdeling maatschappelijk vastgoed, die sinds 
 januari 2012 operationeel is, staat nu voor de klus om alle 
bestaande gemeentelijke gebouwen te verduurzamen tot 
minimaal label B. “De gemeente wil na de succesvolle aanpak 
bij de scholen ook het overige vastgoed aanpakken”, aldus 
Leendert Odijk, voorzitter van de projectgroep duurzaamheid 
gemeentelijke gebouwen. “Het energiefonds van 10 miljoen 
euro geeft nog voldoende ruimte om een tweede stap te zetten 
in de verduurzaming. We gaan nu eerst 70 gebouwen in drie 
jaar naar label B opwaarderen”. Het gaat dan om maatregelen 

als	isolatie,	PV,	WKO,	een	nieuw	gebouwbeheersysteem	S&R	
en het goed inregelen van installaties. Odijk: “Onze aanpak is 
gericht op het terugbrengen van de energievraag, de inzet van 
duurzame	energie	en	het	verhogen	van	de	efficiency	van	
 fossiel gebruik, conform de trias energetica.”

Tijdens de Dutch Green Building Week ontvingen wethouder Ruud Schouten 

van de gemeente en directeur Jan van der Putten van de Verkadefabriek van 

Agentschap NL energielabelposters voor de ingrijpende verduurzaming van het 

Veilinghuis (van label G naar A) en de Verkadefabriek (van label G naar A+).

Voorbeeld ‘s-HertogenboschVoorbeeld Utrecht

Mijn gemeente hee� duurzaamheidsambities geformuleerd voor de eigen vastgoedportefeuille.

Mijn gemeente behoort tot de koplopers van duurzame gemeenten.

Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is speerpunt van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

De gemeente hee� een voorbeeldfunctie als het gaat om het verduurzamen van eigen vastgoed.

Onze gemeente ligt op koers als het gaat om het verduurzamen van het eigen vastgoed.

Organisatorische belangen vormen een knelpunt als het gaat om het verduurzamen eigen vastgoed. 

In 2020 hee� de gemeente 20% duurzame energie opgewekt uit lokale bronnen.

In 2020 hee� de gemeente 30% energie en/of CO2  gereduceerd in de eigen vastgoedportefeuille.

Onze plannen voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed zijn bijgesteld vanwege de huidige economische crisis.

Voor het verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille ligt een grote rol bij marktpartijen.

Het vrijmaken van �nanciële middelen vormt een probleem bij het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

De komende jaren stellen wij extra middelen ter beschikking om de eigen vastgoedportefeuille te verduurzamen.

Mijn gemeente maakt gebruik van innovatieve aanbestedings- en/of �nancieringsvormen.
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Gemeentehuis Oss: verduurzaamd van G naar A+

Foto: Maarten Donker

zonne panelen op Je dak
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