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Wij vinden dat vastgoedsturing sneller, makkelijker en leuker kan. En zo veel mogelijk 

evidence based. Big data maakt dat mogelijk. De beleidsachtbaan wordt wat ons betreft een 

rollercoaster. Wij maken doelstellingen expliciet, de prestatie van de portefeuille meetbaar 

en de invloed van de strategie op thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit 

inzichtelijk. Republiq biedt het vernieuwende en makkelijk te implementeren instrument voor 

ambitieuze corporaties die vooruit willen in het portefeuille- en assetmanagement.
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Vandaag

CO2 neutraal

2050



De opgave
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CO2 neutraal
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De routekaart naar CO2 neutraal
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Jouw eigen routekaart
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Uitdagingen genoeg

– Waar begin ik?

– Welke maatregelen?

– Doe ik genoeg?

– Wat zijn de kosten?

– Wat zijn de opbrengsten?

– Kunnen we niet beter nog even wachten?

– Hoe kom ik tot programmatisch werken en voorkom ik maatwerk?

– Hoe geef ik vorm aan mijn opdrachtgeverschap?

– Hoe ga ik om met onzekerheid? Technische ‘vergezichten’ versus hier en nu

– Nog meer onzekerheid. Warmtetransitie: welke wijken, volgorde, warmtenet?



Het vraagstuk is meerdimensionaal
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Klimaatakkoord

– 49% minder CO2 uitstoot in 2030 (en er wordt internationaal gepleit voor 55%)

– ETS zorgt voor transitie van bedrijven, elk jaar 2,2% minder emissierechten

– Verstandige CO2 heffing + subsidie onrendabele top CO2 reducerende maatregelen

– Voor 2030 zijn alle nieuwe auto’s emissieloos

– Kolencentrales sluiten en in 2030 is 70% van elektriciteit duurzaam opgewekt, in 2050 100%

– Gebouwde omgeving:

– Niet alles van vandaag-op-morgen, we nemen 31 jaar de tijd 

– Gebruik maken van natuurlijke momenten

– Woonlastenneutraliteit (Wiebes: draagvlak gaat door de portemonnee)

– Gas wordt duurder, elektriciteit evenredig goedkoper

– Warmtetransitievisie per gemeente om gas af te bouwen

– Niet van gas los, maar gasafbouw: 1 miljoen gebouwen (10%) in 2030 aardgasvrij



Het doel? 3% CO2 reductie per jaar
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1990 20502030

-49% CO2 -95% CO2

-3% CO2

per jaar

2018

-11% CO2
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Niet alles hoeft naar nul-op-de-meter

– Elektra wordt duurzaam opgewekt

– Alle gebouwen aardgasvrij?

– Een beetje, omdat we gaan afbouwen in Groningen

– Ja, want we willen uiteindelijk geen emissies meer uit fossiele brandstoffen

– Ja, want er komen alternatieven voor warmte (warmtenetten)

– Nee, want mogelijk op lange termijn alternatieven voor aardgas

– Nee, want mogelijk op lange termijn negatieve emissie door het afvangen van CO2



Hoe gaan we dat vastgoed verduurzamen?
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Isoleren van vloer, gevel en dak

– Vloerisolatie

– Gevelisolatie

– Dakisolatie

– Kozijnvervanging en HR++ glas

– Kierdichting

Efficiënter verwarmen (en koelen en ventileren)

– (Hybride) warmtepomp

– Warmte- en koudeopslag

– Warmtenet of stadsverwarming

– Warmteterugwinning en ventilatie

Efficiënter verlichten

– Led verlichting

– Bewegings-, tijd- en schemersensoren

Lokaal opwekken van energie

– Zonnepanelen

– Zonneboiler

– Urban windturbine

Besparen door slimmer / ander gedrag

– Slimme meters met feedback op verbruik

– Energiezuinige apparatuur

– Gebruikstijden inregelen

– Motivatiecampagne
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Routekaarten

– Rijksvastgoedbedrijf

– VNG

– IPO

– Politie

– PO

– VO

– MBO

– HBO

– WO

– Zorg

– Sport

– Monumenten



Hoeveel maatschappelijk vastgoed?

21

Aantal m² Aantal gebouwen

Ambtelijke huisvesting

Onderwijs

Welzijn

Cultuur

Sport

Overig maatschappelijk vastgoed



Hoeveel maatschappelijk vastgoed?
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Hoeveel maatschappelijk vastgoed?
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VNG routekaart

1. Het doel is helder: in 2050 95% minder CO2 en alle gebouwen aardgasvrij

2. Het werkt inspirerend als je als gemeente het goede voorbeeld geeft

3. Ondanks mooie voorbeelden bij gemeenten, kan en moet het sneller

4. De routekaart is niet vrijblijvend, de voortgang wordt gemonitord (met extra regelgeving achter de hand)

5. Mix van maatregelen 40% nieuwbouw ENG, 42% energieneutraal, 18% alleen aardgasvrij

6. Dit kost € 9 miljard en is niet rendabel (15% besparing energie en 15% is gewoon onderhoud)

7. Wil je kort door de bocht rekenen aan je eigen vastgoed? Reken dan € 350,- per m2 BVO

8. De routekaart gaat over 36.000 gebouwen, maar inclusief sport en onderwijs zijn er 57.000 gebouwen

9. VNG uit grote zorgen over de kennis en uitvoeringscapaciteit bij gemeenten

10. VNG benadrukt de noodzaak voor extra geld, maar er is nog geen dekking voor de meer-investeringen



Een realistische mix van ingrepen
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Componentsgewijs duurzaam Renovatie duurzaam Alleen aardgasvrij ENG Nieuwbouw

20% 20% 20% 40%

Warmte

ENG

Warmte



Een realistische mix van ingrepen
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Componentsgewijs duurzaam Renovatie duurzaam Alleen aardgasvrij ENG Nieuwbouw

€ 600 € 600 € 160 € 100

Warmte

ENG

Warmte
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Duizelingwekkende bedragen

– Investering van € 9 miljard

– Netto kost verduurzaming € 6 miljard

– Gemeenten besteden in de komende 30 jaar € 44 miljard aan nieuwbouw en onderhoud

– Kosten voor maatschappelijk vastgoed stijgen dus met ongeveer 15%

– Vooralsnog te betalen uit bestaande budgetten:

– er is veel meer investeringsruimte bij deze lage rente

– mogelijk heroverweging van het vastgoed dat minder intensief wordt gebruikt
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Jouw eigen routekaart

1. Een kraakhelder doel

2. Techniek die begrijpelijk is voor de leek

3. Uitvoeringskracht in de organisatie om tempo te maken

4. Voldoende geld om het programma uit te voeren

5. Een visie op samenwerking met de markt

6. Een methode om voortgang te monitoren

7. Een beetje optimisme en besluitvaardigheid
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Hoe maak je het concreet?

– Niet alles hoeft naar nul-op-de-meter, dus hou het pragmatisch

– 40% wordt nieuw gebouwd voor 2050, stop met BENG, ga voor ENG

– Vertrouw op technologische vooruitgang. Wisten we in 1989 wat we vandaag moeten doen?

– Doe geen gekke dingen, kies logisch, op logische momenten

– Verbind niet alles aan alles

– Begin! Niet met een experiment, maar met een werkprogramma voor 3% per jaar
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Hoe maak je het concreet?

– Start maatwerkprojecten voor de grote energieslurpers: zwembad, ijsbaan of het tochtige stadhuis

– Kies eerst voor de grote gebouwen, want 19,6% van de gebouwen heeft samen 80% van de uitstoot

– Geef “no-regret” maatregelen als zonnepanelen en isolatie voorrang

– Weef de “no-regret” ingrepen in het standaard onderhoudsproces

– Begin met de generieke voorraad. Zodat oplossingen herhaald kunnen worden

– Investeer in monitoring. Laat slimme meters aanbrengen en laat je rapporteren over het verbruik

– Stimuleer de koplopers. Een sportvereniging die zonnepanelen wil? Doen!  



Jouw eigen routekaart
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- Klimaatakkoord
- Doelen gemeente
- Relatie RES
- Relatie warmtetransitie
- Wat weten we wel en niet
- Scope onderzoek

Glashelder doel
Meetmethode

- Huidige CO₂ uitstoot 
- Energieverbruik
- Huidig tempo 
- Hobbels en knelpunten

Het doel gekwantificeerd
(Monitoringsysteem)

- Logische pakketten
- Kostenraming
- CO₂ besparing
- Energiebesparing

Indicatie investering
Scenario’s

- Doel
- Strategie
- Programma in steigers
- Investering en opbrengst
- Samenwerking met markt
- Monitoring

Strategie
Uitvoeringsprogramma

Het fundament Nulmeting RoutekaartInzicht in opgave

- Match portefeuilleplan
- Natuurlijke momenten
- Kansen lokaal opwekken
- Grote energieslurpers
- Opstellen instrument (.xls)

Afwegingskader in Excel
Standaard strategie labels

- Verduurzamingsstrategie 
per object

- Volgorde ingrepen
- Maatwerk vs generiek

Strategie per object
Prioritering 2021-2025

Afwegingskader Keuzes per object
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Duurzaamheidsbeleid op één A4
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Duurzaamheidsbeleid op één A4
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Duurzaamheidsbeleid op één A4



Aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Gemeente ‘s-Hertogenbosch (mei 2020)
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“ ”Alle bestaande gebouwen een zo groot mogelijke stap 

richting klimaatneutraal (BENG), maar minimaal 

energielabel B
Energietransitie-programma ‘s-Hertogenbosch, 2016 - 2020



Aanpak 2017

Vastgesteld welke gebouwen 
verduurzaamd worden 

(kernportefeuille)

Huurders zijn geïnformeerd over de 
aanpak (brief + klimaat neutraal 

video)

Van alle panden zijn EPA 
rapporten opgesteld



Aanpak 2018

Vastgesteld rekenmodel voor bepalen 
gevolgen voor huurder en bereken 
beroep op energiefonds en bijdrage 
huurder (80% energievoordeel over 

maximaal 25 jaar)

Marktconsultatie gehouden hoe we 
de verduurzamingsopgave het beste 
in de markt kunnen zetten. Europese 
aanbesteding selectie marktpartijen 

Pilot is gestart met 5 panden

Project

Pilot



Start pilotproject in 2018

Doel

– Inzicht op investering en onrendabel budget.

– Goede uitvraag aan marktpartijen.

– Minimaal B en ‘zo BENG als mogelijk’ eindresultaat 
(geen eenduidige eis).

– Aanpak 5 panden, tevreden huurders.

– Signaleren van uitdagingen, leren en verbeteren.

Ervaring/uitkomst

– Minimale raadsdoelstelling label B haalbaar (m.u.v. 
monumenten).

– Bouwteam werkt goed.

– Ervaring met huurders opgedaan.

– Bijvangst klimaatklachten.

– Aanpak om tot juist maatregelenpakket te komen is 
bepaald.

– Draaiboek wordt samengesteld voor aanpak van de 
bulk.

– Vormgeving van de energiemonitoring.



Aanbesteding marktpartijen

Opstellen 
selectiecriteria

Partijen die hieraan 
voldoen dienen 

referenties in

Partijen met beste 
referenties gaan 

door. De rest valt af.

Zij dienen plan van 
aanpak in

Hieruit volgt een 
rangorde

Project Pilot



Uitwerking duurzaamheidsmaatregelen

3 groepen van
ca. 30 gebouwen.

Iedere groep wordt 
opgedeeld in 10 
clusters van ca. 3 

gebouwen.

Partijen kiezen 
cluster dat beste bij 

hen past o.b.v. 
rangorde 

aanbesteding.

Partijen gaan hun 
gebouwen 

realiseren uit cluster 
A. 

Na realisatie
volgt een evaluatie.

Project Pilot

Hieruit volgt een 
nieuwe rangorde 

voor cluster B.

A

B

C

Groep A



Waar staan we medio 2020?

– Eerste cluster is (bijna) afgerond.

– Tweede cluster is onderzocht op maatregelen.

– Uitvoer tweede cluster start na zomervakantie 2020.

– Uitwerking derde cluster start na zomervakantie 2020.

– Eind 2020 100 gebouwen afgerond of in uitvoering.
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Met data een Routekaart opstellen
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“ ”Allereerst zullen de gemeenten een aantal stappen 

moeten doorlopen om een eigen Gemeentelijke 

Maatschappelijk Vastgoed Routekaart op te stellen. Dit 

gebeurt op basis van het formuleren van een strategie 

op de opgave en het verkrijgen van inzicht in de eigen

portefeuille. 
Routekaart VNG



Sturen met data
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Data Algoritmes Dashboards Beslissingen

Eigen data & open data.
Wordt automatisch vergaard.
Kan sneller worden gekoppeld.
Krijgt waarde.

Niet altijd hogere wiskunde.
Op zoek naar patronen.
Vaker voorspellend.

Sneller, makkelijker, leuker.
Meebeleven, zelf klooien.

Besluitvorming over strategie,
complexen, duurzaamheid, 
etc.



Data en rekensommen
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Data

– Gebouweigenaren

– Kadaster

– BAG

– Geometrie

– Verbruiksdata 11.000 gebouwen Liander

– Verbruiksdata onderwijs ECN

– RVO database energielabels

– Sectordata

– Sport

– Onderwijs

– Cultuur

– Bibliotheken

– Ambtelijke huisvesting 

– Et cetera



Inzicht in- en grip op de portefeuille
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Aantal m² Aantal gebouwen

Ambtelijke huisvesting

Onderwijs

Welzijn

Cultuur

Sport

Overig maatschappelijk vastgoed



Beschikbare gegevens

Waarstaatjegemeente



Het vraagstuk is meerdimensionaal (en sectoraal)
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Sectorale Routekaart onderwijs 
(Scholen op Koers)
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“ ”Een duurzaam schoolgebouw is een schoolgebouw dat 

optimaal ten dienste staat van het onderwijs

dat erin geboden wordt. ... Het is een gebouw dat 

aansluit bij de onderwijskundige visie

van de school, past bij het aantal leerlingen en is 

toekomstbestendig bij veranderingen. 

Routekaart PO en VO



Verhaal over kickstart routekaart (ruimte OK)
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2020 20502030

Spoorboekje

– Overzichtskaart met zeven stappen en 
onderliggende activiteiten.

– Hulpmiddel om gezamenlijke koers 
gemeente en schoolbesturen te bepalen.

– In 2030 op Koers naar CO2 neutraal.



Spoorboekje
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Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6

Inzicht Opgave Ambities (Deel)plannen Financiering Uitvoering

Beeldvorming Visievorming Planvorming Implementatie
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Scholen op Koers



Bedankt voor je aandacht!
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Sara Rieuwerts

s.rieuwerts@republiq.nl

06 2890 6531

Marten Middendorp

m.middendorp@republiq.nl

06 2890 6531

Erik Leisink Republiq

www.republiq.nl

Scan de QR code en volg ons 

op  Linkedin

e.leisink@s-

hertogenbosch.nl
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Huiswerk

– www.klimaatakkoord.nl

– www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord

– www.soundcloud.com/studio-energie/eric-wiebes-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-over-het-
klimaatakkoord

– https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/2020sectorale-routekaart-maatschappelijk-vastgoed-def.pdf

http://www.klimaatakkoord.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord
http://www.soundcloud.com/studio-energie/eric-wiebes-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-over-het-klimaatakkoord
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/2020sectorale-routekaart-maatschappelijk-vastgoed-def.pdf

