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01  

INLEIDING 

01.01 Introductie  

Met het opstellen van het Klimaatakkoord wordt een duidelijke stap gezet richting een duurzamer Nederland.  

De uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving dient drastisch te worden teruggebracht. Het doel is een 

CO2-arme en grotendeels aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Onderdeel van de afspraken voor de 

bestaande utiliteitsbouw is om op korte termijn een eindnorm voor de energieprestatie van gebouwen te 

verankeren in wetgeving.  

 

Ook de kabinetsambitie van 49% CO2-reductie in 2030 is in het Klimaatakkoord voor de utiliteitsbouw omarmd. 

Concreet betekent dit een totale reductieopgave van 3,2 Mton CO2 in 2030, te realiseren door een reductie in het 

aardgasgebruik. Reeds vastgelegde afspraken voorzien in een potentiële reductie van 2,2 Mton CO2. Dit is 

bijvoorbeeld de label C verplichting voor kantoren, de energiebesparingsverplichtingen uit de Wet milieubeheer en 

eisen aan nieuwbouw. Om de resterende opgave van 1 Mton CO2-reductie in te vullen, zijn partijen in het 

Klimaatakkoord met elkaar overeengekomen dat zij in eerste instantie zelf aan de slag gaan met het ontwikkelen 

van een aanpak van de verbetering voor hun gebouwvoorraad. Daarbij is aangegeven dat meer inzicht nodig is in de 

kosteneffectiviteit van maatregelen waarmee deze opgave kan worden ingevuld.  

 

In het kader van deze afspraken heeft directie Bouwen & Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) een tweetal onderzoeken uitgezet: een impactanalyse voor het streefdoel 2030 en 

een kostenoptimalisatiestudie voor de eindnorm in 2050. Brink Management / Advies (hierna: Brink) heeft de 

impactanalyse ten aanzien van het streefdoel 2030 uitgevoerd.  

01.02 Doel van het onderzoek 

Het streefdoel voor 2030 is opgenomen in het Klimaatakkoord om gebouweigenaren een handelingsperspectief te 

geven, om richting te geven op korte termijn én om de voortgang te kunnen monitoren. De veronderstelling is 

daarbij dat de opgave van 1 Mton CO2-reductie in 2030 op een kosteneffectieve manier kan worden ingevuld door 

relatief goedkope maatregelen en aan te sluiten bij natuurlijke investeringsmomenten.  

Voorliggende impactanalyse beoogt hierin meer inzicht te geven, door enerzijds te onderzoeken welke aanvullende 

maatregelen naar grote waarschijnlijkheid kosteneffectief zijn in de bestaande utiliteitsbouw, en anderzijds een 

analyse uit te voeren wat de potentiele bijdrage van deze maatregelen aan de opgave van 1,0 Mton CO2-reductie 

kan zijn. Omdat deze opgave alleen betrekking heeft op direct CO2-emissies, wordt daarvoor alleen gekeken naar 

aardgasbesparingsopties.  

 

Onderstaande onderzoeksvraag is opgesteld om een antwoord te formuleren op het doel van het onderzoek: 

 

“Welke bewezen technologieën, vertaald naar maatregelen, om de CO2-uitstoot van de bestaande 

utiliteitsbouwgebouwenvoorraad verder te reduceren, zijn kosteneffectief op zelfstandige dan wel 

natuurlijke momenten, en wat is het reductiepotentieel van deze maatregelen?” 
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01.03 Samenwerkingsverbanden 

Brink werkt in dit onderzoek samen met externe partijen om zo breed mogelijke specialistische kennis te kunnen 

toepassen. Zo heeft Brink alle kennis en ervaring paraat om fundamenteel advies te kunnen geven en maatregelen 

over het handelingsperspectief te formuleren, die dienen om het streefdoel te bereiken. Ingenieursbureau Sweco is 

met Brink bij het project betrokken. Sweco specialiseert zich in advies op het gebied van duurzaamheid en energie. 

In deze specifieke opgave was Sweco verantwoordelijk voor de bepaling van de impact van de verschillende 

maatregelen op gebouw-, energetisch- en investeringsniveau. 

 

Tegelijkertijd met het onderzoek dat Brink heeft uitgevoerd voor BZK werkt adviesbureau DGMR aan een parallel 

onderzoek met als doel input te leveren voor een eindnorm voor het jaar 2050. Hoewel de onderzoeken hetzelfde 

onderwerp behelzen en tegelijkertijd zijn uitgevoerd, zijn beide onderzoeken inhoudelijk verschillend van elkaar. 

Daar waar onderliggend onderzoek zich focust op een beperkt aantal generieke kosteneffectieve en spijtvrije 

maatregelen die kunnen worden uitgevoerd in de periode tot 2030, in combinatie met de potentiële CO2-reductie 

die daarbij hoort, onderzoekt DGMR een breed scala aan mogelijke maatregelpakketten om de overall 

energieprestatie van gebouwen te verbeteren in de periode tot 2050. De benodigde referenties voor het onderzoek 

van zowel Brink als DGMR zijn, ondanks de verschillen in de onderzoeksmethodieken van beide partijen, bewust 

voor een deel overlappend gekozen.  

01.04 Begeleidingscommissie 

Voor beide onderzoeken naar het streefdoel en de eindnorm is een begeleidingscommissie ingericht.  

Deze begeleidingscommissie is in periodieke bijeenkomsten bij het onderzoeksproces van beide adviesbureaus 

betrokken. De begeleidingscommissie is een geselecteerd technisch-inhoudelijk samengesteld gezelschap, 

bestaande uit experts en vertegenwoordigers van verschillende instanties, organisaties en/of verenigingen die 

raakvlakken hebben met verduurzaming in de utiliteitsbouw. In bijlage 01 is een overzicht van de leden van de 

begeleidingscommissie opgenomen. De samenstelling van de begeleidingscommissie biedt een doorsnede van de 

utiliteitssector en daarmee een brede basis voor beide onderzoeken. De adviserende en toezichthoudende rol van 

de commissie heeft als doel de resultaten van beide onderzoeken te laten leiden tot in de praktijk toepasbare 

resultaten.  

01.05 Onderzoekstappen  

De totale gebouwvoorraad aan utiliteitsbouw is eerst in een aantal referentiecategorieën gedefinieerd. Binnen deze 

referentiecategorieën zijn vervolgens referentiegebouwen geselecteerd die representatief zijn voor een gemiddeld 

gebouw in de referentiecategorie. In dit onderzoek is de kantorenfunctie steeds als voorbeeldreferentie gebruikt; 

de resultaten en uitwerkingen van de referentiegebouwen in de overige referentiecategorieën zijn opgenomen in 

de bijlagen bij deze rapportage. De specifieke toelichting op de kantoorfunctie is weergegeven in grijs omkaderde 

vlakken. De verwachte energieprestaties van deze referentiegebouwen is middels de NTA 8800 (zie 1.07 

Bronnenlijst) doorgerekend. Vervolgens zijn er tien potentiële kosteneffectieve maatregelen bepaald die kunnen 

worden geïmplementeerd in het referentiegebouw. Per individuele maatregel bepalen we of deze met een grote 

mate van zekerheid kosteneffectief is voor het betreffende referentiegebouw en stellen zo een maatregelpakket 

samen. Op basis van dit maatregelpakket, en de interferentie tussen de kosteneffectieve maatregelen, bepalen we 

de totale potentiele CO2-reductie voor het referentiegebouw.  

 

Deze uitgewerkte voorbeeldreferentie dient vervolgens als basis voor een extrapolatie, waarbij voor alle gebouwen 

met dezelfde functie op basis van het referentiegebouw een uitspraak wordt gedaan over de verwachte 

toepasbaarheid van de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen op de gehele voorraad en de bijbehorende 

potentiële CO2-reductie. 
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Door dit voor alle referentiecategorieën te doen, kan er een uitspraak worden gedaan over generieke 

kosteneffectieve maatregelen per gebruiksfunctie, én over de waarschijnlijkheid dat de opgave van 1 Mton  

CO2-reductie is in te vullen met deze breed toepasbare maatregelen. Door middel van gevoeligheidsanalyses doen 

we ook een uitspraak over de interpretatie van de resultaten. 

 

 

Figuur 01: overzicht onderzoekstappen 

 

De werkwijze zoals hierboven beschreven leidt tot algemene uitspraken over de kosteneffectiviteit en 

toepasbaarheid van maatregelen in de gehele utiliteitsbouwvoorraad op basis van vooraf geselecteerde 

referentiegebouwen met een bepaalde energetische uitgangssituatie. In de praktijk zal de kosteneffectiviteit van 

maatregelen per gebouw verschillen. Gezien het doel van dit onderzoek is niet verder onderzocht in welke situaties 

en voor welk type specifieke gebouwen bepaalde maatregelen alsnog kosteneffectief kunnen zijn. Het verdient dan 

ook aanbeveling om hiernaar de komende tijd nader onderzoek te doen. Om alvast iets meer duiding te geven over 

mogelijke toepasbaarheid van maatregelen, wordt er in het hoofdstuk handelingsperspectief en in de factsheets 

per gebruiksfunctie (zie bijlage) uitgebreider stilgestaan bij eventuele kansen en aandachtspunten per maatregel.  

01.06 Leeswijzer 

Deze rapportage is opgedeeld in een algemene inleiding, gevolgd door twee hoofddelen. Hoofdstuk 01 bevat de 

inleiding en aanleiding van het onderzoek. Hoofdstuk 02 gaat dieper in op de definities en scope behorende bij het 

onderzoek. 

 

Deel I gaat vervolgens dieper in op de kosten effectieve maatregelen. Hoofdstukken 03 en 04 behandelen de 

referentiecategorieën en de referentiegebouwen. Deel I wordt afgesloten met hoofdstuk 05 en 06: hierin wordt 

dieper ingegaan op de maatregelen en wanneer deze kosteneffectief zijn en met hoofdstuk 07: het 

handelingsperspectief. 

 

Deel II gaat dieper in op de extrapolatie van de kosteneffectieve maatregel op de dataset. Hoofdstuk 08 

introduceert de gebruikte database. Deze database is de basis van de extrapolatie die wordt uitgelegd in  

hoofdstuk 09. Vervolgens gaat hoofdstuk 10 dieper in op de gevoeligheidsanalyse rondom de extrapolatie. Tot slot 

wordt het onderzoek afgesloten met hoofdstuk 11, de conclusie en samenvatting, waar antwoord wordt gegeven 

op de gestelde onderzoeksvragen.  

01.07 Bronnenlijst 

Voor dit onderzoek zijn de volgende bronnen gehanteerd: 

► Dataset Utiliteitsbouw Nederland - Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) – Peildatum november 

2019 

Dataset van alle verblijfsobjecten in Nederland met daarin onder andere informatie over adressen, functies, 

status, oppervlakte, bouwjaar. 

► Energielabeldatabase Utiliteit - RVO - Peildatum januari 2019 

Dataset van circa 99.500 objecten die zijn geïnspecteerd en afgemeld. Van deze gebouwen is gedetailleerde 

informatie beschikbaar met over de bouwkundige en energetische kenmerken.  

► Weegfactoren Energielabeldatabase Utiliteit - RVO - Peildatum januari 2019 

Set aan weegfactoren die inzicht biedt in de representativiteit van de gebouwen in de Energielabeldatabase 

Utiliteit.   
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► Verbetering referentiebeeld utiliteitssector - ECN - Juni 2014 

Rapportage van ECN die (in opdracht van BZK) een studie hebben gedaan om het referentiebeeld van de 

utiliteitsbouw te verbeteren. Het rapport biedt inzicht in gebouwtypen, voorraadgegevens, gebouwgrootte, 

leegstand, energie-intensiteiten, huidig energiegebruik, penetratiegraad van maatregelen en het 

besparingspotentieel. 

► Arcadis kostenkengetallen utiliteitsbouw - Arcadis - 2016 

Notitie van Arcadis over de te hanteren kostenkengetallen voor (onder andere) de implementatie van 

verbetermaatregelen op het gebied van duurzaamheid.   
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02  

DEFINITIES & SCOPE 

Aan de uitgevoerde impactanalyse liggen vele uitgangspunten en kaders ten grondslag. Deze uitgangspunten en 

aannames vormen de basis van het onderzoek en de resultaten (scope). In dit hoofdstuk behandelen we eerst een 

aantal belangrijke definities van het onderzoek. Hiermee kaderen we de onderzoeksvraag verder af. In het tweede 

deel van dit hoofdstuk lichten we alle overige uitgangspunten en methodieken toe. 

02.01 Definities 

Gebouwgebonden energieverbruik 

Het gebouwgebonden energieverbruik wordt in de 

NTA 8800 omschreven als het energieverbruik van 

gebouwspecifieke benodigdheden, waaronder de 

ruimteverwarming, ruimtekoeling en ventilatie, 

warmtapwater, elektriciteit voor de hiervoor 

benodigde installaties en (forfaitair) verlichting.  

Er wordt hierin een tweedeling gemaakt tussen 

ingebouwde basisverlichting (nodig om een ruimte te 

kunnen gebruiken) en aanvullende verlichting (ten 

behoeve van de gebruiker, bijvoorbeeld 

sfeerverlichting). De basisverlichting is bewust 

meegenomen, omdat deze post in de NTA 8800 

wordt meegerekend tot gebouwgebonden 

energieverbruik (zie Figuur 02). Ook hoort 

gebouwgebonden opwekking (mits op het eigen 

perceel) tot het gebouwgebonden energieverbruik.  

 

Gebruiksgebonden energieverbruik 

Voor gebruiksgebonden energieverbruik geldt dat dit al het energieverbruik is dat niet onder gebouwgebonden 

energieverbruik valt. Het gaat hierbij om de apparatuur die de gebruiker van het gebouw toevoegt. Hieronder valt 

het energieverbruik voor huishoudelijke apparatuur, zoals keuken- en kantineapparatuur, TV's, computers,  

et cetera. Hieronder valt dus ook eventuele aanvullende verlichting, zoals reclame- en accentverlichting.  

 

Spijtvrije maatregelen 

Een maatregel wordt spijtvrij genoemd als deze niet remmend werkt op de realisatie van het einddoel. Ook geldt 

dat een maatregel spijtvrij is als deze in de periode tot 2030 kan worden getroffen en niet vóór 2050 hoeft te 

worden vervangen of aangepast, terwijl deze nog niet aan het eind van zijn levensduur is. Aangezien toekomstige 

ontwikkelingen niet te voorspellen zijn, wordt gesteld dat een maatregel spijtvrij is als rekening wordt gehouden 

met de huidige bewezen technologieën. Bewezen technologieën worden gedefinieerd als technologieën die op dit 

moment doorgaans op de markt verkrijgbaar zijn en in de praktijk worden toegepast.    

Figuur 02: gebouw behoefte (Bron: NTA 8800) 
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Zo wordt in dit onderzoek met deze wijze van beredeneren bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de 

ontwikkeling van waterstoftechnologie als vervanger voor aardgas in de gebouwde omgeving. Waterstof is nog 

geen bewezen techniek. Na het bepalen van de maatregelen, wordt per specifieke maatregel bepaald in hoeverre 

deze als spijtvrij kan worden beoordeeld. 

 

(Investeren op) een natuurlijk moment 

Onder een natuurlijk moment wordt in dit onderzoek verstaan: een moment van vervanging bij bijvoorbeeld 

renovatie of reeds gepland (groot) onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen of vervangen van kozijnen en 

deuren of het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van installaties. Op deze momenten wordt gekeken 

naar de meerinvestering van een duurzame maatregel ten opzichte van het toepassen van dezelfde (conventionele) 

maatregel.  

 

(Investeren op) een zelfstandig moment 

Een zelfstandig moment houdt in dat een maatregel zelfstandig oftewel op een willekeurig moment kan worden 

toegepast, los van geplande onderhoudswerkzaamheden of vervangingsmomenten. Een voorbeeld hiervan is het 

plaatsen van zonnepanelen of het installeren van ledverlichting. De eerder behandelde maatregelen beperken de 

meerkosten, waardoor ze zich sneller terugverdienen en de kosten over het algemeen lager zijn.  

 

Totale investering/meerinvestering 

In dit onderzoek wordt zoveel mogelijk uitgegaan van investeringen op een natuurlijk moment, en dus van de 

benodigde meerinvesteringen. Alleen voor nieuw aan te brengen voorzieningen of voor maatregelen waarvoor het 

onwaarschijnlijk is dat zich een natuurlijk moment voordoet binnen de beschouwingstermijn, wordt uitgegaan van 

investeringen op een zelfstandig moment. Dit wordt per specifieke maatregel bepaald. Per maatregel wordt de 

terugverdientijd berekend door de (meer)investering te delen door de jaarlijkse besparing. Als basis voor de 

investeringskosten gelden de Arcadis kostenkengetallen utiliteitsbouw 2016. In Hoofdstuk 06 wordt verder 

ingegaan op de maatregelen en de uitgangspunten voor de gehanteerde (meer-)investeringen. 

 

Kostenefficiënt en Kosteneffectief 

Een maatregel is kostenefficiënt als de investering zo laag mogelijk is, om het hoogst haalbare resultaat te behalen. 

Anderzijds zijn maatregelen kosteneffectief wanneer de benodigde investeringen in redelijke verhouding staan tot 

het beoogde doel. In dit onderzoek wordt getoetst in hoeverre maatregelen kosteneffectief zijn. Als uitgangspunt is 

ervoor gekozen dat maatregelen kosteneffectief zijn als deze zich eerder terugverdienen dan dat de maatregel(en) 

aan vervanging toe zijn. Dit wordt ook wel de theoretische levensduur genoemd. Kosteneffectiviteit kan meetbaar 

worden gemaakt door middel van de terugverdientijd. Echter kennen sommige elementen/maatregelen een zeer 

lange theoretische levensduur, wat resulteert in dat deze altijd kosteneffectief zijn en daardoor een onrealistisch 

beeld geven. Omdat de meeste meerjarenonderhoudsplanningen (hierna: MJOP’s) niet verder kijken dan 30 jaar, 

wordt in dit onderzoek een maximale beschouwingstermijn gehanteerd van 30 jaar. Dit speelt met name bij 

bouwdelen zoals isolatie: de meeste installaties hebben namelijk een kortere technische levensduur dan 30 jaar.  

02.02 NTA 8800 Rekentool 

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is een concept versie van de nieuwe rekenmethode  

NTA 8800 gebruikt. De rekentool NTA 8800 is ontwikkeld door INNAX in opdracht van NEN. De NTA 8800 is een 

methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw als bestaande bouw en woningbouw en utiliteitsbouw.  

De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk de 

NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt op korte termijn de 

huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte en het karakteristieke energiegebruik per vierkante meter 

(kWh/m2.j). 
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Voor dit onderzoek zijn alle referentiegebouwen en de daarop geïmplementeerde maatregelen doorgerekend met 

behulp van de NTA8800 concept tool. Hiervoor is versie 1.28 (gedateerd 21-10-2019) gehanteerd. De NTA8800 tool 

valt onder een bedrijfsgebonden licentie, hierdoor is het niet mogelijk is om de exacte doorrekeningen van de NTA-

tool te verstrekken. In de factsheets in bijlage 03 zijn de belangrijkste parameters en resultaten vanuit de NTA-tool 

per referentie weergegeven.  

02.03 Onderzoekscope 

Bij het uitvoeren van dit onderzoek is een scope vastgesteld. Buiten de scope van dit onderzoek vallen: 

► Bouwwerken die geen gebouw zijn, omdat dit onderzoek zich richt op de toepasbaarheid in/op gebouwen. 

► Woonfuncties, omdat dit onderzoek zich richt op utiliteitsbouw. 

► Overige gebruiksfuncties, omdat hiervoor geen energieprestatie-eisen gelden en deze niet kunnen worden 

doorgerekend in de NTA8800. Het betreft gebouwen waarin het verblijven van personen een ondergeschikte 

rol speelt. Het betreft bovendien een relatief klein deel van de gebouwenvoorraad.  

 

De industriefunctie valt wél in de scope van dit onderzoek valt, ondanks dat deze niet kan worden doorgerekend 

met behulp van de NTA8800 tool. Hoewel er geen energieprestatie-eis geldt voor de industriefunctie, kan in deze 

gebouwen sprake zijn van ruimteverwarming. Het betreft bovendien een aanzienlijk deel van de 

gebouwenvoorraad in de utiliteitsbouw. Daarom is ervoor gekozen om een inschatting te maken van het 

besparingspotentieel binnen deze gebruiksfunctie op basis van de maatregelen die voor de overige gebruiksfuncties 

over het algemeen als kosteneffectief uit de bus komen. Meer hierover staat in hoofdstuk 11. 

 

Deze onderzoekscope vormt de basis voor het bepalen van de referentiecategorieën en referentiegebouwen.  

In een later stadium is deze scope ook gebruikt om de dataset utiliteitsbouw te bepalen, die wordt gebruikt bij de 

extrapolatie van de resultaten.  

 

Gebiedsmaatregelen 

De scope van het onderzoek is ingekaderd tot maatregelen die van toepassing zijn op het gebouw. Het aansluiten 

op warmtenetten of stadsverwarming is ook een verduurzamingsmaatregel, echter aangezien de mogelijkheid tot 

aansluiting op warmtenetten/stadsverwarming afhankelijk is van de specifieke locatie van het gebouw en de 

mogelijkheden in dat gebied, wordt dit niet meegenomen in de specifieke maatregelen.  

02.04 Financiële scope 

Aan alle financiële doorrekeningen in dit onderzoek liggen, in de basis, de Arcadis Kostenkengetallen (2016)  

ten grondslag. Deze kentallen hebben een prijspeil van januari 2017 en zijn exclusief btw. In afwachting van een 

update van deze kostenkengetallen (verwacht medio 2020) is ervoor gekozen deze kosten voor de extrapolatie te 

indexeren naar prijspeil 01 januari 2020 conform de BDB-indexcijfers1 voor utiliteitsbouw. In het bepalen van de 

kosteneffectiviteit van de maatregelen (Deel I) is uitgegaan van de geïndexeerde kostenkengetallen.  

   

                                                                    
1 BDB index, prognosecijfers BDB – Peildatum januari 2017 – januari 2020 
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Voor het bepalen van de potentiele besparingen is in dit onderzoek rekening gehouden met energieprijzen prijspeil 

01 januari 2020. Subsidies en fiscale regelingen die de investeringen mogelijk deels kunnen dekken, zijn niet 

meegenomen in dit onderzoek. Daarmee kunnen terugverdientijden in de praktijk gunstiger uitvallen bij bepaalde 

maatregelen waarop subsidies en/of fiscale regelingen van toepassing zijn, zoals bij PV panelen.  

 

Voor de bepaling van de jaarlijkse besparing wordt het gas- en elektraverbruik omgezet naar euro’s besparing per 

jaar. In de berekeningen is rekening gehouden met de verschillende energietarieven die gelden voor 

grootverbruikers en kleinverbruikers en de impact daarvan op de terugverdientijden en kosteneffectiviteit van 

maatregelen. Hiervoor geldt voor de gasprijs dat deze in de basis € 0,25 per m³ is, en de standaardprijs van elektra 

is € 0,05 per kWh is (prijspeil januari 2020). Volgens onderstaande staffelverdeling worden hier bovenop 

energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) gerekend. 

 

Opslag Aardgas (basis €0,25/m³) Min. KWh Max. KWh Energiebelasting ODE Totaal 

Zone 1 0 170.000  € 0,29313   € 0,0524   € 0,34553  

Zone 2 170.001 1.000.000  € 0,06542   € 0,0161   € 0,08152  

Zone 3 1.000.001 10.000.000  € 0,02383   € 0,0059   € 0,02973  

Zone 4 10.000.000   € 0,01280   € 0,0031   € 0,01590  

 

Opslag Elektra (basis €0,05/KWh) Min. KWh Max. KWh Energiebelasting ODE Totaal 

Zone 1 0 10.000  € 0,09863   € 0,01890   € 0,11753  

Zone 2 10.001 50.000  € 0,05337   € 0,0278   € 0,08117  

Zone 3 50.001 10.000.000  € 0,01421   € 0,0074   € 0,02161  

Zone 4 10.000.000   € 0,00058   € 0,0003   € 0,00088  

Tabel 01 + 02: overzicht staffelberekening van energieprijzen gas en elektra 

 

Bovenstaande bedragen zijn prijspeil januari 2020. De komende jaren wordt echter een ontwikkeling van de 

energiebelasting verwacht, die met name een grote impact zal hebben op de gasprijzen. De impact van deze 

prijsontwikkeling is meegenomen in de berekeningen van de terugverdientijden. Dit wordt nader toegelicht in 

hoofdstuk 05.07.  

 

Gebouweigenaren en huurders krijgen bij verduurzaming van vastgoed vaak te maken met het ”split incentive 

dilemma”. Hiermee wordt bedoeld dat de investeringen bij een andere partij liggen dan de verwachte besparingen. 

De eigenaar investeert in het verduurzamen van een gebouw, terwijl de huurder profiteert van een lagere 

energierekening. De split incentive is in het bepalen van de kosteneffectieve maatregelen in dit onderzoek niet 

meegenomen. In het hoofdstuk handelingsperspectief wordt hier nader op ingegaan.  

 

 

   



13 april 2020 
Referentie B001000/200000361-2/AJ/BM/ISO:EvR/IJ 

Impactanalyse streefdoel 2030 

13 

 
 
 
  

DEEL I:    

KOSTENEFFECTIEVE 

MAATREGELEN 

  



13 april 2020 
Referentie B001000/200000361-2/AJ/BM/ISO:EvR/IJ 

Impactanalyse streefdoel 2030 

14 

03  

REFERENTIECATEGORIEËN 

De analyse naar de mogelijke kosteneffectieve maatregelen vindt plaats op basis van een aantal specifieke 

referentiegebouwen. Voor een zo compleet mogelijk beeld, dienen deze referentiegebouwen een realistische 

afspiegeling te zijn van de utiliteitsbouw in Nederland. Om tot deze specifieke referentiegebouwen te komen, wordt 

daarom eerst bepaald in welke categorieën de utiliteitsbouw is verdeeld, de zogenoemde referentiecategorieën. 

03.01 Referentiecategorieën 

De totale gebouwvoorraad utiliteitsbouw in Nederland is zeer divers. In het onderzoek worden per 

referentiecategorie mogelijke kosteneffectieve maatregelen geïdentificeerd. Een verdeling in de gebouwvoorraad 

naar verschillende referentiecategorieën biedt daarbij de mogelijkheid om per functie gedetailleerde en functie 

specifieke aannames en uitgangspunten te hanteren. Daardoor kunnen de bevindingen vervolgens ook worden 

aangevuld met aandachtspunten en adviezen, specifiek gericht op de betreffende referentiecategorie. Voor de 

bepaling van de referentiecategorieën wordt zo veel mogelijk aangesloten op bestaande categorieën in de 

utiliteitsbouw, zoals de functies omschreven in het Bouwbesluit. Daar waar noodzakelijk voor de analyse, worden 

eventueel ook subcategorieën onderscheiden, om gebouwen te clusteren die vergelijkbare gebouwkenmerken 

bezitten op zowel bouwkundig als energetisch vlak. 

 

De referentiecategorieën dienen ten minste aan te sluiten op de functies van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit 

wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twaalf gebruiksfuncties: 

► woonfunctie; 

► bijeenkomstfunctie; 

► celfunctie; 

► gezondheidszorgfunctie; 

► industriefunctie; 

► kantoorfunctie; 

► logiesfunctie; 

► onderwijsfunctie; 

► sportfunctie; 

► winkelfunctie; 

► overige gebruiksfunctie; 

► bouwwerk geen gebouw zijnde. 

 

Van deze gebruiksfuncties valt de laatstgenoemde ‘bouwwerk geen gebouw zijde’ buiten de scope van dit 

onderzoek, aangezien de analyse zich richt op maatregelen toepasbaar in/op gebouwen. Ook de ‘woonfunctie’ valt 

buiten de scope van het onderzoek, dat gericht is op utiliteitsbouw. Tot slot is ook de ‘overige gebruiksfunctie’ voor 

deze analyse niet van toepassing, doordat dit bouwwerken betreft zoals parkeergarages of trafohuisjes. Doorgaans 

betreft dit niet verwarmde gebouwen waarvan de gebouwkenmerken zeer uiteen kunnen lopen. 
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In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de NTA 8800. Dit is de nieuwe rekentool voor de energieprestatie van 

gebouwen waarmee de mogelijke kosteneffectieve maatregelen worden doorgerekend. De gebruiksfuncties in de 

NTA 8800 sluiten aan bij de indeling zoals gemaakt in het Bouwbesluit. 

Het is in de NTA 8800 echter niet mogelijk om de ‘industriefunctie’ door te rekenen. Deze functie is in de NTA 8800 

niet verder uitgewerkt, omdat hiervoor geen energieprestatie-eis geldt. Hierdoor is het niet mogelijk om voor de 

industriefunctie mogelijke kosteneffectieve maatregelen te bepalen op dezelfde manier als voor de andere 

gebruiksfuncties. Omdat deze functie een groot deel van de utiliteitsbouw betreft (en hier mogelijk een grote 

besparing is te behalen), wordt op basis van de andere referentiecategorieën een inschatting gemaakt van 

mogelijke kosteneffectieve besparingsmaatregelen in de industriefunctie, inclusief het besparingspotentieel.  

 

Binnen het Bouwbesluit en de NTA 8800 wordt voor drie gebruiksfuncties in de utiliteitsbouw nog een nadere 

verfijning aangebracht. Zo wordt de bijeenkomstfunctie gesplitst in ‘Bijeenkomstfunctie met kinderopvang’ en 

‘Andere bijeenkomstfunctie’, de gezondheidszorgfunctie in ‘Gezondheidszorg met bedgebied’ en ‘Andere 

gezondheidszorg, en de logiesfunctie in ‘Logies in een logiesgebouw’ en ‘Andere logies’. 

 

Om extrapolatie van de kosteneffectieve maatregelen naar de totale voorraad utiliteitsbouw in Nederland mogelijk 

te maken, is het tot slot van belang dat de gekozen referentiecategorieën ook aansluiten bij de indeling, gemaakt 

door CBS en in de BAG2.  

 

Concluderend kan worden gesteld dat de gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit de basis vormen voor de 

referentiecategorieën. Echter, de diversiteit is binnen enkele categorieën dermate groot, dat voor de bepaling van 

de kosteneffectieve maatregelen daarbinnen een nadere verfijning wenselijk is. Dit geldt met name voor de 

‘onderwijsfunctie’ en de ‘winkelfunctie’. De gebouwkenmerken (en daarmee de energetische kenmerken en 

mogelijkheden voor verduurzaming) lopen binnen deze categorieën naar verwachting te ver uiteen om als één 

categorie te beschouwen en op basis van één referentiegebouw aannames te kunnen doen over de gehele 

categorie. Daarom wordt voor deze gebruiksfuncties een nader onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

opleidingsniveaus en de klein- en grootschalige detailhandel (zie subcategorieën in de onderstaande tabel). Deze 

subcategorieën zorgen ervoor dat de gebouwen in deze categorieën zich in een kleinere en representatievere 

dataset bevinden, zodat er gerichter maatregelen kunnen worden toegepast, die passen bij deze beoogde functies 

en gebouwgroottes. 

 

In de volgende tabel is de totale lijst van de elf referentiecategorieën en eventuele subcategorieën weergegeven, 

op basis van bovengenoemde criteria, die de basis vormt van dit onderzoek. In deze tabel worden per categorie een 

aantal voorbeelden benoemd om een nadere duiding te geven van het type gebouwen in de betreffende 

referentiecategorie. 

 

   

                                                                    
2  CBS, Centraal Bureau voor Statistiek , www.cbs.nl - Landelijke voorziening BAG (LV BAG): https://bagviewer.kadaster.nl 
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Tabel 03: referentiecategorieën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referentiecategorieën Voorbeelden functies 

 

Subcategorieën 

1. 
Bijeenkomstfunctie voor 
kinderopvang 

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang  

2. Andere bijeenkomstfunctie 
wijkgebouw, congrescentrum, bioscoop, theater, schouwburg, museum, 
bibliotheek, casino, café, restaurant, kantine, discotheek, religieus gebouw, 
stadion (indien een gebouw) 

 

3. Celfunctie 
gevangenis, politiecel, tbs kliniek, detentiecentrum, gesloten 
jeugdinrichting 

 

4. 
Gezondheidszorgfunctie 
met bedgebied 

ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, psychiatrische inrichting, 
gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten 
 

 

5. 
Andere 
gezondheidszorgfunctie 

medisch centrum, polikliniek, praktijkruimte voor huisarts, fysiotherapeut 
of tandarts, dierenkliniek, dagopvang 
 

 

6. Kantoorfunctie 

accountantsbureau, administratiekantoor, adviesbureau, 
verzekeringsmaatschappij, advocatenkantoor, bank, 
bedrijfsverzamelgebouw, gemeentehuis 
 

 

7. 
Logiesfunctie in een 
logiesgebouw 

hotels, motels, pensions, asielzoekerscentra, kampeerboerderij, 
groepsaccommodatie, jeugdherberg 
 

 

8. Andere logiesfunctie 
vakantiehuisje, bed & breakfast 
 

 

9. Onderwijsfunctie 
PO, VO, speciaal onderwijs, MBO, HBO, universiteit PO/VO; 

MBO/HBO/ 
Universiteit 

10. Sportfunctie 

zwembad, sporthal, gymzaal, sportschool, fitnesscentrum, bowlingbaan, 
biljartzaal, tennishal, squashbaan, kartbaan, klimhal, manege, bokszaal, 
schietbaan 
 

 

11. Winkelfunctie 

winkel, winkelcentrum (kan bestaan uit meerdere winkels), warenhuis, 
reisbureau, makelaarskantoor, supermarkt, tankstation, pedicure, 
reisbureau, kapsalon, apotheek, showroom 
 

Kleinschalige 
detailhandel; 
grootschalige 
detailhandel 

 

(Industriefunctie) 

werkplaats, magazijn, fabriek, bedrijfshal, opslagruimte, stal, loods, 

tuinbouwkas, koel- of vrieshuis, grootkeuken, laboratorium, garage, 

brandweerkazerne, groothandel, datacentrum 
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04  

REFERENTIEGEBOUWEN 

 

In hoofdstuk 04 zijn de referentiecategorieën bepaald die de basis vormen voor de specifieke referentiegebouwen. 

De referentiegebouwen zijn werkelijk gebouwen, op basis waarvan de kosteneffectieve maatregelen worden 

bepaald.  

04.01 Keuze referentiegebouwen 

De gehanteerde onderzoeksmethodiek gaat uit van één referentiegebouw per referentiecategorie.  

Dit referentiegebouw is in bouwkundig opzicht zo representatief mogelijk voor een gemiddeld gebouw in de 

betreffende referentiecategorie. Om de representativiteit van de referentiegebouwen te toetsen, is een analyse 

uitgevoerd naar de totale gebouwvoorraad utiliteitsbouw in Nederland. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 

dataset van RVO, met daarin circa 55.000 werkelijke gebouwen die zijn aangemerkt als “voldoende representatief”. 

De keuze voor deze werkelijke gebouwen hangt samen met de behoefte van de begeleidingscommissie en 

opdrachtgever om voor beide onderzoeken (streefdoel en eindnorm) in de basis dezelfde referentiegebouwen als 

uitgangspunt te hanteren. In bijlage 02 wordt door DGMR een toelichting gegeven op de selectiemethode van de 

gekozen referentiegebouwen.  

 

Kort samengevat hanteert DGMR een selectiemethodiek die uitgaat van drie grootteklassen binnen elke 

referentiecategorie (klein/middel/groot). Omdat onderliggend onderzoek uitgaat van slechts één gebouw per 

referentiecategorie, is er voor gekozen om in principe de middelgrote referentie hetzelfde te laten zijn in beide 

onderzoeken. Bij de referentiecategorieën waar het onderzoek van Brink twee referentiegebouwen hanteert (in de 

categorieën ‘onderwijsfunctie’ en ‘winkelfunctie’), is gekozen om de ‘grote’ en ‘kleine’ referentie gelijk aan elkaar te 

stellen. In de volgende tabel zijn de referentiecategorieën en de bijbehorende grootteklasse van het 

referentiegebouw weergegeven.    
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 Basis referentiecategorieën  Grootteklasse (DGMR) gbo m² Bouwjaar 

1. 
Bijeenkomstfunctie voor 
kinderopvang 

 Midden 940 1955 

2. Andere 

bijeenkomstfunctie 

 Midden  712 1953 

3. Celfunctie  Midden 10.894 1989 

4. Gezondheidszorgfunctie 
met bedgebied 

 Midden 3.353 2004 

5. 
Andere 
gezondheidszorgfunctie 

 Midden 2.149 1950 

6. Kantoorfunctie  Klein* 298 1969 

7. Logiesfunctie in een 
logiesgebouw 

 Midden 2.575 1980 

8. 
Andere logiesfunctie 

 Klein** 80 1989 

9. Onderwijsfunctie  Klein  839 1949 

   Groot 8.625 1963 

10. Sportfunctie  Midden 1.182 1991 
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Tabel 04: referentiegebouwen 

 

*Het referentiegebouw voor de ‘kantoorfunctie’ is het kleine gebouw uit de referentiegebouwen van DGMR.  

De oorzaak hiervan ligt in een tussentijdse aanpassing van de selectiemethode gedurende het proces. Uit nadere 

analyse blijkt dat dit geen impact heeft op de resultaten van de doorrekening en is in overleg met de opdrachtgever 

en begeleidingscommissie besloten om voor dit onderzoek dit referentiegebouw aan te houden.  

**Deze referentiecategorie heeft alleen een klein gebouw als referentiegebouw.  

 

In bijlage 02 is het memo toegevoegd waarin DGMR een toelichting geeft op de selectiemethodiek die is 

gehanteerd voor het bepalen van de referentiegebouwen voor beide onderzoeken. 

04.02 Bewerkingen referentiegebouwen 

Om alle mogelijke kosteneffectieve maatregelen in beeld te brengen, is het nodig om een aantal bewerkingen uit te 

voeren op de gekozen referentiegebouwen. Zo wordt ook voor alle referentiegebouwen een gelijk vertrekpunt 

gehanteerd. In onderstaande toelichting wordt de bewerking stapsgewijs beschreven. 

 

 

Figuur 03: bewerking referentiegebouwen  

 

Stap 1: verwijderen reeds genomen verbetermaatregelen 

Als vertrekpunt geldt in alle gevallen de gekozen basisreferentie. Dit is een bestaand gebouw, waarvan de 

bouwkundige kenmerken en installaties bekend zijn, met bestaande energetische kenmerken. De bouwkundige 

kenmerken (gebouwgrootte, vorm(factor), glasoppervlak) zijn reeds beoordeeld als representatief in de 

selectiemethodiek van DGMR. De energetische kenmerken zijn zeer gebouw specifiek en sterk afhankelijk van de 

reeds genomen verbetermaatregelen. Om voor alle referentiegebouwen een gelijke uitgangspositie te hanteren en 

alle verduurzamingsmaatregelen inzichtelijk te maken, zijn de kenmerken naar een bepaald basisniveau gebracht. 

Daarvoor worden in deze eerste stap alle duurzame maatregelen die reeds zijn genomen in het referentiegebouw 

fictief “verwijderd”. Er vindt hier dus, indien van toepassing, een “verslechtering” van de energetische prestaties 

van de referentie plaats.  

 

Elk referentiegebouw wordt daardoor gelijkgesteld en heeft een vertrekpunt zonder verbetermaatregelen.  

Het niveau dat resteert is een gebouw zonder verbetermaatregelen, maar wél passend bij de bouwkundige 

kenmerken van de referentie. 

 

11. Winkelfunctie  Klein  176 1922 

   Groot 6.967 2010 
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Stap 2: toevoegen Erkende Maatregelen (EML), koeling en dubbel glas 

Het tweede uitgangspunt, en daarmee ook de tweede bewerking, houdt in dat de belangrijkste bouwkundige 

maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) uit bijlage 10 bij de Activiteitenregeling milieubeheer 3 

worden toegevoegd aan het referentiegebouw. Met deze maatregelen kan invulling worden gegeven aan de 

energiebesparingsverplichting uit de Wet Milieubeheer. Deze maatregelen kunnen per referentiecategorie 

verschillend zijn, afhankelijk van onder welke maatregelenlijst de gekozen referentie valt.  

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat alle referentiegebouwen de erkende maatregelen hebben 

geïmplementeerd. Het onderliggende uitgangspunt hierbij is dat gebouweigenaren deze verbetermaatregelen 

conform huidige wet- en regelgeving reeds moeten hebben uitgevoerd of op zeer korte termijn alsnog moeten 

uitvoeren. Hiermee wordt ook niet (onterecht) een extra besparing toebedeeld door de toepassing van 

maatregelen die al in wet- en regelgeving zijn verankerd.  

 

Daarnaast wordt voor alle referentiegebouwen standaard uitgegaan van de aanwezigheid van koeling en dubbel 

glas. Van koeling mag worden verwacht dat dit bij een groot deel van de utiliteitsbouw van toepassing is, of op 

korte of middellange termijn implementeert. Dubbel glas wordt toegevoegd omdat ook hiervan wordt 

verondersteld dat een groot deel van de voorraad al over dubbel glas beschikt.   

 

Een specifiek voorbeeld van deze bewerkingen is de verwarmingsinstallatie. In het gekozen referentiegebouw voor 

kantoren is een hybride opstelling aanwezig (HR107 ketel in combinatie met een lucht/water warmtepomp). In de 

eerste bewerkingsslag wordt het gebouw als het ware in originele staat hersteld. Voor de verwarmingsinstallatie 

betekent dit dat er een CR ketel in het gebouw heeft gezeten. In de tweede bewerking wordt een erkende 

maatregel toegepast: een HR107 ketel. Dit is het vertrekpunt voor het bepalen van de kosteneffectieve 

maatregelen. 

 

Met deze twee bewerkingen worden de duurzame prestaties voor alle referentiegebouwen op gelijke wijze 

aangepast en wordt er een gelijk vertrekpunt gecreëerd. In de volgende tabel zijn de bewerkingen en aanpassingen 

die zijn doorgevoerd bij het referentiegebouw voor de functie kantoren weergegeven.   
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Tabel 05: uitgangspunten kantoren origineel (links), zonder extra maatregelen (midden) en inclusief erkende maatregelen (rechts). 

04.03 Referentiegebouw kantoor  

Onderstaand is het gekozen referentiegebouw voor de ‘kantoorfunctie’ weergegeven. Het betreft een kantoor met 

een gebruiksoppervlakte van 298 m² en een glasaandeel in de gevel van 27%. De keuze voor dit referentiegebouw is 

gemaakt omdat het, wat betreft de belangrijkste bouwkundige kenmerken, representatief is voor de 

kantorensector (zie hiervoor ook bijlage 02).  

Er wordt opgemerkt dat de werkelijke energetische prestaties van het gebouw voor de selectie niet relevant zijn, 

omdat deze worden aangepast met de bewerkingen uit de vorige paragraaf. Hieruit volgt een verwacht 

gebouwgebonden energieverbruik voor een referentiegebouw zonder verbetermaatregelen, voorzien van koeling 

en dubbel glas, en waarin de gebouwgebonden EML zijn toegepast. 

 

 

 Referentiegebouw Kantorenfunctie 

 

Gebruiksoppervlakte 298 m2 

 

Aandeel glasoppervlakte 27% 

 

Elektriciteitsverbruik 16.700 kWh/jaar*  

 

Gasverbruik 5.900 m3/jaar* 

 

Co2 uitstoot  14.900 kg Co2/jaar* 

 

* Herberekend naar aanleiding van wijzigingen op het referentiegebouw.  

                                                                    
3 In de dataset zijn soms foutieve gegevens opgenomen. Hiervoor wordt in de analyse een correctie doorgevoerd. 

 Bestaand referentie gebouw Bewerking 1: 
Gebouw zonder maatregelen 

Bewerking 2:  
Incl. Erkende Maatregelen  

Uitgangspunten Opmerkingen Uitgangspunten Opmerkingen Uitgangspunten Opmerkingen 

Rc vloer (m².K/W) 
 

0,7  samengestelde 
vloer  

0,17   0,17   

Rc gevel (m².K/W) 
 

1,547 spouwisolatie 0,43 spouwmuur 1,547 spouwisolatie 

Rc dak (m².K/W) 
 

0,86 dakisolatie 0,86 dakisolatie 0,86 dakisolatie 

U raam (W /m² K) 
 

2,4 
  

2,9 hout of 
kunststof en 
dubbel glas 
zonder coating 

2,9 hout of 
kunststof en 
dubbel glas 
zonder coating 

Balansventilatie met wtw 
en terug regeling 

Natuurlijk toevoer - mechanische 
afvoer 
  

Balansventilatie 
  

Balansventilatie 
  

Type ketel HR107 + warmtepomp L/W 
  

CR ketel 
  

HR107 
  

Koeling omkeerbare warmtepomp in 
zomerbedrijf met koudeopslag  
(foutieve invoer)3 

geen koeling 
  

wel koeling 
  

Isolatie van leidingen en 
appendages in 

onverwarmde ruimten 

 niet aanwezig 
  

niet aanwezig 
  

wel aanwezig 
  

Geïnstalleerd vermogen 
binnenverlichting 

12,7 W/m2 
  

 - 
  

6,4 W/m2 Ledlampen in 
originele 
armaturen 

Figuur 04: referentiegebouw kantoren   

 

WielSHF
Notitie
dit klopt niet met toelichting in mail 20-4. Daarin staat dat het uitgangspunt is: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, luchtbehandelingskast ontbreekt.
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Uitgangspunten  

Voor het referentiegebouw kantoren worden, op basis van het stappenplan voor de aanpassing van de 

referentiegebouwen, de uitgangspunten gehanteerd uit onderstaande tabel. De uitgangspunten voor de 

energetische prestaties van de overige referenties zijn terug te vinden in bijlage 03 van deze rapportage.  

 

 

 

Tabel 06: uitgangspunten (voorbeeldreferentie kantoorfunctie) 

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de berekeningen voor de mogelijke kosteneffectieve maatregelen 

van deze referentie met behulp van de NTA 8800 gemaakt.    

Bouwkundig  Uitgangspunten 

Rc Vloer 0,17  m².K/W 

Rc Gevel 1,547 m².K/W  - Spouwisolatie 

Rc Dak 0,86 m².K/W  - dakisolatie 

U Raam 
2,9 W /m² K  - Hout of kunststof en 

dubbel glas zonder coating 

Balans ventilatie met 

warmteterugwinning en terug regeling 
Balansventilatie 

Type ketel HR107 

Koeling Wel aanwezig 

Isolatie van leidingen en appendages in 

onverwarmde ruimten 
Wel aanwezig 

Geïnstalleerd vermogen 

binnenverlichting 

6,4 W/m2 (Ledlampen in originele 

armaturen) 
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05                                  

KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

Per referentiegebouw worden de mogelijke kosteneffectieve maatregelen in kaart gebracht. Dit zijn de maatregelen 

die met een grote mate van waarschijnlijkheid kosteneffectief zijn voor het betreffende referentiegebouw met de 

gestelde uitgangspunten. Eerst worden individuele maatregelen bepaald en volgt een toelichting hoe de 

kosteneffectiviteit is bepaald. Vervolgens worden de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen gezamenlijk 

beschouwd als maatregelenpakket, om eventuele interferentie tussen deze maatregelen inzichtelijk te maken.  

05.01 Uitgangspunten bepalen kosteneffectieve maatregelen 

De verbetermaatregelen zijn gekozen op basis van een combinatie van de volgende criteria: 

► het zijn gebouwgebonden maatregelen; 

► de maatregelen maken onderdeel uit van NTA8800; 

► het zijn geen erkende maatregelen; 

► het zijn bewezen technologieën, die in de praktijk worden toegepast; 

► het betreft spijtvrije maatregelen (oftewel ze hebben geen remmende werking op het einddoel); 

► de maatregelen zijn van nature van toepassing op een natuurlijk moment, tenzij ze in de regel nieuw worden 

aangebracht of het onwaarschijnlijk is dat zich gedurende de beschouwingsperiode een natuurlijk moment 

voordoet; 

► de maatregelen zijn locatie onafhankelijk;  

► het betreft fysieke maatregelen: gedragsmaatregelen worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

 

Op basis van deze criteria vallen maatregelen af, zoals externe warmtelevering, biomassa, waterstof en 

maatregelen die zijn opgenomen in de erkende maatregellijsten (EML), zoals LED verlichting. 

 

Bij de keuze van de maatregelen is het principe van de Trias Energetica meegenomen, aangezien dit door veel 

gebouweigenaren als aanpak wordt gehanteerd bij het verduurzamen van gebouwen. De Trias Energetica is 

opgebouwd uit de volgende stappen: 

1 beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, bijvoorbeeld 

door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren); 

2 maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen zoals wind-, 

water-, en zonne-energie, bijvoorbeeld door installatie van een 

zonneboiler of een zonnepaneel; 

3 maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de 

resterende energiebehoefte te voorzien, bijvoorbeeld door hoog 

rendement ventilatiesystemen of het gebruikmaken van een 

warmtepomp. 

   
Figuur 05: Trias Energetica 
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Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn onderstaande (in willekeurige volgorde weergegeven) tien 

verduurzamingsmaatregelen geselecteerd als potentieel kosteneffectieve maatregelen voor alle referentiefuncties. 

Daarbij kan het zo zijn dat niet alle maatregelen bij alle functies van toepassing zijn.  

Dit is terug te vinden in bijlage 03. 

 

De onderzochte verduurzamingsmaatregelen: 

1 dakisolatie; 

2  gevelisolatie; 

3  vloerisolatie; 

4  HR++ glas in nieuwe kozijnen; 

5  gebalanceerd ventilatiesysteem met HR-wtw; 

6 debietregeling op basis van CO2*; 

7 lucht/water warmtepomp in combinatie met bestaande cv-ketel (hybride); 

8  zonneboiler voor warm tapwater; 

9  daglichtregeling + aanwezigheidsdetectie; 

10 PV panelen. 

 

*De debietregeling op basis van CO2 is beschouwd in combinatie met het gebalanceerde ventilatiesysteem met HR-

WTW (maatregel 5). Dit houdt in dat deze maatregel alleen wordt overwogen als het gebalanceerde 

ventilatiesysteem met HR-WTW als kosteneffectief is geïdentificeerd. 

 

Bepaling beschouwingstermijnen 

De terugverdientijd, ten opzichte van de beschouwingstermijn, vormt het criterium om te bepalen of een maatregel 

kosteneffectief is (zie de definitie in paragraaf 02.01). Als uitgangspunt is ervoor gekozen aan te houden dat 

maatregelen kosteneffectief zijn als deze zich eerder terugverdienen dan dat de maatregel(en) aan vervanging toe 

zijn. Daarbij is het uitgangspunt gehanteerd dat een maximale beschouwingsperiode van 30 jaar wordt 

aangehouden. 

 

Voor elk gebouwelement (waarop een maatregel van toepassing is) is een beschouwingstermijn gedefinieerd 

waarbinnen de (meer)investering van de maatregel moet worden terugverdiend om als kosteneffectief te worden 

beschouwd. Voor alle constructieve elementen geldt een beschouwingstermijn van maximaal 30 jaar. Daar waar 

sprake is van installatietechnische maatregelen, wordt over het algemeen een beschouwingstermijn van vijftien jaar 

gehanteerd. De PV panelen vormen hierop een uitzondering. Bij deze maatregel hebben de panelen en de 

bijbehorende omvormer(s) verschillende levensduren. Daarom is besloten om een gemiddelde 

beschouwingstermijn voor het gehele element te hanteren, wat resulteert in een beschouwingstermijn van 20 jaar. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschouwingstermijnen per maatregel.  

 



13 april 2020 
Referentie B001000/200000361-2/AJ/BM/ISO:EvR/IJ 

Impactanalyse streefdoel 2030 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 07: overzicht beschouwingstermijnen per maatregel 

 

Kostenkengetallen 

De gehanteerde kostenkengetallen, behorende bij de maatregelen, zijn gebaseerd op de “actualisatie 

investeringskosten maatregelen bestaande utiliteitsbouw 2016”, opgesteld door Arcadis. Bij het doorrekenen van 

de maatregelen zijn deze investeringskosten niet geïndexeerd. Gedurende dit onderzoek zijn subsidies niet 

meegenomen in het berekenen van de (meer)investering. Zie ook paragraaf 02.04  

 

Terugverdientijd 

De terugverdientijd wordt berekend aan de hand van de totale investering en totale besparing in euro’s.  

 

Voorbeeld: de (meer)investeringskosten voor een willekeurige maatregel bedragen in totaal € 10.000,-. Uit de  

NTA 8800 doorrekening resulteert een energie- en gasbesparing in kWh en m³ gas. Dit wordt vervolgens 

omgerekend naar besparing in euro’s per jaar middels de prijzen voor elektra per kWh en gas per m3, bijvoorbeeld  

€ 2.000,- per jaar. De (meer)investeringskosten, gedeeld door de besparing per jaar, vormt de terugverdientijd. In dit 

voorbeeld is dat € 10.000,-/€ 2.000,- = vijf jaar. Deze terugverdientijd wordt vervolgens vergeleken met de 

beschouwingstermijn om de kosteneffectiviteit van de maatregel te bepalen. Als de beschouwingstermijn dus groter 

is dan vijf jaar, is de maatregel in dit voorbeeld kosteneffectief. 

05.02 Parameters maatregelen 

Voor elke maatregel wordt individueel bepaald wat het effect van de maatregel op de energieprestaties van het 

referentiegebouw is. Per maatregel wordt een berekening gemaakt van het referentiegebouw waarbij de 

betreffende maatregel is geïmplementeerd. Door deze doorrekening vervolgens te vergelijken met de doorrekening 

van het referentiegebouw zonder maatregelen, wordt de impact van elke individuele maatregel inzichtelijk 

gemaakt. Deze impact wordt op zes parameters gerapporteerd. Onderstaand worden deze zes parameters 

toegelicht.  

 

(Meer)investering  Per maatregel wordt in principe gekeken naar de meerinvestering ten opzichte van de 

investering, behorende bij een ingreep op een natuurlijk moment. Als de maatregel wordt 

uitgevoerd op een zelfstandig moment, wordt de totale investering meegenomen.  

In onderstaande tabel is per maatregel aangegeven of sprake is van een meerinvestering, of 

de totale investering. 

 

 Maatregel Beschouwingster

mijn 

1. Dakisolatie buitenzijde (Rc = 6) 30 

2. Gevelisolatie buitenzijde met stuc afwerking (Rc = 4,5) 30 

3. Vloerisolatie (Rc = 3,5) 30 

4. Vervangen dubbel glas door HR++ glas in nieuwe kozijnen 30 

5. Gebalanceerd ventilatiesysteem met HR-WTW  15 

6. Gebalanceerd ventilatiesysteem met HR-WTW met debietregeling o.b.v. CO2 15 

7. Lucht/Water warmtepomp i.c.m. bestaande cv-ketels (Hybride) 15 

8.  Zonneboiler voor warm tapwater 15 

9.  Daglichtregeling + aanwezigheidsdetectie 15 

10.  PV panelen 20 
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Tabel 08: overzicht investeringen of meerinvestering per maatregel 

1. Dakisolatie buitenzijde (Rc = 6) Meerinvestering 

2. Gevelisolatie buitenzijde met stuc afwerking (Rc = 4,5) Investering 

3. Vloerisolatie (Rc = 3,5) Investering 

4. Vervangen dubbel glas door HR++ glas in nieuwe kozijnen Investering 

5. Gebalanceerd ventilatiesysteem met HR-WTW  Meerinvestering 

6.* Debietregeling op basis van CO2 Meerinvestering 

7. Lucht/Water warmtepomp in combinatie met. bestaande cv-ketels 

(Hybride) 

Meerinvestering 

8.  Zonneboiler voor warm tapwater Investering 

9.  Daglichtregeling + aanwezigheidsdetectie Investering 

10.  PV panelen Investering 

 

Besparing elektra 

kWh elektra/jaar 

Met behulp van de NTA 8800 is per maatregel de verwachte jaarlijkse elektrabesparing 

berekend in kWh elektra per jaar. In sommige gevallen is, afhankelijk van de maatregel, ook 

sprake van een toename in het elektraverbruik. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de 

implementatie van een warmtepomp, waarbij het gasverbruik sterk vermindert, maar het 

elektraverbruik toeneemt. 

 

Besparing Gas m3 

gas/jaar 

Met behulp van de NTA 8800 is per maatregel de verwachte jaarlijkse gasbesparing 

berekend in m3 gas per jaar. Ook het gasverbruik kan toenemen als gevolg van een 

maatregel, waarbij er bijvoorbeeld moet worden gecompenseerd voor de warmte die niet 

(meer) wordt afgegeven door verlichting. 

Besparing CO2 

kg/jaar De elektrabesparing en gasbesparing worden gecombineerd en vermenigvuldigd met de 

emissiefactoren4 om zo te komen tot een verwachte CO2-reductie per maatregel. Dit wordt 

uitgedrukt in kg CO2 per jaar. 

 

 

Besparing 

€/jaar 

 

De besparing is de financiële besparing die op jaarbasis wordt gerealiseerd na implementatie 

van de individuele maatregel. Hierin wordt alleen de besparing (in euro’s per jaar) van het 

verminderde gas- en/of elektraverbruik meegenomen. Bij de berekening van deze financiële 

besparingen wordt rekening gehouden met de energiestaffels ten aanzien van de 

energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) van 2020. 

  

                                                                    
4 Emissie omrekenfactoren NTA 8800 – INNAX – kg CO2 per KWh Elektra: 0,34 kg, kg CO2 per m³ Gas: 1,83 kg 
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Terugverdientijd 

jaar/termijn 

De terugverdientijd wordt bepaald door de besparing per jaar en de (meer)investering van 

de maatregel. Door deze op elkaar te delen, wordt de terugverdientijd van de maatregel 

bepaald. Deze terugverdientijd wordt vervolgens afgezet tegen de beschouwingstermijnen 

uit hoofdstuk 06.01 om zo te bepalen of een maatregel kosteneffectief is.  

05.03 Toelichting individuele maatregelen 

De individuele maatregelen zijn berekend op basis van de Arcadis kostenkengetallen. Hieronder zijn de niet 

geïndexeerde kostenkengetallen opgenomen, waardoor herleidbaar is welke kostenkengetallen zijn gehanteerd.  

In de terugverdientijd berekening is de totale investering geïndexeerd met de BDB indexatie zoals vermeld in 

hoofdstuk 02.04. Dit leidt tot een terugverdientijd op basis van een geïndexeerde investering anno prijspeil 01 

januari 2020.   

 

Hieronder volgen de doorgerekende maatregelen: 

 

Dakisolatie 

 Deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de 

buitenzijde van de gebouwschil. Er wordt uitgegaan van toepassing op een 

natuurlijk moment, oftewel wanneer het vanuit renovatie of onderhoud 

noodzakelijk is om het dak te vervangen. Standaard wordt een Rc-waarde 

van 6,0 m².K/W gehanteerd voor de te plaatsen dakisolatie. 

 

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de meerinvestering € 26,- per m² 

dakoppervlak. Dit betreft het aanbrengen van dakisolatie en is exclusief 

het verwijderen en vernieuwen van de dakbedekking.  

De kantoorreferentie heeft een totaal dakoppervlak van 110 m², wat leidt 

tot een totale investering van circa € 3.400,-.  

 

De maatregel zorgt voor een besparing van 204 kWh en 629 m³ aardgas 

per jaar, oftewel € 400,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot een 

terugverdientijd van acht jaar; dit maakt dit voor het betreffende 

referentiegebouw tot een zeer kosteneffectieve maatregel. 

 

VARIANT 

Er is aanvullend onderzocht of dakisolatie met een Rc-waarde van  

8,0 m².K/W ook kosteneffectief is voor dit referentiegebouw. Aangezien de 

kosten hiervan beperkt hoger zijn (€ 36,- per m² in plaats van € 26,- per 

m²), leidt dit tot een totale investering van circa € 4.700,-. De besparing is 

ook hoger (214 kWh en 653 m³ per jaar, oftewel € 415,- per jaar), wat leidt 

tot een terugverdientijd van elf jaar. Daardoor is het voor het 

referentiegebouw interessant om in plaats van de bovengenoemde 

maatregel te kiezen voor een nog hogere isolatiewaarde. Belangrijke 

opmerking hierbij is dat de keuze voor een hogere isolatiewaarde mogelijk 

leidt tot een dikker (hoger) dakpakket, wat aanvullende kosten met zich 

mee kan brengen. Met deze eventueel aanvullende kosten is geen 

rekening gehouden in de doorrekening.  

 

Beschouwingstermijn 

30 jaar 
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Gevelisolatie 

 Deze maatregel betreft het aanbrengen van na- isolatie aan de buitenzijde 

van de huidige gevel met stucafwerking. NB: er wordt in de referentiesituatie 

van uitgegaan dat er reeds spouwmuurisolatie aanwezig is, aangezien dit een 

erkende maatregel betreft. Er wordt uitgegaan van toepassing op een 

zelfstandig moment, oftewel wanneer er bewust voor wordt gekozen om de 

gevel extra te isoleren. Er wordt een Rc-waarde van 4,5 m².K/W gehanteerd 

voor de te plaatsen gevelisolatie. 

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de investering € 161,- per m² 

geveloppervlak. Dit betreft het aanbrengen van gevelisolatie en is inclusief 

het afwerken van het sierpleisterwerk. De kantoorreferentie heeft een totaal 

geveloppervlak van 122 m², wat leidt tot een totale investering van circa  

€ 23.300,-.  

 

De maatregel zorgt voor een besparing van 42 kWh en 356 m³ aardgas per 

jaar, oftewel € 220,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot een terugverdientijd 

van 107 jaar, wat dit geen kosteneffectieve maatregel maakt voor het 

betreffende referentiegebouw. 

Beschouwingstermijn 

30 jaar 

 

 

Vloerisolatie 

 Deze maatregel betreft het voorzien van extra isolatie (EPS-platen) aan de 

onderzijde van de huidige vloer. Er wordt uitgegaan van toepassing op een 

zelfstandig moment, oftewel wanneer bewust wordt gekozen om de vloer 

extra te isoleren. Er wordt een Rc-waarde van 3,5 m².K/W gehanteerd voor 

de te plaatsen vloerisolatie.  

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de investering € 21,- per m² per 

vloeroppervlak. Voor het referentiekantoor geldt een totaal vloeroppervlak 

van 255 m2, wat leidt tot een totale investering van circa € 6.300,-.  

 

De maatregel zorgt voor een toename van 594 kWh en een besparing van 

1.102 m³ aardgas per jaar, oftewel € 570,- per jaar. De toename van het 

elektriciteitsverbruik bij deze maatregel komt doordat de koelvraag van het 

gebouw groter wordt op het moment dat de vloer beter wordt geïsoleerd. 

Het elektriciteitsverbruik ten behoeve van koeling stijgt bij deze maatregel. 

Gezamenlijk leidt dit tot een terugverdientijd van 11 jaar, wat dit voor het 

betreffende referentiegebouw tot een zeer kosteneffectieve maatregel 

maakt. 

 

Voor het mogelijk maken van deze maatregel dient een kruipruimte aanwezig 

te zijn onder de vloer. Hierdoor is het mogelijk dat deze maatregel niet op 

alle gebouwen van toepassing is.  

 

Beschouwingstermijn 

30 jaar 
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Beglazing in nieuwe kozijnen 

 

 

Deze maatregel betreft het vervangen van bestaande beglazing en kozijnen. Er 

wordt uitgegaan van toepassing op een zelfstandig moment, oftewel wanneer 

bewust wordt gekozen om de kozijnen inclusief glas te vervangen. Dit omdat 

de (theoretische) levensduur van glas dermate lang is, dat het niet 

waarschijnlijk is dat deze maatregel binnen de gestelde beschouwingstermijn 

wordt getroffen. Daarnaast is het niet altijd mogelijk is HR++ glas te plaatsen in 

de bestaande kozijnen. Een U-waarde van 1,65 W /m² K wordt gehanteerd 

voor het HR++ glas, inclusief het nieuwe kozijn.  

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de investering € 524,- per m² raam 

oppervlak. Dit betreft het vervangen van kozijnen inclusief het plaatsen van  

HR ++ glas. Voor het referentiekantoor geldt een raamoppervlak van 46,5 m², 

wat leidt tot een totale investering van circa € 28.800,-. De maatregel zorgt 

voor een besparing van 503 kWh en 369 m³ aardgas per jaar, oftewel € 290,- 

per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot een terugverdientijd van 101 jaar, wat dit 

geen kosteneffectieve maatregel maakt voor het betreffende 

referentiegebouw. 

 

Deze maatregel is niet kosteneffectief omdat wordt gerekend met de totale 

investering. Mocht er een natuurlijk moment zijn om deze maatregel uit te 

voeren, dan dalen de kosten naar een meerinvestering van € 350 per m² 

raamoppervlak. Met een gelijkblijvende besparing resulteert dit in een 

terugverdientijd van 67 jaar. Voor het betreffende referentiegebouw is deze 

maatregel daarmee nog steeds niet kosteneffectief. 

 

VARIANT 

Naast HR++ glas is het ook mogelijk om triple-glazing te plaatsen in dezelfde 

(nieuwe) kozijnen om zo nog een lagere U-waarde te behalen en een grotere 

besparing te realiseren. De investeringskosten voor triple-glazing zijn hoger 

dan bij HR++-glas, wat leidt tot een langere terugverdientijd. De kosten en 

besparing stijgen echter niet recht evenredig aan elkaar, waardoor de 

maatregel minder kosteneffectief wordt. De berekende terugverdientijd van 

HR++-glas is met 101 jaar al ruim hoger dan de beschouwingstermijn van 30 

jaar, die voor deze maatregel wordt gehanteerd. Met als uitgangspunt dat 

triple-glazing altijd een langere terugverdientijd kent dan HR++-glas, is bepaald 

dat het toepassen van triple-glazing in de nieuwe kozijnen voor het 

betreffende referentiegebouw geen kosteneffectieve maatregel is.  

Beschouwingstermijn 

30 jaar 

 

Balansventilatie met HR-WTW 

 

 

Deze maatregel betreft het aanbrengen van warmteterugwinning door 

middel van een langzaam roterend warmtewiel (WTW) met een 

terugwinrendement van 70% op de huidige balansventilatie. Er wordt 

uitgegaan van toepassing op een natuurlijk moment, oftewel wanneer het 

vanuit renovatie of bij groot onderhoud noodzakelijk is om de reeds 

aanwezige balansventilatie aan te passen. Bij deze maatregel wordt ervan 

uitgegaan dat een gebalanceerd ventilatiesysteem met WTW wordt geplaatst.  

Beschouwingstermijn 

15 jaar 
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Voor de kantoorreferentie bedraagt de meerinvestering € 140,- per m² 

gebouwoppervlak. Dit betreft het aanbrengen en installeren van een 

luchtbehandelingskast met WTW inclusief de benodigde luchtkanalen, 

roosters, en dergelijke. De kantoorreferentie heeft een totaal oppervlak van 

298 m2, wat leidt tot een totale meerinvestering van circa € 49.400,-.  

De maatregel zorgt voor een toename van 1.909 kWh elektra en een 

besparing van 1.342 m³ aardgas per jaar, oftewel een besparing van € 550,- 

per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot en terugverdientijd van 90 jaar, wat dit voor 

het betreffende referentiegebouw geen kosteneffectieve maatregel maakt.  
 
 

Balansventilatie met HR-WTW en reductie ventilatiedebiet door CO2-regeling 

 

Deze maatregel betreft het door een variabel debiet regelen van ventilatoren 

in de luchtbehandelingskast. Er wordt uitgegaan van toepassing op een 

natuurlijk moment, oftewel wanneer het noodzakelijk is om groot onderhoud 

te plegen aan de luchtbehandelingskast. Het ventilatiedebiet kan worden 

terug geregeld tot maximaal 40% van het huidige ventilatiedebiet. Hiervoor 

dienen VAV-kleppen in de ventilatiekanalen te worden aangebracht en CO2-

opnemers in de ruimten te worden geplaatst. Op deze wijze wordt het 

ventilatiedebiet gestuurd op basis van het gemeten CO2-gehalte in de 

verblijfsruimten.  

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de meerinvestering € 72,- per m² 

gebruiksoppervlak. Dit betreft het aanbrengen en installeren van de 

debietregeling en CO2-opnemers. Het is niet mogelijk deze maatregel toe te 

passen zonder het toepassen van een balansventilatie met WTW. Deze twee 

maatregelen zijn eenzijdig aan elkaar gekoppeld, waardoor de totale 

meerinvestering van beide maatregelen € 212,- per m² gebruiksoppervlak 

bedraagt. De kantoorreferentie heeft een totaal oppervlak van 298 m2, wat 

leidt tot een totale meerinvestering van circa € 74.900,-. Hierin zijn dus de 

meerkosten voor zowel de balansventilatie met WTW als de meerkosten voor 

de reductie van het ventilatiedebiet door een CO2-regeling meegenomen. 

 

De maatregel zorgt voor een toename van 243 kWh en een besparing van 

1.541 m³ aardgas per jaar, oftewel € 890,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot 

een terugverdientijd van 85 jaar, wat dit voor het betreffende 

referentiegebouw geen kosteneffectieve maatregel maakt. 

Beschouwingstermijn 

15 jaar 

 

Hybride lucht/water warmtepomp in combinatie met piek cv-ketels 

 Deze maatregel betreft het nieuw plaatsen van een hybride lucht/water 

warmtepomp in combinatie met piek cv-ketels. Er wordt uitgegaan van 

toepassing op een natuurlijk moment, oftewel wanneer het noodzakelijk is 

om de huidige cv-ketel te vervangen. Na deze maatregel wordt de 

warmtepomp de primaire opwekker, de gasgestookte cv-ketels blijven 

gehandhaafd om tijdens piekbelasting bij te dragen aan het te leveren 

vermogen.  

Beschouwingstermijn 

15 jaar 
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De nieuwe lucht/water warmtepompen leveren, weersafhankelijk op basis 

van een stooklijn tot circa 5°C buitentemperatuur, de benodigde warmte. 

Naarmate het buiten kouder wordt, daalt het energetisch rendement van 

de warmtepompen waardoor het efficiënter is om met de gasketels te 

verwarmen. Bijkomend voordeel is dat de cv-ketels hoog temperatuur cv-

water (circa 80°C) kunnen maken bij lage buitentemperaturen, waardoor de 

bestaande hoog temperatuurafgifte elementen behouden kunnen blijven. 

Er zijn dus geen aanpassingen aan de bestaande distributie- en 

afgiftesystemen noodzakelijk.  

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de meerinvestering € 33,- per m² 

gebouwoppervlak. Dit betreft het aanbrengen van de lucht/water 

warmtepomp, exclusief het vervangen van de cv-ketel.  

De kantoorreferentie heeft een totaal oppervlak van 298 m2, wat leidt tot 

een totale meerinvestering van circa € 11.800,-.  

 

De maatregel zorgt voor een toename van 9.008 kWh en besparing van 

4.234 m³ aardgas per jaar, oftewel € 1.340,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit 

tot een terugverdientijd van negen jaar, wat dit voor het betreffende 

referentiegebouw een zeer kosteneffectieve maatregel maakt. 

 

VARIANT 

Er is aanvullend onderzocht of een volledige warmtepomp (zonder 

aardgasgestookte piekketels) kosteneffectief is. Binnen deze variant is er 

gekeken naar zowel een lucht/water-variant als een water/water-variant.  

 

Lucht/water-variant 

De kosten van de volledige warmtepomp variant lucht/water ligt aanzienlijk 

hoger (€ 156,- per m²), wat leidt tot een totale meerinvestering van circa  

€ 55.000,-. Het wijzigen van hoog temperatuur (HT) radiatoren naar laag 

temperatuur (LT) radiatoren is niet meegenomen in de investering.  

De toename in elektriciteit is hoger (14.146 kWh), net als dat de besparing 

in aardgas ook hoger is (5.909 m³ per jaar). Samen leidt dit tot een 

besparing van € 1.663,- per jaar en een terugverdientijd van 33 jaar, wat 

deze variant voor het betreffende referentiegebouw niet kosteneffectief 

maakt.  

 

Water/water-variant  

De kosten van de volledige warmtepomp variant lucht/water ligt aanzienlijk 

hoger (€ 226,- per m²), wat leidt tot een totale meerinvestering van circa  

€ 79.800,-.Het wijzigen van HT radiatoren naar LT radiatoren is niet 

meegenomen in de investering. De toename in elektriciteit is hoger 

(9.141kWh), net zoals de besparing in gas ook hoger is (5.909 m³ per jaar). 

In totaal leidt dit tot een besparing van € 2.320,- per jaar en een 

terugverdientijd van 34 jaar, wat deze variant voor het betreffende 

referentiegebouw niet kosteneffectief maakt. Wel moet opgemerkt worden 
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dat het verschil in kosteneffectiviteit tussen de lucht/water en water/water 

beperkt is voor het betreffende referentiegebouw. 

 

Zonneboiler 

 Deze maatregel betreft het plaatsen van een (nieuw) zonneboilersysteem.  

Er wordt uitgegaan van toepassing op een zelfstandig moment, oftewel 

wanneer bewust wordt gekozen om zonnecollectoren te plaatsen.  

De geplaatste zonnecollectoren op het dak gebruiken het invallend zonlicht 

om warm tapwater te genereren, en vervolgens het warme water op te slaan 

in een boilervat. De toepassing van deze maatregel is functieafhankelijk, in 

verband met de vraag naar warm tapwater bij de desbetreffende functie.  

 

Voor de kantorenreferentie is de zonneboiler niet van toepassing, hoofdstuk 

05.04 gaat dieper in op maatregelen die niet van toepassing zijn op de 

verschillende referentiegebouwen. Onderstaande uitleg behoort tot de 

referentiecategorie ‘sportfunctie’. 

 

Voor dit gebouw bedraagt de investering € 9,- per m² gebouwoppervlak. Het 

referentiegebouw ‘sportfunctie’ kent een gebouwoppervlakte van 1.182 m2, 

wat leidt tot een totale meerinvestering van circa € 12.600,-. 

 

De maatregel zorgt voor een toename van 26 kWh en een besparing van  

647 m³ aardgas per jaar, oftewel € 380,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot een 

terugverdientijd van 33 jaar, wat dit voor het betreffende referentiegebouw 

geen kosteneffectieve maatregel maakt. 

Beschouwingstermijn 

15 jaar 

 

Daglichtafhankelijke regeling in combinatie met aanwezigheidsdetectie 

 Deze maatregel betreft het aanbrengen van een daglichtregeling in 

combinatie met aanwezigheidsdetectie. Er wordt uitgegaan van toepassing op 

een zelfstandig moment, oftewel wanneer bewust wordt gekozen om 

daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie toe te passen.  

 

Bij het toepassing van deze maatregel is het uitgangspunt dat er LED 

verlichting aanwezig is, conform de EML. Het ontbreken van LED verlichting 

heeft invloed op de terugverdientijd van deze maatregel.  

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de investering € 14,- per m² 

gebouwoppervlak. De kantoorreferentie heeft een totaal oppervlak van  

298 m², wat leidt tot een totale investering van circa € 5.000,- (inclusief BDB 

indexatie). 

 

De maatregel zorgt voor een besparing van 1.330 kWh en een toename van  

71 m³ aardgas per jaar, oftewel € 110,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot een 

terugverdientijd van 47 jaar, wat dit voor het betreffende referentiegebouw 

geen kosteneffectieve maatregel maakt. 

 

Beschouwingstermijn 

15 jaar 
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PV Panelen 

 Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen 

voor de opwekking van elektrische energie. Er wordt uitgegaan van 

toepassing op een zelfstandig moment, oftewel wanneer bewust wordt 

gekozen om elektrische energie op te wekken met behulp van zonnepanelen. 

Als uitgangspunt is een opbrengst van 180 Wp/m2 gekozen. De omvormer(s) 

word(t)(en) nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid 

met minimaal één groep. 

 

*Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er niet meer panelen worden 

geplaatst dan het verbruik van het betreffende gebouw behoeft. Ook wordt 

verondersteld dat de PV panelen constructief te realiseren zijn en geen 

aansluitingen hoeven te worden verzwaard. Tot slot wordt ermee gerekend 

dat maximaal 60% van het dakoppervlak geschikt is voor zonnepanelen. 

Eventuele subsidies zijn niet meegenomen in het bepalen van de 

kosteneffectiviteit van deze maatregel. 

 

Voor de kantoorreferentie bedraagt de investering € 198,- per m² 

dakoppervlak. Dit betreft het aanbrengen van de zonnepanelen, plaatsen van 

de omvormer(s) en uitbreiden van de groepenkast. De kantoorreferentie 

heeft een totaal dakoppervlak van 110 m² (waarvan 60% geschikt is voor 

zonnepanelen; 66m2), wat leidt tot een totale investering van circa € 15.500,-. 

In het investeringsbedrag is het eenmalig vervangen na tien jaar van de 

omvormer(s) meegenomen. 

 

De maatregel zorgt voor een besparing van 9.967kWh en 0 m³ aardgas per 

jaar, oftewel € 1.430,- per jaar. Gezamenlijk leidt dit tot een terugverdientijd 

van elf jaar, wat dit voor het betreffende referentiegebouw tot een 

kosteneffectieve maatregel maakt. 

Beschouwingstermijn 

20 jaar 
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05.04 Maatregelen niet van toepassing 

Niet elke maatregel is toepasbaar op een referentiegebouw. Vaak komt dit omdat het naar verwachting technisch 

niet mogelijk is de maatregel toe te passen, of dat het een verbetering betreft die voor de betreffende functie niet 

geschikt is. Het “niet geschikt” zijn van een maatregel geldt voor slechts een beperkt aantal maatregelen. 

Onderstaande tabel geeft van de desbetreffende maatregelen een overzicht van de referentiegebouwen waar deze 

niet kunnen worden toegepast. De overige maatregelen zijn potentieel toepasbaar op alle referentiegebouwen. 

 

 
Tabel 09: overzicht maatregelen niet van toepassing 

 

Dakisolatie 

De maatregel dakisolatie is niet van toepassing bij een winkelfunctie klein omdat er over het algemeen nog 

bouwlagen boven de winkelfunctie zijn gesitueerd, waardoor het gebouw geen eigen dakoppervlak heeft.  

Deze maatregel vervalt voor deze gebouwen. 

 

Zonneboiler 

Een zonneboiler wordt gebruikt om water te verwarmen. Zodoende is er warm (douche- en tap)water beschikbaar. 

Bij veel functies is een zonneboiler niet van toepassing, omdat er bij de betreffende hoofdfunctie naar verwachting 

geen gebruik wordt gemaakt van een grote hoeveelheid warm tap- of douchewater. Voorbeelden hiervan zijn 

kantoren en winkels, waarbij in principe geen warm tapwater benodigd is.  

 

Daglichtafhankelijke regeling 

Daglichtafhankelijke regeling is niet van toepassing bij bepaalde functies, omdat het niet wenselijk is dat lampen uit 

gaan als er geen beweging in de ruimten is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een winkelfunctie. Voor deze functies is 

het juist wenselijk dat het licht handmatig aan of uit kan worden gedaan, en niet wordt gereguleerd met 

bewegingssensoren.  

 

PV panelen 

Ook hier geldt (net als bij de maatregel dakisolatie) dat bij gebouwen die geen eigen dak hebben, de maatregel niet 

kan worden toegepast. 

 

 



13 april 2020 
Referentie B001000/200000361-2/AJ/BM/ISO:EvR/IJ 

Impactanalyse streefdoel 2030 

35 

05.05 Individuele impact maatregelen 

Per functie worden alle maatregelen individueel doorgerekend met behulp van de NTA 8800, om zo op individueel 

maatregelniveau een uitspraak te doen over de kosteneffectiviteit van de maatregel voor het betreffende 

referentiegebouw. Specifiek voor kantoren is de uitwerking van deze individuele berekeningen weergegeven in 

onderstaande tabel. De geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen zijn groen gemarkeerd. 

 

 

 

Tabel 10: overzicht maatregelen voor functie kantoren 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat vier van de tien maatregelen voor de gekozen referentie naar verwachting 

kosteneffectief zullen zijn. Deze vier maatregelen zijn: 

► dakisolatie  (8/30 jaar); 

► vloerisolatie  (11/30 jaar); 

► warmtepomp (9/15 jaar); 

► PV panelen  (11/20 jaar). 

 

Voor sommige maatregelen (bij andere functies) laat de doorrekening zien dat de terugverdientijd zeer dicht in de 

buurt ligt van de drempelwaarde (de beschouwingstermijn). Als een maatregel daar net buiten valt, wordt dit 

aangegeven met een oranje markering. Deze maatregel is met de huidige uitgangspunten voor het gekozen 

referentiegebouw niet kosteneffectief, maar kan in specifieke gevallen toch kosteneffectief blijken. Denk daarbij 

onder andere aan: 

► gebouwen in de dataset waar de maatregel beter implementeerbaar is; 

► kostendrukkende factoren; 

► eventuele subsidies; 

► positieve interferentie met andere (kosteneffectieve) maatregelen.   
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Daar waar maatregelen net niet kosteneffectief zijn, worden handvatten meegegeven over wanneer deze wellicht 

wel kosteneffectief kunnen zijn. Ook in de gevoeligheidsanalyse (paragraaf 05.07) van de maatregelpakketten 

worden varianten doorgerekend waarbij deze ‘oranje’ maatregelen alsnog wél worden meegenomen in het 

maatregelpakket. Andersom kan het ook voorkomen dat een maatregel net wél binnen de beschouwingstermijn 

valt. Daar waar dit aan de orde is, wordt in de gevoeligheidsanalyse ook rekening gehouden met de situatie waarin 

de maatregel toch niet kosteneffectief blijkt te zijn. 

05.06 Maatregelpakket  

In het kader van dit onderzoek is in eerste instantie de vraag geformuleerd om voor individuele maatregelen de 

kosteneffectiviteit te bepalen. Hieruit komt voor de kantoorreferentie naar voren dat er vier individuele 

kosteneffectieve maatregelen zijn. In de praktijk zullen bepaalde maatregelen elkaar versterken of juist verzwakken. 

In het geval van gecombineerde maatregelen wordt daarom gekeken naar de interferentie tussen maatregelen.  

 

Op financieel vlak bestaat er over het algemeen geen interferentie tussen de maatregelen. De (meer)investeringen 

worden conform de uitgangspunten op natuurlijk of zelfstandige momenten bepaald. Slechts als natuurlijke 

momenten samenvallen, kan sprake zijn van enige impact op de effectiviteit (zowel positief als negatief) en 

daarmee op de kosten die gemoeid zijn bij de implementatie van de maatregelen. 

 

Op het gebied van de gas- en elektrabesparing bestaat vaak enige interferentie, die ervoor zorgt dat er minder 

wordt bespaard dan bij de optelling van de individuele besparingen per maatregel. De impact van deze interferentie 

tussen de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen is inzichtelijk gemaakt door een maatregelpakket op te 

stellen. Dit maatregelpakket is vervolgens doorgerekend om de interferentie op het gebied van geld, elektriciteit en 

gas duidelijk in beeld te brengen. Deze resultaten zijn in beeld gebracht in onderstaande tabel. 

 

In deze tabel is voor het kantoorgebouw een overzicht gemaakt van de vier individuele kosteneffectieve 

maatregelen, de verwachte impact (een optelling van de kenmerken per maatregel) en de daadwerkelijke 

doorrekening van het pakket op het referentiegebouw. Het verschil tussen de optelling en de doorrekening laat zien 

hoe groot de interferentie tussen de maatregelen is. In de laatste kolom zijn deze verschillen weergegeven. In totaal 

is de impact op het voorbeeld van de kantoorreferentie één jaar op de terugverdientijd (dus een langere 

terugverdientijd) en circa -6% op de jaarlijkse besparing.   
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Tabel 11: interferentie van maatregelen voor kantoorfunctie 

 

 

In de onderzoeksvraag is expliciet de CO2-reductie als gevolg van gasbesparing benoemd als het doel van dit 

onderzoek. Vrijwel alle onderzochte maatregelen kennen zowel een besparing/toename van het 

elektriciteitsverbruik als van het aardgasverbruik. Op basis van de gecombineerde jaarlijks verwachte besparing van 

zowel elektra als gas wordt de verwachte CO2-reductie voor alle individuele maatregelen bepaald.  

Echter voor de bijdrage aan de opgave van 1 Mton additionele 

CO2-reductie in 2030 wordt alleen gekeken naar CO2-reductie 

ten gevolge van besparingen op aardgas. Maatregelen waarbij 

het gasverbruik sterk wordt gereduceerd, maar waarbij het 

elektraverbruik toeneemt (bijvoorbeeld bij een warmtepomp), 

kunnen daardoor niet kosteneffectief blijken, maar wél sterk 

bijdragen aan de CO2-reductie als gevolg van gasbesparing.  

 

In de conclusie kan er dus een (te) positief beeld ontstaan van 

de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen omdat alleen 

wordt gekeken naar de reductie van het gasverbruik. Wederom 

is hier de warmtepomp een goed voorbeeld. Voor de 

resultaten van het onderzoek is slechts de CO2-reductie als 

gevolg van de gasbesparing relevant, terwijl er significant meer 

elektra wordt verbruikt na installatie van de warmtepomp en 

de CO2-reductie van de maatregel in totaliteit daardoor 

minder groot is.    Figuur 06: gas- en elektrabesparing per maatregel. De zonneboiler 

(grijze balk) is niet van toepassing bij het kantoorgebouw en is hier 

opgenomen alsof deze wél mogelijk is. 
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Per saldo wordt er in het geval van een warmtepomp dus een deel van de CO2-uitstoot ‘verlegd’ naar het 

elektraverbruik, en is de totale vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw niet zo positief als de 

gasbesparing doet vermoeden (zie ook Figuur 06).        

05.07 Gevoeligheidsanalyse (potentiële) kosteneffectieve maatregelen 

Om de gevoeligheid van de individuele maatregelen ten opzichte van de beschouwingstermijnen te bepalen, is een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Binnen deze analyse is gekeken naar de gevoeligheid van kosten en besparingen 

op de kosteneffectiviteit van maatregelen. Voor alle maatregelen is in de basis gekeken naar in hoeverre kosten 

moeten stijgen, of besparingen moeten worden verminderd, om tot het kantelpunt te komen (terugverdientijd = 

beschouwingstermijn) waarbij de maatregel niet meer kosteneffectief blijkt. 

 

In het geval van een ‘oranje’ maatregel (een maatregel die nét niet kosteneffectief is in de basis) wordt onderzocht 

in hoeverre de kosteneffectiviteit moet toenemen om ervoor te zorgen dat de maatregel wél kosteneffectief is.  

De analyse is uitgevoerd op onderstaande drie parameters: 

► (meer)investering (in euro’s); 

► elektrabesparing (in kWh elektra/per jaar); 

► gasbesparing (in m3 aardgas/per jaar). 

 

Bij alle onderzochte maatregelen heeft ook een gevoeligheidsanalyse plaatsgevonden naar het effect van de 

ontwikkeling van de energiebelasting, die met name een grote impact heeft op de gasprijzen. In alle gevallen bleek 

de verwachte ontwikkeling van de energiebelasting geen negatieve impact te hebben op de kosteneffectiviteit van 

de maatregelen. 

 

De gevoeligheidsanalyse van de kantoorfunctie is ook hier als voorbeeld gebruikt. Omdat er voor de kantoorfunctie 

geen ‘oranje’ maatregel is gedefinieerd, is ook de functie ‘sport’ als voorbeeld meegenomen. Zo wordt ook 

aangetoond hoe dit type maatregel wordt behandeld in de gevoeligheidsanalyse. 

 

Toename van de (meer)investering 

Vier maatregelen zijn voor de kantoorreferentie geïdentificeerd als kosteneffectieve maatregelen. Onderstaande 

tabel laat zien dat voor de kantoorfunctie de maximale opslag op de (meer)investering 255% bedraagt.  

Oftewel: de investering kan 2,5 maal zo hoog worden voordat de maatregel het kantelpunt bereikt waarop hij niet 

meer kosteneffectief is. Deze maatregel is dan ook zeer kosteneffectief en er is op dit punt geen zorg over de 

kosteneffectiviteit. Het laagste resultaat is 71%, oftewel de investering van de hybride warmtepomp mag 70% 

duurder worden voordat deze niet meer kosteneffectief is.  

 

De getoonde percentages zijn gebaseerd op de investeringskosten uit de Arcadis kostenkengetallen 2016  

(prijspeil 2016). Over deze investeringskosten wordt de BDB-index (zie hoofdstuk 02.04) gehanteerd. Zelfs met deze 

indexatie blijken alle kosteneffectieve maatregelen kosteneffectief.  

 

 

Kantoren Dakisolatie 

 

 

Vloerisolatie 

 

 

Hybride lucht/water 

warmtepomp in combinatie 

met piek CV -ketels 

Pv - Panelen 

Toename van de 

(meer)investering  

Een opslag van 

maximaal 255%  

Een opslag van 

maximaal 173%  

Een opslag van maximaal 71%  Een opslag van 

maximaal 84%  

Tabel 12: de maximale opslag op de meerinvestering waarbij de maatregelen nog kosteneffectief zijn 
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Afname van de elektrabesparing 

Ook voor de elektrabesparing is deze gevoeligheid inzichtelijk gemaakt. Oftewel: hoeveel elektra mag er minder 

worden bespaard per maatregel om nog steeds kosteneffectief te blijven? Binnen de vier kosteneffectieve 

maatregelen is een tweetal maatregelen (vloerisolatie en hybride warmtepomp) waarin een toename is in het 

elektraverbruik volgens de NTA 8800 berekend. Onderstaande tabel laat zien wat minimale energiebesparing, 

maximale energietoename en minimale opwekking zijn voor deze maatregelen om kosteneffectief te blijven. Binnen 

de parameter elektrabesparing is het duidelijk dat alle maatregelen binnen de bandbreedte vallen om 

kosteneffectief te zijn. Zelfs wanneer maatregelen tot 50% minder elektra-effectief blijken, zijn alle maatregelen 

nog kosteneffectief.  

 

 

Kantoren Dakisolatie 

 

 

Vloerisolatie* 

 

 

Hybride lucht/water 

warmtepomp in combinatie 

met piek cv-ketels* 

PV- panelen 

Verandering van de 

besparing elektra 

(kWh elektra/jaar) 

Een afname van de 

elektrabesparing 

van 973%  

Een toename van het 

elektraverbruik met 

571%  

Een toename van het 

elektraverbruik met 147% 

Een afname van de 

elektrabesparing 

van 59%  

Tabel 13: de maximale afslag op de energiebesparing waarbij de maatregelen nog kosteneffectief zijn 

* Bij deze maatregelen wordt er een maximale energietoename berekend, omdat er bij implementatie van de maatregel meer elektra wordt verbruikt.  

  

Afname van de gasbesparing 

Tot slot is er gekeken naar de gevoeligheid op de gasbesparing. Oftewel: hoeveel gas mag er minder worden 

bespaard per maatregel om nog steeds kosteneffectief te blijven? Bij de maatregel PV panelen is geen sprake van 

een gasbesparing en deze is daarom niet meegenomen in deze gevoeligheidsanalyse.  

In vergelijking met de investeringen en elektrabesparing is de impact op de terugverdientijd van een maatregel bij 

gasbesparing hoger. Hierin is een hybride warmtepomp niet meer kosteneffectief wanneer sprake is van een 

afname van de verwachte gasbesparing van 78%. 

 

Kantoren Dakisolatie 

 

 

Vloerisolatie 

 

 

Hybride lucht/water 

warmtepomp in combinatie 

met piek cv-ketels 

PV panelen 

Afname van de 

besparing gas  

(m³ gas/jaar) 

Een afname van de 

efficiëntie van 24%  

Een afname van de 

efficiëntie van 44%  

Een afname van de efficiëntie 

van 78%  

n.v.t. 

Tabel 14: de maximale afslag op de gasbesparing waarbij de maatregelen nog kosteneffectief zijn 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse voor de kantoorreferentie is te concluderen dat voor alle onderzochte parameters de 

kleinste afname van de effectiviteit 24% bedraagt en alle investeringskosten met 50% tot 250% kunnen toenemen 

om kosteneffectief te blijven.  

 

Sportfunctie 

Binnen de kantorenfunctie is geen sprake van een maatregel die ‘oranje’ (nét niet kosteneffectief) is. Daarom wordt 

hier ook een voorbeeld gegeven van de gevoeligheidsanalyse bij de sportfunctie. De sportfunctie bevat namelijk 

een ‘oranje’ maatregel die nét niet kosteneffectief is. Voor deze maatregel is gekeken wat er moet gebeuren om 

deze maatregel wél kosteneffectief te krijgen. Zodoende kan duidelijk in beeld worden gebracht waarin deze 

gevoeligheid zit en in hoeverre deze effectiviteitsverbetering haalbaar is. Onderstaande tabel laat het overzicht zien 

van de kosteneffectieve én bijna kosteneffectieve (oranje) maatregel van de sportfunctie. 
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Sport Hybride lucht/water 

warmtepomp in 
combinatie met piek 
CV -ketels  

Daglichtafhankelijke regeling 
i.c.m. aanwezigheidsdetectie 

Pv - Panelen 

(Meer)investering  Een opslag van 
maximaal 120%  

Een afname van de investering 
van 26%  

Een opslag van 
maximaal 17%  

Besparing elektra 
kWh elektra/jaar 

Een toename van het 
elektraverbruik met 
287%  

Een afname van het 
elektraverbruik met 117% 

Een afname van de 
elektrabesparing 
van 86% 

Besparing Gas m³ 
gas/jaar 

Een afname van de 
efficiëntie van 58%  

Een toename van de 
efficiëntie van 3%  

n.v.t.  

Tabel 15: gevoeligheden van de maatregelen in de functie Sport. Twee van deze maatregelen zijn “oranje”. 

*Deze maatregel kent een toename van het gasverbruik, waardoor een afname kosteneffectief is 

 

Bij de sportfunctie kijken we in dit voorbeeld hoofdzakelijk naar de potentiele kosteneffectieve maatregel 

(aangemerkt als oranje) van daglichtafhankelijke regeling in combinatie met een aanwezigheidsdetectie. In de tabel 

is zichtbaar dat een efficiëntieslag van 26% op de (meer)investering de maatregel kosteneffectief. Voor het 

elektraverbruik geldt dat als deze met 117% afneemt ten opzichte van de verwachte besparing, de maatregel 

kosteneffectief wordt. Uiteraard zorgt een combinatie van (in dit geval) een lagere investering met een hogere 

besparing van twee kanten voor een toename van de kosteneffectiviteit. In bijlage 05 van de rapportage is een 

overzicht bijgevoegd met de gevoeligheden op deze drie parameters voor alle kosteneffectieve en bijna 

kosteneffectieve maatregelen van de onderzochte referentiecategorieën.   
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06  

CONCLUSIE DEEL I 

Resultaat 

Conform de toelichting die in voorgaande hoofdstukken is gegeven, en waarbij het kantoorgebouw steeds als 

voorbeeld heeft gediend, zijn de doorrekeningen van alle maatregelen voor alle referentiegebouwen uitgevoerd.  

Met de doorrekening van alle maatregelen voor alle referentiegebouwen kan antwoord worden gegeven op het 

eerste deel van de onderzoeksvraag, te weten: “Welke bewezen technologieën, vertaald naar maatregelen, om de 

CO2-uitstoot van de bestaande utiliteitsbouwgebouwenvoorraad te reduceren, zijn kosteneffectief op zelfstandige 

dan wel natuurlijke momenten?” 

 

In onderstaande tabel is een gecombineerd overzicht gemaakt van alle referentiecategorieën en alle maatregelen. 

In deze tabel valt af te lezen welke maatregelen voor de referentiegebouwen zijn geïdentificeerd als kosteneffectief 

(groen), welke maatregelen potentieel kosteneffectief zijn (oranje) en welke maatregelen niet kosteneffectief zijn 

(grijs).  

 

 

* Maatregelen hebben geen jaarlijkse besparing (€) waardoor een terugverdientijd niet te bepalen is.  

Tabel 16: overzicht kosteneffectieve maatregelen     



13 april 2020 
Referentie B001000/200000361-2/AJ/BM/ISO:EvR/IJ 

Impactanalyse streefdoel 2030 

42 

In de bijlage van deze rapportage is een ‘factsheet’ per referentiegebouw opgenomen. In deze factsheet staan alle 

basisgegevens van de referentie, informatie over de energetische aanpassingen en een doorrekening van de 

verschillende maatregelen voor dat specifieke referentiegebouw. Op basis hiervan wordt per referentie het 

maatregelpakket toegelicht. Op de tweede pagina is een toelichting gegeven op de kosteneffectieve maatregelen 

van de referentie, en wordt aan de hand van een functiespecifiek handelingsperspectief geschetst waarmee 

rekening moet worden gehouden bij de implementatie van de maatregelen. 

 

Conclusie 

Uit voorgaande tabel kan worden geconcludeerd dat van de 130 potentiële maatregelen bij de gekozen 

referentiegebouwen (dertien functies met tien maatregelen elk) 39 maatregelen kosteneffectief blijken. Daarbij valt 

voornamelijk op dat (indien toepasbaar) de warmtepomp en PV panelen als maatregel altijd als kosteneffectief 

worden beschouwd, ongeacht de functie. 

 

Verduurzamen door middel van dakisolatie, vloerisolatie en ook een zonneboiler zijn maatregelen die over het 

algemeen als kosteneffectief kunnen worden beschouwd. Deze maatregelen zijn (indien toepasbaar) in ongeveer de 

helft van de referentiegebouwen kosteneffectief gebleken. Isolatie, zonneboilers en PV panelen zijn tevens 

‘spijtvrije’ maatregelen. Of de hybride warmtepomp spijtvrij is, hangt af van de transitievisies warmte van de 

betreffende gemeente. Voor wijken die vóór 2035 van het gas af gaan, is deze maatregel waarschijnlijk niet spijtvrij. 

 

In totaal zijn drie van de 130 maatregelen aangemerkt als potentieel kosteneffectief. Deze maatregelen hebben een 

terugverdientijd tussen vijftien en twintig jaar bij een beschouwingstermijn van vijftien jaar en een terugverdientijd 

tussen de 30 en 40 jaar bij een beschouwingstermijn van 30 jaar. Oftewel, ze vallen net over de grens. Met enkele 

optimalisaties of in specifieke situaties kunnen deze maatregelen toch kosteneffectief blijken.  

Dit is afhankelijk van onder andere subsidies en gebouwspecifieke kenmerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

dakisolatie bij de ‘andere bijeenkomstfunctie’. Deze maatregel is zonder indexatie kosteneffectief met 29 jaar en 

met indexatie niet meer kosteneffectief met een terugverdientijd van 37 jaar (bij een beschouwingstermijn van 30 

jaar). 

 

De overige vijf maatregelen blijken vrijwel nooit kosteneffectief voor de gekozen referentiegebouwen, met 

terugverdientijden die soms ver verwijderd zijn van kosteneffectiviteit. Dit komt door de verhouding tussen de hoge 

investeringskosten en in verhouding lage besparingen. Wellicht kunnen deze maatregelen wel interessant zijn als zij 

integraal worden bekeken als onderdeel van een breder maatregelenpakket. In hoofdstuk 07 handelingsperspectief 

wordt hierop dieper ingegaan. Let wel, deze maatregelen zijn nog steeds goede opties om het einddoel te behalen.  

 

Afhankelijk van de referentiegebouwen en de beoogde maatregelen, zijn er maatregelen gedefinieerd als “niet van 

toepassing”. Dit geldt vooral voor de zonneboiler, die niet overal noodzakelijk en/of bruikbaar is. Bij beide 

winkelfuncties zijn meerdere maatregelen niet van toepassing door de bouwkundige kenmerken van het 

referentiegebouw van deze functie, voornamelijk gerelateerd aan het (doorgaans) ontbreken van een eigen 

dakoppervlak. 

 

In drie gevallen is sprake van een toename van de energiekosten, en dus geen sprake van een besparing. In deze 

gevallen kan er geen terugverdientijd worden bepaald. Deze maatregelen zijn daarom in de overzichtstabel 

geclassificeerd als “niet van toepassing” met een asterisk(*).   
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07  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame 

maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze referentiegebouwen een zo goed mogelijke afspiegeling vormen van 

de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. De in dit rapport geïdentificeerde kosteneffectieve 

maatregelen zijn een goede eerste richting om aan te houden als je als gebouweigenaar aan de slag wilt om het 

gebouw(en) te verduurzamen. De toepasbaarheid van deze maatregelen is in de praktijk sterk afhankelijk van de 

bouwkundige kenmerken van een gebouw, maar ook van het gebruik van een gebouw. Dit hoofdstuk beschrijft 

daarbij de context - oftewel het handelingsperspectief - en de tips en tricks ten aanzien van aspecten in de praktijk. 

Dit hoofdstuk gaat in op het algemene handelingsperspectief dat toepasbaar is op elke functie. Daarnaast wordt 

ook dieper ingegaan op het functie specifieke handelingskader van kantoren. De overige functie specifieke 

handelingskaders zijn te vinden in bijlage 03 factsheets.  

07.01 Vertaling naar praktijk 

De in dit onderzoek geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen zijn gebaseerd op referentiegebouwen per 

functie. In het algemeen doen wij hierbij enkele aanbevelingen in de vertaling naar de praktijk. 

 

Wet- en regelgeving 

In dit onderzoek is aangesloten op de huidige wet- en regelgeving, zoals de energiebesparingsverplichting uit het 

activiteitenbesluit milieubeheer en de daarbij behorende erkende maatregelen lijsten (EML). Naast deze wet- en 

regelgeving is er ook de label C verplichting voor kantoren die de verduurzaming van de bestaande voorraad raakt. 

Ook is het van belang om bewust te zijn van de eisen bij verbouw en ingrijpende renovatie. Wanneer bijvoorbeeld 

een ingrijpende renovatie wordt uitgevoerd, dienen de isolatie-eisen voor nieuwbouw te worden gehanteerd. 

Vanuit dat kader kan het interessant zijn een maatregel op een andere wijze uit te voeren, bijvoorbeeld door de 

gevel te strippen en opnieuw op te bouwen. Dit verschilt per specifiek gebouw en hangt nauw samen met welke 

maatregelen worden doorgevoerd. 

 

Naast de bestaande wet- en regelgeving wordt op dit moment ook een eindnormering voor utiliteitsbouw 

ontwikkeld. Deze eindnormering, voor de verankering van de minimale energieprestatie van gebouwen in 2050 in 

de wetgeving, is ook richtinggevend in welke duurzame maatregelen dienen te worden uitgevoerd.  

 

Maatwerkadvies 

Dit onderzoek geeft een perspectief rondom de mogelijkheid om 1 Mton CO2 te besparen in 2030 door het 

toepassen van kosteneffectieve verduurzamingsmaatregelen in de bestaande utiliteitsbouw. Hierbij merken we op 

dat de kosteneffectiviteit van maatregelen altijd gebouw specifiek is. Per gebouw dient te allen tijde een specifiek 

maatwerkadvies te worden opgesteld om zo de kosteneffectieve maatregelen te bepalen die optimaal aansluiten 

op het gebouw. Binnen de voorgestelde maatregelen bestaan verschillende variaties, bijvoorbeeld een hybride 

warmtepomp, water-water warmtepomp of lucht-water warmtepomp. Met behulp van een dergelijk 

maatwerkadvies kan worden onderzocht wat de optimale afweging is voor het desbetreffende gebouw. Ook dit 

bevestigt dat een maatwerkadvies voor de implementatie van belang is.  
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07.02 Algemene aanbevelingen 

Dit hoofdstuk biedt een handelingsperspectief dat toepasbaar is op elke gebruiksfunctie, wat een algemeen 

handelingsperspectief creëert. Bijlage 03 factsheets gaat dieper in op de functie ‘specifiek handelingsperspectief’.  

 

Stapsgewijze of integrale aanpak 

In deze analyse zijn telkens alle individuele maatregelen afzonderlijk beoordeeld en vervolgens zijn de 

geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen in samenhang beschouwd. In de praktijk zijn twee verschillende 

aanpakken in de verduurzaming van gebouwen te onderscheiden. Enerzijds zijn er gebouweigenaren die kiezen 

voor een stapsgewijze aanpak en zich meer richten op de zelfstandig uit te voeren maatregelen, zoals het plaatsen 

van PV panelen. Anderzijds kiezen sommige eigenaren juist voor het integraal verduurzamen van hun gebouw(en) 

waarbij alles tegelijkertijd wordt aangepakt. Dit is aan te raden bij momenten van groot onderhoud of renovatie, 

maar bijvoorbeeld ook wanneer meer ingrijpende maatregelen aan de orde zijn. Zo kan een financieel haalbare 

business case worden opgesteld en kunnen aspecten als het comfort en het inregelen van de installaties optimaal 

op elkaar worden afgestemd. Bij het volledig isoleren van het gebouw, dient bijvoorbeeld rekening te worden 

gehouden met de effecten hiervan op het binnenklimaat. Het kan nodig zijn om in dat geval aanvullende 

maatregelen te treffen om het comfort op het gewenste niveau te houden. 

 

Gebiedsgerichte aanpak 

Het verduurzamen van gebouwen gebeurt veelal op individueel gebouwniveau, maar ook steeds vaker in een 

gebiedsgerichte aanpak. Voor met name het aardgasvrij maken van een gebouw of bij veranderingen aan het 

verwarmingsconcept, is het aan te bevelen om ook buiten het gebouw naar de mogelijkheden te kijken. In de nog 

op te stellen gemeentelijke transitievisies warmte wordt aangegeven wanneer een wijk van het gas af gaat en welke 

alternatieve warmte-opties voor de wijk in beeld zijn. Ook al duurt het nog een aantal jaar voordat het aardgas 

daadwerkelijk wordt afgesloten, is het handig om hierop tijdig in te spelen. Mocht bijvoorbeeld bekend zijn dat op 

korte termijn stadsverwarming of een gebieds-WKO wordt aangelegd, dan kan daarmee bij de aanpassingen op 

korte termijn reeds rekening worden gehouden. Het toepassen van een hybride warmtepomp is dan wellicht niet 

meer de meest verstandige optie.  

 

Subsidies en fiscale regelingen 

In de kostenramingen is geen rekening gehouden met eventuele subsidies en fiscale regelingen, die voor bepaalde 

maatregelen zeker mogelijk zijn. Zo bieden de SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) en 

de ISDE subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie) kansen om de investeringskosten te compenseren.  

Ook zijn er verschillende fiscale aftrekmogelijkheden zoals de EIA, MIA en VAMIL. Dit maakt de maatregelen meer 

kosteneffectief. De reden dat hiermee in het onderzoek geen rekening is gehouden, is dat het toekennen van 

subsidies niet op voorhand zeker is. Er gelden immers bepaalde criteria, en de beschikbaarheid van subsidiegelden 

is gelimiteerd. Daarnaast kunnen regelingen en subsidies voor bepaalde maatregelen worden afgebouwd omdat zij 

naar verwachting goedkoper en daardoor meer kosteneffectief worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

salderingsregeling voor het toepassen van zonne-energie bij kleinverbruikers.  

 

Trias Energetica  

Bij het uitvoeren van maatregelen wordt aanbevolen om een bepaalde strategie (volgorde) te hanteren voor het 

toepassen van maatregelen. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van de Trias Energetica. In deze strategie wordt 

prioriteit gegeven aan de maatregelen die zijn gericht op het besparen van energie. De gedachte hierachter is dat 

energie die wordt bespaard, ook niet hoeft te worden opgewekt of ingekocht. Een dergelijke strategie kan helpen in 

de verduurzamingsaanpak van één of meerdere gebouwen. Ook kan door soortgelijke maatregelen te bundelen 

wellicht schaalvoordeel worden gerealiseerd, wat deze maatregelen interessanter maken.  
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Gebruik van het gebouw 

Niet alleen door het toepassen van fysieke maatregelen kan een gebouw worden verduurzaamd, ook een beter of 

ander gebruik van het gebouw kan voordelen opleveren. Het toepassen van energiemanagement of een 

energiezorgsysteem, kan bijzonder grote voordelen opleveren in het daadwerkelijke energieverbruik, evenals het 

correct inregelen en onderhouden van installaties. Maar ook gedragsmaatregelen kunnen bijdragen aan 

energiebesparing. Bij het verduurzamen van een gebouw heeft het dan ook de voorkeur om de gebruikers mee te 

nemen in het proces en uit te leggen hoe zij het gebouw zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken.  

Het toepassen van een energiebeheersysteem (EBS) is vrijwel altijd een kosteneffectieve maatregel en komt dan 

ook op alle erkende maatregelenlijsten voor. Een EBS detecteert mogelijke energieoverschrijdingen (dat er meer 

energie wordt verbruikt dan verwacht), maar vergt vervolgens actie van de gebouwbeheerder om de oorzaak te 

achterhalen en weg te nemen. Een Building Automation and Control System (BACS) daarentegen detecteert de 

overschrijding en stuurt vervolgens de installaties automatisch aan. Beide technieken kunnen potentieel een hoge 

energiebesparing tot gevolg hebben. Het monitoren van het huidige energieverbruik en het correct instellen van de 

installaties dient een van de eerste stappen te zijn naar een duurzaam gebouw.  

 

Split incentive 

Bij de maatregelen wordt er nu van uitgegaan dat de besparing ten gunste komt van degene die de investering 

doet. In bepaalde sectoren binnen de utiliteitsbouw is dat niet zo. Hier is sprake van een zogenoemde ‘split 

incentive’ en komt (een deel van) de besparing bij de gebruiker terecht, ook als de eigenaar de investering doet.  

In sommige gevallen is er dan een ander soort verrekening mogelijk. Als dit niet of beperkt mogelijk is, heeft dit een 

aanzienlijke impact op het terugverdieneffect van de maatregelen voor degene die de investering doet. In dat geval 

is het voordeel van verduurzaming voor de eigenaar dat de waarde van het gebouw stijgt, maar zijn er geen directe 

voordelen waarmee de besparing kan worden terugverdiend. Dit kan voor een investeerder een beperking zijn om 

de duurzame maatregelen toe te passen. Een contractuele oplossing is mogelijk om de split incentive te 

verminderen; een voorbeeld hiervan is een energieprestatiecontract.  

 

Koeling 

In alle referentiegebouwen is als uitgangspunt ‘koeling aanwezig’ gehanteerd. Echter is het plaatsen van 

airconditioningsunits niet altijd mogelijk en zorgt dit voor extra energieverbruik. Daarnaast is het in sommige 

gevallen ook mogelijk om WKO toe te passen. De voorkeur is om energiebesparing voorop te stellen, bijvoorbeeld 

door eerst isolatie, zonwering of andere maatregelen om de behoefte aan koeling te beperken.   

07.03 Maatregelen 

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de erkende maatregelen reeds zijn uitgevoerd, aangezien dit aansluit op 

de huidige wet- en regelgeving. In de praktijk is echter zichtbaar dat deze maatregelen niet altijd zijn uitgevoerd. 

In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld gewacht, omdat er plannen zijn om binnen enkele jaren het gehele 

gebouw te verduurzamen. Een keuze voor deze integrale aanpak is vaak financieel voordeliger, daarnaast zorgt het 

ervoor dat de overlast voor een gebruiker minimaal is. Mochten sommige erkende maatregelen nog niet zijn 

uitgevoerd, dan verandert dat mogelijk de toepassingsmogelijkheden en de effecten van bepaalde geïdentificeerde 

kosteneffectieve maatregelen.  

 

Naast het toepassen van de EML is het mogelijk dat eventuele andere voorwaarden rondom maatregelen van 

toepassing zijn: deze zijn per maatregel omschreven.  
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► Dakisolatie 

Voor dakisolatie geldt in de uitgangspunten dat er geen of minimale dakisolatie aanwezig is. Dit maakt het 

plaatsen van dakisolatie aantrekkelijk, aangezien de te behalen winst hoog is. In deze analyse is een dakisolatie 

met een Rc van 6,0 m².K/W aangehouden als uitgangspunt. Een dakisolatie met een waarde van 8,0 m².K/W is 

ook overwogen en als potentieel kosteneffectief bevonden. Echter is deze hogere isolatiewaarde vaak pas te 

behalen met een dikker (hoger) pakket. Dit zorgt voor mogelijk hogere kosten voor de dakafwerking en 

dakrand. Hiermee is geen rekening gehouden in de doorrekening. Wanneer geen sprake is van hogere kosten 

en/of gevolgen voor het ophogen van het dakpakket, is het te adviseren een Rc waarde van de dakisolatie te 

kiezen van 8,0 m².K/W.  

 

Het toepassen van dakisolatie laat zich in de regel goed combineren met het plaatsen van PV panelen.  

Een aandachtspunt daarbij is de constructieve draagkracht van het dak. Het is dus van belang dat hiermee 

rekening wordt gehouden bij het vervangen en isoleren van het dak.  

 

► Gevelisolatie 

Voor de gevelisolatie geldt dat, door aan te nemen dat alle erkende maatregelen reeds zijn toegepast, we 

ervan uitgaan dat spouwmuurisolatie is geplaatst. Hierdoor is spouwmuurisolatie (met een hoge 

energiebesparing tegen relatief lage kosten) niet opgenomen als duurzame maatregel. Om de gevel aanvullend 

te verduurzamen, is een maatregel opgenomen om aan de buitenzijde te isoleren en dit af te werken met 

stucwerk. Een meer kostbare maatregel dan spouwmuurisolatie, die ook meer nadelen heeft omdat het de 

buitenkant van het gebouw beïnvloedt. Daarom wordt de aanbeveling gedaan om, als een gebouw nog geen of 

zeer beperkte spouwmuurisolatie heeft, eerst te overwegen om spouwmuurisolatie te plaatsen met een hoge 

Rc-waarde om op deze wijze de schil beter te isoleren. 

 

► Vloerisolatie 

Voor vloerisolatie geldt dat er een kruipruimte aanwezig dient te zijn om deze maatregel toepasbaar te maken. 

Wanneer dit niet het geval is, is het niet mogelijk om dit type na-isolatiemethode toe te passen. Bij het 

opstellen van het gebouwgebonden maatwerkadvies dient hiermee rekening te worden gehouden.  

 

► HR++ glas in nieuwe kozijnen 

De aanname is gedaan dat in het referentiegebouw reeds dubbel glas aanwezig is. Daarbij is de (theoretische) 

levensduur van glas en kozijnen dermate lang, dat het niet waarschijnlijk is dat deze maatregel binnen de 

gestelde beschouwingstermijn wordt getroffen. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om HR++ glas te plaatsen in 

de bestaande kozijnen. Daarom wordt verondersteld dat deze maatregelen tegelijkertijd worden getroffen op 

een zelfstandig moment, oftewel wanneer er bewust voor wordt gekozen om isolatie toe te passen.  

Vandaar dat uit dit onderzoek volgt, dat deze maatregel doorgaans niet kosteneffectief is. Mocht het zo zijn dat 

in een gebouw (deels) nog geen dubbel glas aanwezig is, dan wordt deze maatregel mogelijk alsnog 

interessant. In dat geval is de besparing ten aanzien van het huidige verbruik namelijk hoger. Een aanbeveling is 

daarom om bij de aanwezigheid van enkel glas altijd deze maatregel te overwegen. Daarnaast is het ook aan te 

bevelen om, wanneer het bestaande kozijn geschikt is voor HR++ glas, een gebouw specifieke doorrekening te 

laten uitvoeren op puur de vervanging van het glas naar HR++ glas. 
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► Hybride lucht/water warmtepomp in combinatie met piek cv-ketels 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp voor alle referentiegebouwen een kosteneffectieve 

maatregel is. Vanwege de kabinetsambitie van een vrijwel volledig aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050, 

wordt geadviseerd om de keuze voor de warmtevoorziening mede te baseren op de gemeentelijke 

transitievisies warmte die momenteel worden opgesteld. Zo worden eventuele desinvesteringen voorkomen. 

Het is namelijk niet wenselijk om in 2025 een hybride warmtepomp te plaatsen, wanneer de ambitie voor de 

wijk is om in 2030 aardgasloos te zijn. In dat geval komen alternatieve warmte-opties zoals stadswarmte of een 

volledige warmtepomp in beeld. 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat een volledige warmtepomp een aanzienlijke capaciteit moet hebben 

voor functies waarbij een piekbelasting op het warmwatergebruik plaatsvindt. In een sportaccommodatie is 

bijvoorbeeld in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient rekening te worden gehouden in de keuze 

voor een verwarmingsconcept. Daarnaast moet het gebruik van een (volledige) warmtepomp in samenhang 

worden beschouwd met het verbeteren van de thermische schil en de gewenste warmte-afgiftesystemen in 

het gebouw.  

 

► Zonneboiler 

Een zonneboiler is niet altijd van toepassing. Voor de toepasbaarheid van deze maatregel dient te worden 

gekeken naar de desbetreffende functie van het gebouw. In functies als kantoren of bijeenkomst zal een 

zonneboiler doorgaans geen toegevoegde waarde geven, omdat de behoefte naar warm tapwater minimaal is. 

In het maatwerkadvies dient dus goed te worden gekeken of een zonneboiler toegevoegde waarde geeft aan 

de functie van het gebouw.  

 

► Verlichting in combinatie met daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie 

Een andere erkende maatregel is het plaatsen van LED verlichting. Wanneer dit retrofit mogelijk is, is dit een 

maatregel die vaak snel wordt uitgevoerd. Bij toepassing van deze maatregel wordt aanbevolen om dit te 

combineren met de maatregel ‘daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie’. Op deze wijze wordt de verlichting 

integraal aangepast en daardoor wordt de investering lager en de besparing hoger en valt mogelijk (financieel) 

voordeel te behalen. 

  

► PV panelen 

Het plaatsen van PV panelen is vaak een relatief eenvoudige maatregel. In de praktijk blijkt echter dat dit niet 

altijd mogelijk is, waarbij de constructieve draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de 

constructie het plaatsen van PV panelen niet toelaten, dan is het een optie om bij het natuurlijk moment (het 

vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor PV panelen. Daarnaast kunnen installaties op het 

dak, vluchtroutes of omliggende belemmeringen als bomen en andere gebouwen de plaatsing van PV panelen 

belemmeren.  

 

In de berekening wordt ervan uitgegaan dat alle opgewekte energie telt als besparing op het elektraverbruik 

(dat van het net wordt afgenomen). Het is namelijk complex te voorspellen hoeveel van de opgewekte energie 

direct kan worden gebruikt en hoeveel tijdelijk moet worden opgeslagen of terug geleverd aan het net.  

Dit verschilt per gebruiksprofiel. Het aandeel terug te leveren energie is bijvoorbeeld groter bij scholen (want 

deze zijn in de zomer gesloten), dan bij overige functies. Om het aandeel terug te leveren energie te beperken, 

is het vanuit financieel oogpunt raadzaam om niet meer elektriciteit op te wekken dan de eigen basislast. 
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08  

UTILITEITSBOUW IN NEDERLAND 

Voor de extrapolatie van de resultaten per referentiecategorie naar de totale gebouwde omgeving van Nederland, 

is het van belang inzicht te verkrijgen in de kenmerken van de totale voorraad aan utiliteitsbouw in Nederland. 

Er zijn diverse datasets gebruikt om de energetische eigenschappen van de totale voorraad in kaart te brengen. 

Daarmee kan vervolgens ook het besparingspotentieel op het niveau van Nederland in kaart worden gebracht. 

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee datasets (RVO en BAG), waar vervolgens een aantal bewerkingen 

op is uitgevoerd om de aansluiting op de referentiegebouwen en kosteneffectieve maatregelen mogelijk te maken. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende datasets die als basis hebben gediend voor dit onderzoek, verder 

toegelicht. 

08.01 Datasets 

Energielabel database van RVO 

Voor de selectie van de referentiegebouwen (zie hoofdstuk 05) is gebruik gemaakt van de energielabeldatabase van 

RVO (zie bronnenlijst in Hoofdstuk 01). De energielabeldatabase van RVO is ook gebruikt voor de inijkingsstudie 

door W/E adviseurs van oktober 20195. Voor het onderzoek door W/E adviseurs zijn de 99.500 records in de 

database gefilterd en is een geschikte set records voor de studie gevormd. Er zijn bij deze filtering ongeveer 44.500 

records “afgevallen”, waardoor uiteindelijk een set van circa 55.000 records is gebruikt voor de inijkingsstudie.  

Uitval komt onder andere doordat er andere software dan VABI is gebruikt, omdat het gaat om records die met de 

detailmethode zijn doorgerekend (andere rekensystematiek, andere invoer), records die te oud zijn (voor 1 januari 

2015 gold een andere methodiek), records met fouten in de invoer, records met fouten in de resultaten 

(bijvoorbeeld een berekend energiegebruik van 0 MJ) of records, waarbij de conversie van ISSO 75.3 naar NTA 8800 

niet is gelukt. Een andere belangrijke reden is dat de NTA 8800 slechts geschikt is voor berekeningen met één 

energiesector (gebruiksfunctie) tegelijkertijd, terwijl veel gebouwen in de dataset een combinatie van meerdere 

energiesectoren zijn6.   

 

RVO heeft bij de dataset ook de bijbehorende “weegfactoren” meegeleverd. Deze weegfactoren geven een beeld 

van de representativiteit van elk record (gebouw) in de dataset in vergelijking met de totale gebouwenvoorraad in 

Nederland van de desbetreffende functie. RVO schept zo een totaalbeeld van de energieprestaties van de totale 

utiliteitsportefeuille en de representativiteit van de dataset. Gedurende dit onderzoek is de energielabeldatabase 

van RVO een ondersteunende database wanneer het gaat om gebouw specifieke, bouwkundige en energetische 

kenmerken. De referentiegebouwen die voor dit onderzoek zijn geselecteerd, zijn werkelijke gebouwen  

die voortkomen uit deze energielabeldatabase van RVO. 

   

                                                                    
5 Inijking energielabel utiliteitsbouw - W/E Adviseurs - W/E 9740|RVO 201806014 van 3 oktober 2019 
6 RVO Dataset; document 3 Overzicht detail aannames conversie ISSO75 en NTA8800 
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BAG database 

De BAG database is een utiliteitsbouwdataset, die tot stand is gekomen door het combineren van BAG data met  

3D geo-informatie uit de 3D BAG7. De BAG is één van de basisregistraties die is opgenomen in het Nederlandse 

overheidsstelsel. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opnemen en actualiseren van deze informatie. 

Vervolgens wordt de informatie beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG), die door het 

Kadaster wordt beheerd. De BAG bevat informatie over alle adressen, verblijfsobjecten en gebouwen in Nederland. 

Voorbeelden van informatie die hierin zijn opgenomen, zijn het bouwjaar, de geometrie en de locatie 

(puntcoördinaten) van een gebouw. Ook de verblijfsobjecten en bijbehorende gebruiksdoelen en oppervlakten zijn 

hierin opgenomen8.  

 

De 3D BAG is een dataset die de BAG verrijkt met 3D geo-informatie, afkomstig uit de Algemene Hoogtekaart 

Nederland (AHN). De 3D BAG dataset wordt maandelijks ververst en wordt beschikbaar gesteld door de 

3D geo-informatie groep van de Technische Universiteit in Delft. Deze dataset bevat bijvoorbeeld informatie over 

de maaiveldhoogte, gebouwhoogte en dakvorm (plat/hellend). 

 

Bij het samenstellen van de in dit onderzoek gebruikte BAG utiliteitsbouwdatabase is een dataset gemaakt van 

verblijfsobjecten (VBO’s) die zijn gekoppeld aan een gebruiksdoel (functie), een oppervlakte en het gebouw, 

waarin het zich bevindt. Het onderzoek kijkt daarmee op verblijfsobjectniveau naar de totale gebouwvoorraad aan 

utiliteitsbouw. De brondata uit zowel de BAG als de 3D BAG zijn recent en dateren uit december 2019. In de set 

wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen VBO’s en gebouwen, aangezien het kan voorkomen dat één VBO zich 

in meerdere gebouwen bevindt. Andersom kan het ook voorkomen dat er meerdere VBO’s in één gebouw zijn. 

Bijvoorbeeld: in een winkelcentrum (één gebouw) zijn meerdere winkels (VBO’s).  

De uiteindelijke dataset bevat circa 460.000 unieke VBO’s, die elk zijn gekoppeld aan één of meer gebouwen.  

De dataset bevat circa 340.000 unieke gebouwen. De dataset representeert de gehele utiliteitsbouwportefeuille van 

Nederland en is bewerkt conform de uitgangspunten uit Hoofdstuk 08.02, die zijn opgesteld voor deze studie. 

Binnen de dataset wordt aangesloten op de functies uit het Bouwbesluit en wordt onderscheid gemaakt in de 

volgende functies:  

► bijeenkomstfunctie; 

► celfunctie; 

► gezondheidszorgfunctie; 

► kantoorfunctie; 

► logiesfunctie; 

► onderwijsfunctie; 

► sportfunctie; 

► winkelfunctie. 

 

Het kan voor komen dat een VBO in de dataset meerdere gebruiksfuncties (gemengde functie) toegewezen heeft 

gekregen. Van de 460.000 VBO’s in de dataset, zijn circa 10.000 met een gemengde functie. Omdat uit de BAG niet 

kan worden afgeleid wat de verhouding is tussen de verschillende functies bij een gemengde functie, wordt als 

uitgangspunt elke gebruiksfunctie voor 50% meegenomen in de analyse van beide functies.   

                                                                    
7 3D Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): http://3dbag.bk.tudelft.nl/ 
8 PDOK - https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-adressen-en-gebouwen-ba-1 - geraadpleegd op 10 december 2019 
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In de volgende tabel wordt weergegeven hoe de referentiecategorieën zijn gekoppeld aan de BAG categorieën: 

 

 Referentiecategorieën Dataset categorieën 

1. Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang Bijeenkomstfunctie 

2. Andere bijeenkomstfunctie Bijeenkomstfunctie 

3. Celfunctie Celfunctie 

4. Gezondheidszorgfunctie met bedgebied Gezondheidszorgfunctie 

5. Andere gezondheidszorgfunctie Gezondheidszorgfunctie 

6. Kantoorfunctie Kantoorfunctie 

7. Logiesfunctie in een logiesgebouw Logiesfunctie 

8. Andere logiesfunctie Logiesfunctie 

9. Onderwijsfunctie Onderwijsfunctie 

10. Sportfunctie Sportfunctie 

11. Winkelfunctie Winkelfunctie 

Tabel 17: verdeling functies uit BAG over referentiecategorieën 

08.02 Bewerkingen dataset 

Om de BAG dataset zo representatief en waarheidsgetrouw mogelijk voor de gehele utiliteitsbouw te maken, 

is een aantal bewerkingen uitgevoerd op de dataset. Onderstaand zijn deze bewerkingen en achterliggende 

uitgangspunten puntsgewijs uitgewerkt. Met deze bewerkingen wordt niet alleen gestreefd naar een bruikbare 

dataset voor het onderzoek, ook worden onregelmatigheden en extremen uit de dataset verwijderd. Omdat de BAG 

een dataset is met input van alle gemeenten van Nederland, kan het voorkomen dat er onjuistheden in de dataset 

aanwezig zijn. Door een aantal logische toetsen uit te voeren met onderstaande bewerkingen, worden deze 

onjuistheden grotendeels uit de dataset verwijderd. 

 

Voorbeeld: soms wordt in de dataset aan elke individuele VBO in een verzamelgebouw de totale gebruiksoppervlakte 

van het verzamelgebouw toegekend. Door de totale oppervlakte van het gebouw te vergelijken met de optelling van 

de gebruiksoppervlaktes van de individuele VBO’s, wordt duidelijk dat hier sprake is van een onjuistheid. Als dit het 

geval is, corrigeren we de oppervlakten van de VBO’s naar rato naar een verdeling die aansluit bij de totale 

gebruiksoppervlakte van het gebouw. 

 

► De functie “Wonen” wordt niet meegenomen in de database. 

De woonfunctie valt niet binnen de scope van dit onderzoek. Ook alle gemengde functies met daarin de functie 

wonen worden uit de dataset verwijderd. 

► De functie “Overige gebruiksfuncties” wordt niet meegenomen in de database. 

De overige gebruiksfuncties vallen niet binnen de scope van dit onderzoek. Ook alle gemengde functies 

met daarin de combinatie met de functie “overige gebruiksfuncties” worden uit de dataset verwijderd. 

► De VBO’s die worden aangemerkt als overige gebruiksfunctie zijn bijvoorbeeld garages of niet drijvende 

steigers. 

► De functie “Industrie” wordt niet meegenomen in de database. 

De Industriefunctie valt wel binnen de scope van dit onderzoek, maar kan niet worden doorgerekend met  

de NTA 8800.    
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► Gebouw statussen “bouw gestart”, “bouwvergunning verleend”, “niet gerealiseerd gebouw”, “gebouw 

buiten gebruik”, “gebouw gesloopt” en “sloopvergunning verleend” worden niet meegenomen in  

de database. 

Gebouwen die in de database niet meer bestaan of in de toekomst niet meer bestaan, worden buiten  

de dataset gelaten. 

► Verblijfsobject statussen “verblijfsobject buiten gebruik” en “verblijfsobject gevormd” worden niet 

meegenomen in de database.  

Deze verblijfsobjecten vallen buiten de database omdat de VBO’s óf niet in gebruik zijn óf omdat de nieuwe 

VBO deel gaat uitmaken van een nog niet gevormd gebouw. 

► Gebouwen met een bouwjaar van voor 1800 worden niet meegenomen in de database. 

Gebouwen met een bouwjaar voor 1800 worden niet meegenomen in de database. Veelal zijn dit 

(rijks)monumentale gebouwen en/of gebouwen waarvan het bouwjaar onbekend is. In dit onderzoek wordt 

geen rekening gehouden met een eventuele monumentale status van een gebouw. 

► Verblijfsobject heeft geen eindtijdstipregistratie. 

Wanneer een gebouw wordt gesloopt of gerenoveerd, wordt op dit moment een eindtijdstipregistratie 

gemaakt en wordt een nieuwe status opgenomen in de BAG. Voor deze studie worden alleen de VBO’s zónder 

eindtijdstipregistratie meegenomen, om zo in de dataset alleen de bestaande bouw uit de BAG mee 

te nemen. 

► Verblijfsobject met een oppervlakte < 10 m² worden niet meegenomen in de database. 

Zeer kleine verblijfsobjecten worden niet meegenomen. Deze zijn niet representatief voor de gehele dataset  

en verbetermaatregelen kunnen hierop vaak beperkt/niet kosteneffectief worden toegepast. 

► Verblijfsobject verdeeld over meerdere gebouwen. 

Wanneer een VBO is verdeeld over twee of meer gebouwen wordt de totale oppervlakte van dit verblijfsobject 

herberekend, om zo te voorkomen dat VBO’s dubbel worden meegenomen in de dataset. In deze berekening 

wordt de totale oppervlakte van de VBO naar rato verdeeld over het aantal gebouwen waarin het zich bevindt. 

 

De gehele BAG dataset bevat 9,26 miljoen VBO’s in Nederland die actueel zijn. Deze VBO’s zijn in gebruik en hebben 

geen eindtijdstipregistratie. Wanneer hieruit de verblijfsobjecten met de functie wonen, industrie en overig (of een 

combinatie hiervan) worden gefilterd, resteert een dataset van circa 470.000 unieke VBO’s. Na het verwijderen van 

alle VBO’s die zich in een gebouw met een bouwjaar van voor 1800 bevinden, blijven circa 465.000 VBO’s over. De 

laatste filter verwijdert alle VBO’s met een oppervlakte tot 10 m2. Dit resulteert in een uiteindelijke database van 

circa 460.000 unieke verblijfsobjecten, die zich bevinden in circa 340.000 unieke gebouwen. Deze set vormt de 

basis voor de extrapolatie.   
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08.03 Utiliteitsbouwportefeuille Nederland 

De utiliteitsbouwportefeuille van Nederland beslaat een totaalaantal van circa 460.000 verblijfsobjecten en een 

oppervlakte van 229 miljoen m2. De verdeling van deze aantallen en oppervlakten is weergegeven in onderstaande 

tabel. 

 

 BAG categorieën Aantal VBO’s (x1.000) Aantal m2 (x1.000.000) 

1. Bijeenkomstfunctie 59 29 

2. Celfunctie 0,06 1 

3. Gezondheidszorgfunctie 23 18 

4. Kantoorfunctie 93 61 

5. Logiesfunctie 126 14 

6. Onderwijsfunctie 14 32 

7. Sportfunctie 10 10 

8. Winkelfunctie 126 47 

9. Mix van functies 11 16 

 TOTAAL 460 229 

Tabel 18: verdeling functies uit BAG over referentiecategorieën in m² en aantallen 

 

 

Figuur 07: visualisatie verdeling functies uit BAG over referentiecategorieën in m² en aantallen 

 

Bij deze verdeling moet worden opgemerkt dat in de totalen de gemengde/dubbele functies niet zijn meegenomen. 

Deze worden, zoals aangekondigd voor 50%, aan beide functies toegewezen.  

Let wel: doordat de VBO’s met dubbele functies zich hierdoor in beide betreffende datasets bevinden voor de 

extrapolatie, wijkt in het totaaloverzicht van de extrapolatie de aantallen en oppervlakten per categorie hierdoor af 

van bovenstaande tabel. De dubbele functies zijn in Figuur 07 hierin dubbel geteld, maar hiervoor is dus wel 

gecorrigeerd. 

 

Vervolgens is per functie ingezoomd op de VBO’s die zich in elke categorie bevinden. Zo is er gekeken naar  

de mediaan van de oppervlakte van de VBO’s. De mediaan is in dit geval de oppervlakte van de ‘middelste’ waarde 

van de dataset. Deze mediaan is niet zozeer representatief voor de gemiddelde grootte van de VBO’s in de set, 

maar geeft een indicatie van de oppervlakte van de meest voorkomende VBO’s in de dataset. In de keuze voor de 

referentiegebouwen is wél rekening gehouden met de grotere VBO’s in de set en is een gemiddeld gebouw gekozen 

op basis van het gemiddeld gewogen oppervlak per referentiecategorie. 
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Figuur 08: mediaan van de gebruiksoppervlaktes van de verschillende referentiecategorieën 

 

Voor de extrapolatie van de onderzoeksresultaten naar de gehele gebouwenvoorraad is gebruik gemaakt van deze 

(bewerkte) BAG database. Zo is een directe koppeling gemaakt met de bestaande gebouwvoorraad in Nederland. 

08.04 Functieanalyse 

Net als in Deel I gebruiken we de kantoorfunctie als voorbeeld. De totale voorraad met de functie ‘kantoren’ 

bedraagt circa 96.000 VBO’s. Deze VBO’s zijn verdeeld over circa 57.000 (unieke) gebouwen. De oppervlakte van  

de totale voorraad kantoren bedraagt circa 64 miljoen m² gebruiksoppervlak. In de dataset van VBO’s is circa 2,3% 

interferentie met andere functies doordat een aantal VBO’s een dubbele functie heeft. Zie ook onderstaande tabel. 

 

Kantoren Aantallen 

Aantal VBO’s 96.450 

Aantal gebouwen 57.000 

Totaal oppervlakte m2  64.000.000  

Verhouding dubbele functies 2,3 % 

              Tabel 19: functieanalyse referentiecategorie ‘Kantoren’ 

 

Het gekozen referentiegebouw per functie wordt vervolgens afgezet tegen de totale portefeuille.  

Dit kan op twee manieren, te weten: 

 

► Op basis van aantallen 

Als de portefeuille op basis van aantallen wordt ingedeeld, wordt de dataset eerst gesorteerd op basis  

van oppervlakte en vervolgens opgedeeld in gelijke delen met een gelijk aantal VBO’s per categorie. In de 

navolgende grafiek is dit steeds 10% van de dataset. Vervolgens wordt voor de tien categorieën (percentielen 

van 10% elk) gekeken naar de gemiddelde oppervlakte. Hierbij geldt dat de 10% grootste VBO’s in de dataset 

een erg groot gemiddeld oppervlak vertegenwoordigen ten opzichte van de andere delen. Dit ligt in lijn met de 

verwachtingen dat een klein deel van de VBO’s verantwoordelijk is voor een groot deel van de vierkante meters 

in de dataset. Het gemiddelde VBO (percentiel 50%) in deze dataset is met deze methodiek een relatief ‘kleine’ 

VBO. 
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Figuur 09: analyse dataset kantoren op basis van aantallen 

 

► Op basis van oppervlakte 

Als de portefeuille op basis van oppervlakte wordt ingedeeld, wordt de dataset eerst gesorteerd op basis 

van oppervlakte en vervolgens opgedeeld in gelijke delen met evenveel oppervlakte per categorie.  

In onderstaande grafiek is dit steeds 10% van de dataset. Vervolgens wordt voor de tien categorieën 

(percentielen van 10% elk) gekeken naar de gemiddelde oppervlakte. De invloed van de grootste VBO’s in de 

set is met deze methodiek beperkter. Als naar de middelste categorie wordt gekeken, is een gemiddelde VBO in 

deze categorie (percentiel 50%) een stuk groter dan wanneer gebruik wordt gemaakt van de eerste methodiek. 

 

 

Figuur 10: analyse dataset kantoren op basis van aantallen 

 

 

Omdat in deze studie een onderzoek wordt gedaan dat op basis van de verwachte gebouwgebonden CO2-uitstoot 

per m² uitspraken doet, vormt de tweede methodiek een beter vertrekpunt voor het onderzoek. Een VBO van een 

gemiddelde grootte is hiermee relatief groot en benadert daarmee ook beter de grotere VBO’s in de dataset die 

relatief veel oppervlak (en dus ook potentiële CO2-reductie) in de dataset vertegenwoordigen. Met het oog op de 

extrapolatie van de resultaten, heeft het gekozen referentiegebouw idealiter gemiddelde kenmerken ten opzichte 

van zowel de kleine als de grote VBO’s in de dataset. 
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09  

EXTRAPOLATIE 

09.01 Methodiek 

Om een uitspraak te kunnen doen over de totale potentiële CO2-reductie in de portefeuille utiliteitsbouw in 

Nederland, moeten de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen van de referentiegebouwen worden vertaald 

naar alle andere gebouwen in de datasets van de verschillende referentiecategorieën. Deze vertaling van de 

resultaten van het referentiegebouw over de andere gebouwen, wordt ‘extrapoleren’ genoemd. 

 

Om een zo accuraat mogelijke uitspraak te doen over de potentiële CO2-reductie van andere VBO’s in de dataset, is 

het van belang dat de gekozen referentie, het vertrekpunt voor de extrapolatie, een gemiddelde oppervlakte heeft. 

Hiermee zijn zowel de grote als de kleinere VBO’s in de dataset niet “ver verwijderd” van de referentie en kan een 

meer accurate extrapolatie plaatsvinden. 

 

Omdat niet alle VBO’s in de dataset identiek zijn, kan de CO2-besparing per m² van het referentiegebouw niet 

simpelweg worden vermenigvuldigd met het aantal overige vierkante meters in de dataset. Op verschillende 

vlakken zijn specifieke aannames en uitgangspunten per referentiecategorie gehanteerd. In de volgende paragraaf 

worden deze onderwerpen puntsgewijs behandeld en toegelicht aan de hand van de kantoorreferentie.  

De uitgangspunten voor de overige referentiecategorieën zijn opgenomen in de bijlagen van deze rapportage. 

 

Waar in hoofdstuk 05.06 al is stilgestaan bij de impact van de focus op de CO2-reductie die te relateren is aan  

de gasbesparing, geldt ook in de extrapolatie dat dit een rol speelt. De resultaten in dit hoofdstuk moeten dan ook 

worden gezien in het licht van voornoemde paragraaf, waarbij de CO2-reductie als gevolg van gasbesparing een 

vertekend beeld geeft van de totale CO2-reductie, die wordt gerealiseerd bij het uitvoeren van de maatregelen bij 

alle gebouwen in de gebouwvoorraad. 

 

In sommige gevallen vallen meerdere referentiegebouwen binnen een categorieën die de BAG hanteert 

(bijvoorbeeld “onderwijs klein” en “onderwijs groot” binnen de BAG-categorie “onderwijs”). In dat geval wordt de 

dataset opgesplitst in twee delen op basis van grootte, die afzonderlijk en met aparte uitgangspunten worden 

doorgerekend. De opgetelde besparing van beide doorrekeningen wordt weergegeven in de totalen van de 

betreffende functie. Dit is naast de onderwijsfunctie ook het geval bij winkelfunctie en logiesfunctie. 

 

Ook komt het voor dat binnen een functie uit de dataset meerdere referentiecategorieën zijn gedefinieerd, 

bijvoorbeeld “gezondheidszorg met bed” en “gezondheidszorg zonder bed” binnen de categorie 

“gezondheidszorg”, die wordt gehanteerd in de BAG. In deze gevallen worden beide categorieën over de gehele 

dataset geëxtrapoleerd. Na deze doorrekening wordt met de beschikbare gegevens uit, onder andere, de RVO 

dataset gekeken naar de verhouding van deze functies binnen de betreffende BAG categorie, en worden de 

uitkomsten op deze manier naar rato verdeeld over de twee referentiecategorieën. Op deze wijze wordt de totale 

dataset dus naar rato verdeeld en worden dubbelingen vermeden. Dit is naast gezondheidszorg het geval bij de 

bijeenkomstfunctie, waar er een variant mét en zonder kinderopvang is doorgerekend binnen de BAG-categorie 

“bijeenkomst”. 
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09.02 Uitgangspunten extrapolatie 

Om een extrapolatie op een onderbouwde manier uit te voeren, moeten aannames en uitgangspunten worden 

geformuleerd over hoe de resultaten van de doorrekening van het referentiegebouw veranderen bij andere 

gebouwkenmerken. Ook zal bij een deel van de portefeuille al een deel van de maatregelen zijn uitgevoerd. 

Per stap in de extrapolatie lichten we toe waarom keuzes zijn gemaakt en welke impact deze keuzes hebben op de 

extrapolatieresultaten. 

 

Verdeling in bouwjaarklassen 

In het geval van de dataset kantoren bestaat de gehele voorraad kantoorgebouwen in Nederland uit circa  

94.000 VBO’s. Deze VBO’s delen we voor elke referentiecategorie op in drie bouwjaarklassen: 

► klasse 1: VBO’s met een bouwjaar voor 1992; 

► klasse 2: VBO’s met een bouwjaar van 1992 tot en met 2007; 

► klasse 3: VBO’s met een bouwjaar vanaf 2008. 

 

Zo wordt de dataset opgedeeld in drie delen. Deze driedeling wordt gemaakt om zo de VBO’s te identificeren 

waarbij het aannemelijk is dat de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen al (grotendeels) zijn getroffen.  

Hierbij is bewust gekozen voor de jaren waarin de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit zijn aangescherpt.  

Als uitgangspunt hanteren we dat de VBO’s in bouwjaarklasse 3 niet in aanmerking komen voor uitvoering van de in 

Deel I geformuleerde kosteneffectieve maatregelen.  

 

Daar komt bij dat besparingsmaatregelen, toegepast op VBO’s met nieuwere bouwjaren, over het algemeen minder 

effectief zijn en langere terugverdientijden kennen. De impact van de besparing van deze VBO’s op het totaal is  

dus ook minder groot dan bij VBO’s met oudere bouwjaren. Hierop zijn altijd uitzonderingen.  

Als uitgangspunt is aangenomen dat voor deze bouwjaarklasse geen maatregelen worden toegepast.  

Dit is daarmee een conservatief uitgangspunt. 

 

Voor bouwjaarklasse 2 geldt dat deze in een bouwjaarperiode van zestien jaar valt, tussen het bouwbesluit van 

1992 en 2008. Dit is een relatief groot tijdsbestek en daarom wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de VBO’s met 

een bouwjaar tot en met 1999 wél worden meegenomen in de extrapolatie en VBO’s met een bouwjaar tussen 

2000  

en 2008 niet worden meegenomen. Hier geldt dezelfde argumentatie als voor bouwjaarklasse 3. Ook hier geldt dat 

dit een vrij conservatieve aanname is en dat bij delen van de dataset wel degelijk verbetermaatregelen van 

toepassing zullen zijn, alhoewel deze in het geval van besparingsmaatregelen een beperktere impact hebben op de 

CO2-reductie. 

 

Per referentiecategorie wordt bepaald welk deel van de VBO’s in de dataset in bouwjaarklasse 2 wordt 

meegenomen in de extrapolatie, en welk deel niet. In het geval van dataset kantoren kent 45% van de VBO’s in 

bouwjaarklasse 2 een bouwjaar van voor 1999 en 55% een bouwjaar van 2000 of later. Alle VBO’s in  

bouwjaarklasse 2 worden meegenomen in de extrapolatie, maar de uitkomsten van de extrapolatie worden met 

55% gecorrigeerd om zo alleen de impact op de VBO’s met een bouwjaar tot en met 1999 mee te nemen in de 

resultaten. 

 

Alle VBO’s in de dataset die in bouwjaarklasse 1 vallen, worden meegenomen in deze stap van het selectieproces 

voor de extrapolatie. Alle VBO’s voor bouwjaarklasse 1 (<1800) worden niet meenomen in de extrapolatie. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn in de volgende figuur samengevat. 
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Correctie renovatie en sloop 

Nadat de dataset is verdeeld in de drie bouwjaarklassen en de verdeling van bouwjaarklasse 2 is bepaald, 

worden binnen de overgebleven dataset correcties/afslagen gehanteerd voor twee zaken: 

► Het deel van de VBO’s in de dataset waarvoor reeds een (grootschalige) renovatie heeft plaatsgevonden. 

Afhankelijk van de functie wordt een renovatiegraad gehanteerd die aannemelijk is voor de betreffende 

functie. In het geval van de kantoorfunctie is onder andere gekeken naar de RVO dataset en het aantal 

renovaties van kantoren dat daarin voorkomt. Dit relatief lage percentage houdt alleen rekening met de 

grootschalige renovaties die daarmee een aantekening in de dataset hebben gekregen, maar zal in de praktijk 

hoger liggen. Vanuit verschillende andere bronnen (onder andere CBS-gegevens rondom 

vergunningsaanvragen9 en de RVO dataset) valt af te leiden dat circa 20% tot 25% van de totale voorraad 

utiliteitsbouw als gerenoveerd kan worden beschouwd. Als (conservatief) uitgangspunt is een renovatiegraad 

van 30% gehanteerd. Van 30% van de VBO’s in de dataset is dus de verwachting dat deze niet verder kunnen 

worden verduurzaamd, omdat deze gebouwen al (gedeeltelijk) zijn gerenoveerd. 

 

► Het deel van de VBO’s in de dataset dat voor streefjaar 2030 wordt gesloopt.  

De omvang van elke (losse) referentiecategorie gaat de komende jaren veranderen door sloop, nieuwbouw en 

transformatie. Alle nieuw te bouwen gebouwen komen daarbij niet in aanmerking voor verduurzaming.  

Met sloop wordt in de extrapolatie wel rekening gehouden. Aannemelijk is dat het merendeel van de te slopen 

VBO’s een relatief oud bouwjaar heeft en in aanmerking komt voor verduurzaming. Historisch gezien wordt in 

het geval van kantoren, circa 300.000 m² bvo per jaar gesloopt10. Dit komt met de aanname van een 

vormfactor van 0,8 neer op circa 240.000 m² gbo per jaar. Met een aanname van 250.000 m² gbo aan sloop in 

de komende tienjaar (totaal circa 2,5 miljoen m² gbo) is een aanname van 5% sloop voor de te verduurzamen 

VBO’s in de dataset (totaal circa 50 miljoen m² gbo) bepaald. 

                                                                    
9 CBS Statline – Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio - 
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83672NED/table?fromstatweb – geraadpleegd op 15 februari 2020 
10 Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw – EIB – januari 2020 

Figuur 11: bouwjaar beslisboom 

Binnen de dataset kantoren (94.000 VBO’s) vallen ca. 53.200 VBO’s in bouwjaarklasse 1, 32.600 VBO’s in bouwjaarklasse 2 en 10.700 VBO’s in 

bouwjaarklasse 3. Van de 32.600 VBO’s in bouwjaarklasse 2 kennen 14.600 VBO’s (45%) een bouwjaar kleiner of gelijk aan 1999 en 18.000 VBO’s 

(55%) een bouwjaar van 2000 en later. 
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In voornoemde bron wordt slechts een aantal functies behandeld. Voor deze functies is het slooppercentage 

op dezelfde wijze af te leiden. Voor alle overige functies is, net als voor de kantoorfunctie, een slooppercentage 

van 5% aangehouden. De gevoeligheid van dit uitgangspunt wordt besproken in  

Hoofdstuk 09. Wat betreft transformatie zijn onvoldoende cijfers beschikbaar en is de impact op de totale 

gebouwenvoorraad naar verwachting niet significant. In de extrapolatie wordt hiervoor geen aparte correctie 

uitgevoerd. 

 

Grootteklassen 

Binnen de overgebleven set VBO’s worden vijf grootteklassen aangebracht. Omdat per functie de gemiddelde 

grootte van een VBO sterk kan wisselen, maar ook tussen de verschillende functies kenmerken sterk kunnen 

afwijken, is er per functie een aparte verdeling voor deze grootteklassen aangehouden. Het doel van de scheiding in 

vijf grootteklassen is om op deze wijze verschillende uitspraken te kunnen doen over de implementatie en de 

efficiëntie van de maatregelen. Bij de bepaling van elke grootteklasse per referentie is gekeken naar natuurlijke en 

verklaarbare metrages om de grootteklassen op in te delen.  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

                  Figuur 11: verdeling oppervlakte portefeuille per grootteklasse (kantoren) 

 

Uitgangspunt voor grootteklasse 1 is dat deze VBO’s zodanig klein zijn, dat de terugverdientijd van de 

kosteneffectieve maatregelen sterk onder druk komt te staan. Vaak wordt bij een dergelijk kleine VBO de 

terugverdientijd van de maatregelen zodanig lang door het kleine metrage van de VBO, dat de maatregel niet meer 

kosteneffectief blijkt te zijn. Om deze reden is besloten om alle VBO’s uit grootteklasse 1 niet mee te nemen in de 

extrapolatie. Let wel: de bandbreedte van grootteklasse 1 verschilt per referentiecategorie, maar voor alle 

extrapolaties geldt dat de VBO’s in grootteklasse 1 buiten de extrapolatie vallen. 

 

Grootteklasse 2, 3 en 4 kunnen worden gezien als de ‘kleine’, ‘middelgrote’ en ‘grote’ referentiecategorieën uit  

de selectiemethodiek van DGMR (zie ook bijlage 02 memo selectiemethodiek DGMR). Bij alle referentiecategorieën 

waar een middelgrote referentie is gekozen, valt deze dan ook altijd in grootteklasse 3. 

 

Ook hier gebruiken we de kantoorfunctie als voorbeeld. Deze functie is ingedeeld in de volgende 

vijf grootteklassen: 

► grootteklasse 1: 10 m² tot 100 m² gbo; 

► grootteklasse 2: 100 m² tot 500 m² gbo; 

► grootteklasse 3: 500 m² tot 1.500 m² gbo; 

► grootteklasse 4: 1.500 m² tot 3.500 m² gbo; 

► grootteklasse 5: 3.500 m² gbo en groter. 
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Grootteklasse 5 is speciaal gedefinieerd voor metrages die zó groot zijn, dat bepaalde (andere) maatregelen niet 

meer effectief zijn, en/of andere maatregelen effectief worden. Hiermee bedoelen we vooral op de VBO’s waarbij 

het interessant wordt over te stappen van een warmtepompopstelling naar een WKO-installatie. Per categorie is 

bepaald óf een WKO-installatie van toepassing is. Daarbij is aangenomen dat dit, indien mogelijk, met name geldt 

voor deze grootteklasse. In de aannames van de extrapolatie voor gebouwen in grootteklasse 5 is rekening 

gehouden met deze mogelijk effectievere maatregelen. Omdat deze effectievere maatregelen (zoals een  

WKO-installatie) niet altijd toepasbaar zullen blijken bij grote gebouwen, zijn er vrij conservatieve uitgangspunten 

gehanteerd voor de extra besparingspotentie van deze maatregelen. Er is in bijlage 07 een overzicht van de 

gehanteerde grootteklassen per functie opgenomen.   

 

 
*Alle VBO’s in bouwjaarklasse 2 worden wél meegenomen in de extrapolatie, maar de uitkomsten van de 

extrapolatie worden met 55% gecorrigeerd om zo alleen de impact op de VBO’s met een bouwjaar tot en met 1999 

mee te nemen in de resultaten. Er vindt ook een correctie plaats voor sloop en renovatie. Er worden circa 64.800 

VBO’s geëxtrapoleerd, maar deze set vertegenwoordigt door de correcties circa 47.500 VBO’s. 

 

Uitgangspunten parameters extrapolatie 

Voor alle VBO’s die in aanmerking komen voor extrapolatie worden in principe alle kosteneffectieve maatregelen 

van de betreffende referentiecategorie geëxtrapoleerd over de geselecteerde gebouwen. Zoals toegelicht, vormt 

bouwjaarklasse 5 hierop bij sommige referentiecategorieën een uitzondering, omdat daar de WKO installatie als 

nieuwe maatregel wordt geïntroduceerd. 

 

Om een uitspraak te doen over de impact van de maatregelen op het niveau van iedere VBO, worden de resultaten 

van de doorrekening van de individuele maatregelen uitgedrukt in waarden per m² gebruiksoppervlak (gbo). 

In de volgende tabel is dit gedaan voor de kosteneffectieve maatregelen van de kantoorreferentie. 

 

Maatregel Meerinvestering 

per m² gbo 

Besparing 

(Gas) 

per m² gbo 

Besparing 

(elektra) 

per m² gbo 

Besparing € 

 per jaar 

(Gas + elektra)  

per m² gbo 

CO2-reductie 

(Gas) 

per m² gbo 

CO2-reductie  

(Gas + elektra) 

per m²gbo 

Dakisolatie €11,40/m²  2,1 m³/m²  0,7 kWh/m² €1,35/m²  3,8 kg/m²  4,1 kg/m² 

Vloerisolatie €21,30/m²  3,7 m³/m²  -2,0 kWh/m² €1,94/m²  6,6 kg/m²  5,7 kg/m²  

Warmtepomp €39,50/m²  14,2 m³/m²  -30,2 kWh/m² €4,50/m²  25,4 kg/m² 11,8 kg/m² 

PV panelen €52,00/m²  0 m³/m²  33,45 kWh/m² €4,80/m²  0 kg/m²  15,1 kg/m² 

Tabel 20: Uitgangspunten extrapolatie kantoren, uitgedrukt per m² GBO 

Figuur 12: verdeling te verduurzamen VBO’s (bouwjaarklasse 1+2) naar grootteklasse 1 t/m 5 

Voor alle VBO’s in de dataset geldt dat als deze in bouwjaarklasse 1 of 2 vallen, én in grootteklasse 2 tot en met 5, dat deze mee worden 

genomen in de extrapolatie. Uiteindelijk geldt voor de dataset kantoren dat er circa 64.800 VBO’s van de 94.000 VBO’s in aanmerking komen voor 

de extrapolatie. 
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Deze kengetallen per m² gbo fungeren als basis voor de extrapolatie over de overige bouwjaarklassen en 

grootteklassen binnen deze gebruiksfunctie. De elektra wordt daarbij omgerekend naar kg CO2 met een 

emissiefactor van 0,34 kg CO2 per KWh; gas wordt omgerekend met een emissiefactor van 1,83 kg CO2 per m³ gas. 

Daarbij worden op- en afslagen gehanteerd op deze kengetallen om te corrigeren voor: 

 

► Interferentie 

De interferentie tussen de maatregelen is bekend voor de grootteklasse van het referentiegebouw. Aan de 

hand van de ‘Arcadis kostenkengetallen’ valt ook de interferentie en schommeling in de kostenkengetallen af te 

leiden wanneer wordt gekeken naar grote(re) en kleine(re) referentiegebouwen. Afhankelijk van de 

referentiecategorie, wordt in de extrapolatie dan ook rekening gehouden met deze bewegende 

interferentiefactor. 

In het voorbeeld van de kantoorfunctie is de interferentiefactor van het maatregelpakket op de CO2-reductie 

circa 20%. Voor kleinere VBO’s zijn de maatregelen over het algemeen minder effectief en duurder per m² gbo 

en wordt dan ook de interferentie tussen de maatregelen beïnvloed. Bij grootteklasse 4 en 5 wordt de 

interferentiefactor tussen de maatregelen vaak in een iets positievere richting bijgesteld. Afhankelijk van  

de Arcadis kostenkengetallen is deze impact per grootteklasse groter of kleiner. 

 

► Impact grootteklassen op investering, besparingspotentie, financiële besparing en CO2-reductie 

Naast een impact op de interferentie, heeft de grootte van een referentieobject ook invloed op de effectiviteit 

van maatregelen. Over het algemeen geldt dat wanneer een referentiegebouw meer gebruiksoppervlak heeft, 

de investering, energiebesparing en CO2-reductie (allen uitgedrukt per m² gbo) afnemen. Het omgekeerde 

geldt voor grootteklasse 2, waar deze correcties minder voordelig worden ingeschat. De correcties verschillen 

per referentiecategorie, maar hebben wel voor alle referentiecategorieën dezelfde achterliggende theorie 

zoals hiervoor omschreven en zijn toegepast op de investering per m² gbo en CO2-besparing (zowel gas als  

gas + elektra) per m² gbo. 

 

 Investering / m² gbo CO2-besparing per m² gbo 

Grootteklasse 1 n.v.t. n.v.t. 

Grootteklasse 2 10% 0% 

Grootteklasse 3              0% (basis)              0% (basis) 

Grootteklasse 4 -5% -10% 

Grootteklasse 5 -10% -20% 

Tabel 21: voorbeeld extrapolatieparameters (standaard) 

 

De extrapolatieparameters uit bovenstaande tabel moeten worden gezien als basisuitgangspunt voor alle 

extrapolaties. Deze parameters zijn voor grootteklasse 4 en 5 redelijk conservatief ingeschat, om zo de 

extrapolatie “veilig” uit te kunnen voeren en tegelijkertijd te corrigeren voor extremen in de dataset.  

Deze parameters zijn voor bepaalde functies gevoelig, en deze gevoeligheden worden dan ook benadrukt in de 

gevoeligheidsanalyse die is uitgevoerd over de extrapolatieberekeningen. 
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► Dubbele/gemengde functies 

VBO’s die meerdere functies toegewezen hebben gekregen, worden met 50% gecorrigeerd en daarmee dus 

voor 50% meegenomen in de extrapolatie. Voorbeeld: een VBO met de functie kantoren/sport” komt ‘zowel in 

de dataset van categorie kantoren als categorie sport voor. Omdat niet is af te leiden welk deel van een VBO bij 

een dubbele functie kan worden toegewezen aan beide functies, wordt de VBO in beide sets opgenomen in de 

extrapolatie en maar voor 50% meegeteld in de bepaling van de CO2-reductie. 

 

► Bouwjaarklasse 

Voordat er is geëxtrapoleerd, is reeds gecorrigeerd voor de VBO’s in de verschillende bouwjaarklassen.  

In Figuur 12, en in hoofdstuk 09.02 is uitgelegd welke stappen zijn genomen om te corrigeren voor de 

bouwjaren. Bouwjaarklasse 1 wordt geheel meegenomen, bouwjaarklasse 2 naar rato van de VBO’s met een 

bouwjaar tot en met 1999, en bouwjaarklasse 3 is uitgesloten. In de verdere extrapolatie is voor bouwjaren 

geen aparte correctie doorgevoerd. Dit is mede ingegeven door het feit dat voor alle VBO’s hetzelfde 

uitgangspunt is gehanteerd voor de reeds genomen meetregelen, en het referentiegebouw representatief is 

voor een gemiddelde VBO in de betreffende dataset. 

 

 

 

 

 

Figuur 12: overzicht extrapolatie voor de referentiecategorie kantoren (Let op: De grootteklassen zijn per referentiecategorieën bepaald, zie bijlage 07)   
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09.03 Resultaten 

De uitgangspunten uit voorgaande paragraaf vormen de basis voor de extrapolatieberekening voor alle individuele 

referentiecategorieën. Tijdens de extrapolatie wordt voor elke VBO in de dataset afzonderlijk bepaald welke 

grootteklasse, bouwjaarklasse, opslagen en afslagen van toepassing zijn. Zo wordt een uitspraak gedaan op het 

niveau van elke VBO. 

 

Let wel: generieke op- en afslagen, die gelden voor de gehele portefeuille, worden ook op gebouwniveau 

doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de afslag voor reeds gerenoveerde VBO’s. Het is niet zo dat in de 

berekeningen gebouwen worden uitgesloten, maar er wordt juist een afslag op de berekeningen van alle VBO’s 

gedaan om zo te corrigeren voor deze reeds gerenoveerde VBO’s. Dit betekent dat in de berekeningen op het 

niveau van elke individuele VBO op- en afslagen worden meegenomen op het niveau van de dataset.  

Daarmee zijn de berekeningen op VBO niveau niet (meer) te vergelijken met de doorrekening van het 

referentiegebouw van de desbetreffende referentiecategorie, maar wordt juist toegewerkt naar een totaalbeeld 

van de gehele dataset. 

 

Daarbij wordt dus een hoger abstractieniveau gehanteerd met uitspraken op portefeuilleniveau, die ervoor zorgen 

dat de individuele berekeningen op VBO niveau niet meer los kunnen worden beschouwd en te zien zijn als een 

maatwerkdoorrekening van elke individuele VBO.  

 

 

Wanneer de extrapolatie wordt uitgevoerd op de dataset kantoren ontstaat het onderstaande beeld.  

De extrapolatie over de dataset kantoren laat een totale CO2-reductie van het gasverbruik zien van  

circa 820 miljoen kg, oftewel 0,82 Mton. Onderstaand is de potentiele CO2-besparing per grootteklasse 

weergegeven. Hieruit valt af te lezen dat alle grootteklassen een relatief gelijk aandeel hebben in de totaal te 

realiseren besparing. Grootteklasse 5 kent het grootste absolute besparingspotentieel.  

In Bijlage 07 is een overzicht te vinden van alle berekende potentiele CO2-reducties per grootteklasse, verdeeld per 

referentiefunctie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figuur 13: CO2-reductie per grootteklasse overzicht kantoren 

 

Ter referentie  

► De doorrekening van het maatregelpakket op het gekozen referentiegebouw voor kantoren laat een  

CO2-besparing op het gasverbruik zien van circa 35 kg CO2 per m² gbo. 

► De extrapolatie laat een gemiddelde besparing zien van circa 13 kg CO2 per m² gbo over de gehele portefeuille. 

► Op het deel van de portefeuille waar daadwerkelijk maatregelen worden geëxtrapoleerd, is de impact van deze 

maatregelen gemiddeld circa 22 kg CO2 per m² gbo. Hierin zijn ook alle op- en afslagen verwerkt die op de 

gehele dataset zijn toegepast. 
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09.04 Uitvoeringspercentage 

Elke extrapolatie is afhankelijk van meerdere aannames en uitgangspunten. In de uitgewerkte extrapolatie in  

de vorige paragraaf wordt uitgegaan van de ideale’ situatie, waarin elke gebouweigenaar in de geselecteerde 

dataset voor de extrapolatie de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen voor 2030 uitvoert. In de praktijk zal 

dit, ondanks de waarschijnlijke kosteneffectiviteit van de maatregelen, nooit het geval zijn. De studie is daarmee 

een onderzoek naar de potentieel te realiseren CO2-reductie bij de volledige implementatie van alle geïdentificeerde 

kosteneffectieve maatregelen voor alle referentiecategorieën. 

 

Aan deze uitkomsten kan een uitvoeringspercentage worden gekoppeld. De totale potentiële besparing wordt dan 

gecorrigeerd met het percentage dat realistisch wordt geschat voor de uitvoering van de maatregelen. Dit is in 

principe een simpele afslagmethodiek, waarbij een uitvoeringspercentage van bijvoorbeeld 50% ook grofweg 50% 

van de CO2-reductie betekent. In dit onderzoek doen we geen directe uitspraak over de hoogte van dit 

uitvoeringspercentage, omdat slechts wordt onderzocht in hoeverre de opgave van de 1 Mton CO2-besparing in 

2030 is in te vullen met kosteneffectieve maatregelen. Wel is het belangrijk de uitkomsten van dit onderzoek in het 

licht te zien van dit uitvoeringspercentage.   
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10  

GEVOELIGHEIDSANALYSE 

De resultaten zoals gepresenteerd in hoofdstuk 06 zijn de resultaten van elf extrapolaties die allemaal zijn 

gebaseerd op bepaalde uitgangspunten en aannames. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verschillende 

parameters die zijn gebruikt voor de extrapolatie en gevoeligheden die deze parameters laten zien.  

Oftewel, in hoeverre veranderen de resultaten als de uitgangspunten wijzigen. 

Tezamen zorgen deze gevoeligheden voor inzicht in hoe de resultaten van de extrapolatie moeten worden 

geïnterpreteerd en waar optimalisaties, kansen en risico’s in de extrapolatie moeten worden gezocht. 

10.01 Parameters 

Aan de basis van de extrapolatie liggen meerdere uitgangspunten. Al deze uitgangspunten zijn reeds behandeld in 

hoofdstuk 09. Van deze parameters is een aantal die geen gevoeligheid kennen. Zo zijn bijvoorbeeld de 

emissiefactoren van elektra en gas als gegeven behandeld. Verder geldt dat kenmerken van de VBO’s in de dataset 

als gegeven worden beschouwd. Er is dus niet gekeken naar de impact van veranderde oppervlaktegegevens en/of 

bouwjaren van de VBO’s die zich in alle datasets bevinden. 

 

In deze gevoeligheidsanalyse wordt gekeken naar de parameters die in de praktijk anders kunnen zijn dan in de 

extrapolatie als uitgangspunt is aangenomen. Deze parameters zijn te verdelen in parameters die een direct effect 

hebben op de CO2-besparing van de VBO’s, en parameters die pas bij een bepaalde drempelwaarde impact hebben 

op de besparingspotentie (indirect effect). De gevoeligheid is per referentiecategorie uitgevoerd op elf parameters. 

Voor alle parameters volgt een korte toelichting. 

 

Direct effect 

► Omvang van de grootteklassen 

Het effect van het verruimen of verkleinen van de grootteklassen. In deze analyse wordt gekeken naar het 

effect van het verkleinen en vergroten van de grootteklassen met maximaal min of plus 20%. 

► Grens tussen bouwjaarklasse 1 en 2 

De grens ligt in elke extrapolatie standaard (onderbouwd) op 1992. Het effect op de uitkomsten wordt 

onderzocht als dit jaartal varieert tussen 1985 en 1999. 

► Grens tussen bouwjaarklasse 2 en 3 

De grens ligt in elke extrapolatie standaard (onderbouwd) op 2008. Het effect op de uitkomsten wordt 

onderzocht als dit jaartal varieert tussen 2001 en 2015. 

► Op-/afslag CO2-reductie per grootteklasse 

Voor de grootteklassen rondom grootteklasse 3, de klasse waartoe in principe elk middelgroot 

referentiegebouw behoort, worden op- en afslagen gehanteerd voor de effectiviteit van maatregelen.  

Dit geldt ook voorde CO2-reductie. Per grootteklasse wordt standaard een procentuele op- of afslag 

gehanteerd. Er wordt onderzocht wat de impact is van het variëren van deze opslag met 10% in positieve en 

negatieve zin.   
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► Interferentiefactor per grootteklasse 

De interferentie op de besparingspotentie in de grootteklasse van het referentiegebouw is bekend. 

Deze interferentie van maatregelen zorgt er meestal voor dat het maatregelpakket van kosteneffectieve 

maatregelen niet zo effectief is als een optelling van de individuele besparingen per maatregel. 

Soms versterken maatregelen elkaar en is sprake van een positieve interferentie (een grotere besparing dan de 

optelling van de individuele maatregelen). Per grootteklasse zijn aannames gedaan over deze 

interferentiefactor. Er wordt onderzocht wat de impact is als deze factor met 10% afwijkt in positieve  

en negatieve zin van de aannames. 

► Afslagpercentage (sloop + renovatie) 

Per categorie worden aannames gedaan over het percentage VBO’s dat reeds een renovatie heeft ondergaan 

en het percentage VBO’s dat de komende jaren wordt gesloopt. De optelling van deze percentages zorgt voor 

een afslag op de doorrekening van de totale dataset per referentiecategorie. In deze gevoeligheidsanalyse 

wordt onderzocht wat de impact is van het verschuiven van dit percentage met zowel 30% positief als negatief. 

► CO2-reductie (gas) per maatregel 

Per maatregel wordt zowel de besparing van gas als elektra omgezet in het equivalent in kilogram CO2. 

Alleen de gasbesparing wordt in dit onderzoek betrokken bij de conclusie of de opgave van 1 Mton  

CO2-reductie in 2030 kan worden ingevuld met kosteneffectieve maatregelen.. Bij deze gevoeligheidsanalyse 

wordt onderzocht hoe groot de impact is als de gasbesparing per maatregel met zowel 20% positief als negatief 

wordt bijgesteld. 

 

Indirect effect 

► (meer)Investering per maatregel 

De (meer)investering heeft geen direct effect op de besparingspotentie. Naast een directe impact op de 

financiële doorrekening van de maatregelen, wordt deze parameter pas interessant in de gevoeligheidsanalyse 

wanneer maatregelen door een stijging in de investeringskosten niet meer kosteneffectief zijn of door een 

daling van de investeringskosten toch kosteneffectief worden. 

► Op-/afslag investering per grootteklasse 

Voor de grootteklassen rondom grootteklasse 3, de klasse waartoe in principe elk middelgroot 

referentiegebouw behoort, worden op- en afslagen gehanteerd voor de effectiviteit van maatregelen.  

Dit geldt ook voor de (meer)investering. Per grootteklasse wordt standaard een procentuele op- of afslag 

gehanteerd. Er wordt onderzocht wat de impact is van het variëren van deze opslag met 10% in positieve en 

negatieve zin. 

► Besparing per maatregel (€) 

De jaarlijkse besparing per maatregel heeft niet direct effect op de besparingspotentie. Naast een directe 

impact op de financiële doorrekening van de maatregelen, wordt deze parameter pas interessant in  

de gevoeligheidsanalyse wanneer maatregelen door een daling van de jaarlijkse besparing niet meer 

kosteneffectief zijn of door een stijging van de jaarlijkse besparing toch kosteneffectief worden. 

► Op-/afslag besparing (€) per grootteklasse 

Voor de grootteklassen rondom grootteklasse 3, de klasse waartoe in principe elk middelgroot 

referentiegebouw behoort, worden op- en afslagen gehanteerd voor de effectiviteit van maatregelen.  

Dit geldt ook voorde besparing per maatregel in euro’s. Per grootteklasse wordt standaard een procentuele op- 

of afslag gehanteerd. Er wordt onderzocht wat de impact is van het variëren van deze opslag met 10% in 

positieve en negatieve zin. 
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Indexatie prijzen en energieprijzen 

In dit onderzoek zijn voor de uitwerking van de maatregelen de kostenkengetallen van Arcadis gebruikt.  

Deze worden medio 2020 vernieuwd. Tot die tijd is er behoefte aan inzicht in de kosten die in 2020 realistisch zijn 

voor de verschillende maatregelen. Voor de extrapolatie zijn de kosten van de maatregelen uit de Arcadis 

kengetallen met prijspeil januari 2017 geïndexeerd naar prijspeil januari 2020 met de BDB-index voor 

utiliteitsbouw11. Deze index bedraagt circa 18,5%. 

 

De energieprijzen prijspeil 01-01-2020 worden gehanteerd (zie hoofdstuk 02.04). In de extrapolatie is geen rekening 

gehouden met verdere prijsstijgingen van de energieprijzen.  

 

Deze indexaties van de kosten hebben daarmee impact op de terugverdientijdberekening van  

de verschillende maatregelen. Vooralsnog heeft dit voor één maatregel het effect dat deze inclusief de 

geïndexeerde investering en energieprijzen niet meer kosteneffectief is. Het gaat hier om de dakisolatie van de 

functie andere bijeenkomst”’. Deze is zonder indexatie kosteneffectief met 29 jaar en met indexatie niet meer 

kosteneffectief met 37 jaar (beschouwingstermijn van 30 jaar). In de gevoeligheidsanalyse van deze functie (Bijlage 

05) komt dit duidelijk terug.  

   

                                                                    
11 BDB Bouw(kosten)data – www.bdb.nl – indexcijfers utiliteitsbouw - geraadpleegd op 15 januari 2020 
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10.02 Analyse uitkomsten kantorenreferentie 

Net als in alle andere hoofdstukken wordt ook hier de kantoorreferentie als uitgangspunt gebruikt. In onderstaande 

grafieken wordt de impact van de behandelde gevoeligheden met een direct effect behandeld. Daar waar sprake is 

van een indirect of incidenteel effect, wordt dit apart toegelicht. Voor alle onderstaande grafieken geldt dat op de 

y-as de totale CO2-reductie door de gasbesparing voor de gehele gebouwvoorraad kantoren te zien is. Op de x-as 

wordt de gevoeligheid van de desbetreffende parameter aangegeven. De verticale lijn door de grafieken geeft het 

basisresultaat van de extrapolatie weer. 

 

Grootte van de grootteklassen 

Bij deze parameter is te zien dat de gekozen grootteklassen een 

relatief beperkte impact hebben. De uitkomsten van de 

extrapolatie van deze parameter zorgen voor een beperkte 

variatie in de totale uitkomsten. Alle VBO’s worden met het 

verschuiven van deze parameter nog steeds meegenomen, maar 

de klassen worden 20% groter of kleiner. Alleen in grootteklasse 

1 vallen daadwerkelijk VBO’s af, maar door de geringe omvang 

heeft dit een beperkt effect. 

 

Grens tussen bouwjaarklasse 1 en 2 

Bij deze parameter is te zien dat het gekozen jaar weinig impact 

heeft. De uitkomsten van de extrapolatie zorgen voor een zeer 

beperkte variatie in de uitkomsten. Een verklaring hiervoor is dat 

er slechts een gering aantal VBO’s afvalt door de verschuiving 

van deze grens. 

 

 

 

Grens tussen bouwjaarklasse 2 en 3 

Ook bij deze parameter is te zien dat het gekozen jaar weinig 

impact heeft. De uitkomsten van de extrapolatie zorgen voor 

een zeer beperkte variatie in de uitkomsten. Een verklaring 

hiervoor is dat er slechts een gering aantal VBO’s afvalt door de 

verschuiving van deze grens. 

 

 

  

Op-/afslag CO2-reductie per grootteklasse 

De afslag die per grootteklasse wordt gedaan op de CO2-reductie 

is een stuk gevoeliger. Variërend tussen 10% extra opslag en 10% 

extra afslag, variëren de uitkomsten al redelijk sterk. Er is hier 

een verklaarbaar lineair verband. De impact is circa 45 miljoen kg 

CO2 in positieve en negatieve zin in de meest extreem 

gepresenteerde scenario’s. 

 

 

 

Figuur 14: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen grootteklassen 

 

Figuur 15: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen bouwjaarklasse 1 

 

Figuur 16: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen bouwjaarklasse 2 

 

Figuur 17: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen CO2-factor in 

extrapolatie 
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Interferentiefactor per grootteklasse 

De impact van een 10% sterkere of zwakkere interferentiefactor 

is aanzienlijk. Vanzelfsprekend is een 10% sterkere interferentie 

een vorm van afslag en heeft het daarmee ook circa 10% invloed 

op de uitkomsten. De impact is circa 65 miljoen kg CO2 in 

positieve en negatieve zin in de meest extreem gepresenteerde 

scenario’s. 

 

 

Afslagpercentage (sloop + renovatie) 

De impact van de afslag voor sloop en renovatie is aanzienlijk. 

Ook hier gaat het om een directe (lineaire) afslag op de 

resultaten. Omdat de totale afslag van deze factoren in veel 

extrapolaties rond de 35% ligt, is een bandbreedte van 30% 

rondom het basisuitgangspunt gekozen. Er kan worden gesteld 

dat de besparing 30% hoger ligt wanneer geen afslag voor sloop 

en renovatie wordt gehanteerd. De volgende grafiek bevestigt 

dit. 

 

CO2-reductie (gas) per maatregel 

De CO2-reductie die per maatregel wordt gerealiseerd, heeft ook 

een direct effect op de reductie van het totaal. 

Ook hier zien we dus het lineaire karakter van de analyse terug 

in de grafiek. De 20% op- en afslag heeft een effect van circa 

20% op de resultaten en toont daarmee aan dat ook de 

gevoeligheid van de berekende CO2-reductie per maatregel 

aanzienlijk is. 

 

Indirect effect 

De in dit hoofdstuk gepresenteerde indirecte effecten hebben in het geval van de kantoorreferentie geen impact op 

de besparing. Binnen een realistische bandbreedte hebben de (voornamelijk financieel ingestoken parameters) niet 

tot gevolg dat de kosteneffectiviteit van maatregelen zodanig verandert dat sprake is van het wegvallen van 

maatregelen. Ook zijn er geen “oranje” maatregelen die binnen de gehanteerde bandbreedtes van de 

gevoeligheidsanalyse alsnog kosteneffectief blijven.   

Figuur 18: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen interferentiefactor 

 

Figuur 19: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen renovatie-

/sloopfactor 

Figuur 20: gevoeligheidsanalyse impact aanpassen CO2-factor (gas) 

Maatregel 
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11  

CONCLUSIE 

Voorgaande hoofdstukken hebben de stappen omschreven die voor elke referentiecategorie zijn genomen om de 

mogelijke kosteneffectieve maatregelen, en de daarbij behorende energiebesparing, CO2-reductie en investeringen 

in kaart te brengen en over de gehele gebouwvoorraad te extrapoleren. De specifieke uitgangspunten voor alle 

referentiecategorieën zijn te vinden in bijlage 03 bij deze rapportage. 

 

Hiermee komen we tot de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag van het onderzoek. 

 

“Wat is het besparingspotentieel van alle kosteneffectieve maatregelen op de totale gebouwvoorraad van de 

utiliteitsbouw in Nederland en in hoeverre is de opgave van 1 Mton aanvullende CO2-reductie door besparing van het 

aardgasverbruik haalbaar in 2030?”  

 

 

Resultaten 

Onderstaande tabel bevat de extrapolatiedata van alle referentiecategorieën in het onderzoek. In de tabel zijn de 

uitkomsten van alle referentiecategorieën onder elkaar gezet. Hierbij is ook inzichtelijk gemaakt hoe groot de 

besparing per vierkante meter is, beschouwd over de totale gebouwenvoorraad binnen die referentiecategorie. 

 

Referentiecategorieën 
Aantal VBO’s 

(x 1.000) 
Oppervlakte 

(x 1 mln. m² gbo) 
Gasbesparing Totaal 

(x 1 mln. Kg CO2) 

Gas en 
Elektrabesparing 

Totaal 
(x 1 mln. Kg CO2) 

Gasbesparing per m² 
gbo  

(kg CO2) 

Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang 15 8,1 75 90 9,5 

Andere bijeenkomstfunctie 54 32 225 340 7,0 

Celfunctie 0,1 1,1 7 8 6,6 

Gezondheidszorgfunctie met 
bedgebied 

2,5 2 20 45 9,5 

Andere gezondheidszorgfunctie 23 19 185 230 9,9 

Logiesfunctie in een logiesgebouw 7,6 8,7 40 50 4,8 

Andere logiesfunctie 119 8,2 50 100 6,3 

Onderwijsfunctie (klein) 2 19 235 400 13,8 

Onderwijsfunctie (groot) 13 16 230 250 12,7 

Sportfunctie 12 14 50 90 3,3 

Winkelfunctie (klein) 126 30 625 445 12,4 

Winkelfunctie (groot) 6,2 21 30 235 1,5 

TOTAAL 380* 179* 1.772 2.283 9,9 

Kantoorfunctie 96 64 820 830 12,8 

TOTAAL (incl. kantoren) 476* 243* 2.592 3.113 10,7 

Tabel 22: totaaltabel reductiepotentieel geïdentificeerde kostenefficiënte maatregelen per referentiecategorie 
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Uit de totaaltabel blijkt dat de reductieopgave van 1 Mton CO2 door gasbesparing in de bestaande utiliteitsbouw in 

principe is in te vullen met de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen. Vanzelfsprekend zijn de 

gepresenteerde getallen uit de tabel een inschatting die is gebaseerd op verschillende aannames en 

uitgangspunten. In dit hoofdstuk wordt duiding gegeven aan de wijze waarop de resultaten moeten worden 

geïnterpreteerd.  

Let op: de potentiele CO2-reductie, die centraal staat in dit onderzoek, is de CO2-reductie, te behalen uit een 

besparing van aardgas. Een belangrijke opmerking is dat bij sommige van de geïdentificeerde kosteneffectieve 

maatregelen het gasverbruik daalt terwijl het elektraverbruik stijgt. Dit geeft een vertekend beeld van de 

uiteindelijke CO2-reductie. Om dit in beeld te brengen, wordt in bovenstaande tabel ook weergegeven wat het 

gecombineerde CO2-reductiepotentieel is van gas én elektra samen. Daaruit blijkt dat (bijvoorbeeld) bij de 

winkelfunctie (klein) de CO2-reductie voor gas en elektra samen lager is dan wanneer er alleen naar gasbesparing 

wordt gekeken. Dit heeft te maken met het feit dat een warmtepomp veel gas bespaart maar meer elektriciteit 

verbruikt. Doordat elektra naar verwachting in de toekomst steeds duurzamer wordt opgewerkt, resulteert dit op 

de langere termijn waarschijnlijk alsnog in een overall CO2 -reductie. Als aandachtspunt wordt daarom meegegeven 

dat het altijd aanbeveling verdient om elektra zo duurzaam mogelijk op te wekken of in te kopen. 

 

De kantoorfunctie is bewust apart opgenomen in de totaal tabel. Voor de kantoorfunctie geldt een label C 

verplichting in 2023. Dit betekent dat voor de kantoren een (groot) deel van de geïdentificeerde kosteneffectieve 

maatregelen mogelijk al wordt getroffen in het licht van deze verplichting. Deze besparing is reeds meegenomen in 

de al geprognosticeerde 2,2 Mton CO2-reductie in 2030. Om te voorkomen dat de besparing voor de kantoorfunctie 

dubbel wordt geteld, is deze bewust apart gepresenteerd. 

 

Belangrijk is om te verwijzen naar het eerder geïntroduceerde uitvoeringspercentage in hoofdstuk 09.04. 

Bovenstaande tabel geeft de “ideale” situatie weer, waarin elke gebouweigenaar binnen de geselecteerde set 

gebouwen voor de extrapolatie invulling geeft aan de uitvoering van de geïdentificeerde kosteneffectieve 

maatregelen voor 2030. In de praktijk is dit, ondanks dat deze maatregelen in de regel kosteneffectief zullen zijn, 

nooit het geval. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de interpretatie van deze conclusie.  

 

Zoals eerder vermeld doen we in dit onderzoek geen directe uitspraak over de hoogte van dit 

uitvoeringspercentage, omdat het onderzoek de haalbaarheid van de 1 Mton CO2-besparing onderzoekt en hierin 

geen rekening wordt gehouden met het percentage gebouweigenaren dat daadwerkelijk invulling gaat geven aan 

de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen, anders dan de in hoofdstuk 09 beschreven uitgangspunten voor 

de extrapolatie. Wel is het belangrijk de uitkomsten van dit onderzoek in het licht te zien van dit 

uitvoeringspercentage. 

 

Gevoeligheid werkelijk te realiseren besparing  

In dit onderzoek en in het handelingsperspectief per gebruiksfunctie in bijlage 03 komen verschillende 

uitgangspunten, aannames en aandachtspunten aan bod die van invloed zijn op de werkelijk te realiseren besparing 

en CO2-reductie tot 2030. Deze kunnen zowel een bijstelling naar boven of naar beneden betekenen voor het totaal 

te realiseren reductiepotentieel. Hieronder wordt een aantal belangrijke punten geschetst. 

 

Maatregelen 

► In dit onderzoek is gekeken naar gebouwgebonden maatregelen. Bij veel instellingen en bedrijven zijn er 

kansen voor besparingen op het procesgebonden energieverbruik (ook wel gebruiksgebonden energieverbruik 

genoemd). Bij bedrijven en instellingen met een hoog procesgebonden energiegebruik verdient het de 

aanbeveling om deze maatregelen in samenhang te beschouwen en ook gebruik te maken van de potentie die 

er in het gebruik te behalen is. 
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► Daarbij is in het onderzoek gekeken naar fysieke verbetermaatregelen. In de praktijk liggen er ook nog kansen 

op het gebied van gedragsmaatregelen, denk bijvoorbeeld aan het correct inregelen en onderhouden van 

installaties, maar ook aan gedrag van de gebruikers van het gebouw. 

► Er is een selectief aantal bewezen technologieën doorgerekend, waarbij in specifieke gevallen één of twee 

varianten zijn beschouwd. In de praktijk kunnen ook andere maatregelen of varianten kosteneffectief blijken. 

Dit is sterk afhankelijk van de context van het gebouw. Een specifiek maatwerkadvies kan hierin inzicht bieden. 

► Er wordt verondersteld dat de maatregelen technisch toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid 

van een kruipruimte voor de maatregel vloerisolatie en de aanwezigheid van een geschikt dak voor 

zonnepanelen (alleen bij winkelfunctie klein wordt in het algemeen aangenomen dat dit niet het geval is).  

► Voor bepaalde maatregelen wordt aangenomen dat zich een natuurlijk moment voordoet tot 2030 en wordt de 

meerinvestering beschouwd. Voor andere maatregelen wordt er juist van uitgegaan dat dit niet het geval is en 

wordt gerekend met de totale investering. In de praktijk verschilt dit per gebouw.  

► De verwachte besparingen zijn gebaseerd op de rekenmethodiek van de NTA 8800 en betreffen een 

theoretische besparing. In de praktijk kunnen deze hoger of lager uitvallen. 

 

Kortom, er is gekeken naar welke losse maatregelen in de regel kosteneffectief zijn voor de betreffende 

referentiecategorie. In de praktijk verschilt dit per gebouw. Uit een maatwerkadvies kunnen meer potentiele 

kosteneffectieve maatregelen naar voren komen, die zijn afgestemd op de specifieke context. Ook kan daarin een 

verdere verdiepingsslag worden gemaakt, welke maatregelen beïnvloeden elkaar positief of juist negatief, om zo tot 

een optimaal maatregelenpakket te komen. In hoofdstuk 05.07 wordt ingegaan op de gevoeligheid van de 

belangrijkste parameters voor de kosteneffectiviteit van de beschouwde verbetermaatregelen. 

 

Extrapolatie 

Bovengenoemde maatregelen zijn doorgerekend voor referentiegebouwen met gemiddelde bouwkundige 

kenmerken. Vervolgens zijn deze maatregelen op basis van een aantal aannames geëxtrapoleerd naar de gehele 

gebouwenvoorraad. Voor het deel van de gebouwenvoorraad dat is betrokken bij de extrapolatie wordt ervan 

uitgegaan dat de maatregelen niet reeds zijn toegepast. Verder zijn conservatieve aannames gehanteerd voor de 

extrapolatie, om te voorkomen dat het reductiepotentieel wordt overschat. In de praktijk zullen ook voor 

gebouwen die niet zijn meegenomen in de extrapolatie (zoals gebouwen met een bouwjaar vanaf 2000 of 

gebouwen in de kleinste grootteklasse) kosteneffectieve verbetermaatregelen mogelijk zijn. In hoofdstuk 10 wordt 

de gevoeligheid van de belangrijkste aannames voor de extrapolatie nader toegelicht. 

 

Overige randvoorwaarden 

Behalve deze randvoorwaarden en aandachtspunten bij de geïdentificeerde kosteneffectieve maatregelen en de 

extrapolatie, is ook de context waarin maatregelen worden getroffen van belang. Het lag niet binnen de scope van 

dit onderzoek om meer inzicht in te verkrijgen of nadere aannames te doen voor overige bepalende factoren. In de 

overleggen met de begeleidingscommissie zijn onder andere aan bod gekomen: 

► de problematiek van de split incentive, waarbij degene die de investering doet (veelal de gebouweigenaar) niet 

degene is die profiteert van de lagere energierekening (veelal de gebruiker); 

► in verschillende sectoren worden verschillende criteria gehanteerd ten aanzien van de rentabiliteit. 

Dat een maatregel zich binnen de levensduur terugverdient, betekent niet automatisch dat deze voldoet aan 

de investeringscriteria van een gebouweigenaar (die bijvoorbeeld rekening houdt met bepaalde risico-opslagen 

of een bepaalde interne rentevoet); 

► dat maatregelen kosteneffectief zijn, betekent niet altijd dat ze ook financierbaar zijn. Om de 

aanvangsinvestering te kunnen doen, moet een gebouweigenaar toegang hebben tot eigen vermogen of geld 

kunnen lenen. 
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Het verdient aanbeveling om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende succes- en faalfactoren voor het 

implementeren van verbetermaatregelen in de bestaande utiliteitsbouw per sector.  

 

Industriefunctie 

Zoals toegelicht bij de scope van het onderzoek, is de industriefunctie niet meegenomen in de berekeningen en de 

extrapolatie van de resultaten, omdat de functie niet in de NTA 8800 kan worden doorgerekend. Verduurzaming 

van de industriefunctie is in de gepresenteerde resultaten niet noodzakelijk om het streefdoel van 1 Mton  

CO2-reductie te behalen. Desondanks kan een inschatting worden gemaakt van de totale reductiepotentie van de 

industriefunctie. Als wordt aangenomen dat de maatregelen die vrijwel altijd kosteneffectief zijn (warmtepomp en 

PV panelen) ook toepasbaar zijn bij de industriefunctie, kan een voorzichtige inschatting worden gemaakt van de 

reductiepotentie van een gemiddelde vierkante meter met een industriefunctie. Verder onderzoek moet aantonen 

wat de daadwerkelijke potentiële reductie voor deze functie is. 

 

Spijtvrij 

Tot slot een belangrijke disclaimer bij de hybride warmtepomp. Deze maatregel komt in dit onderzoek voor alle 

referentiecategorieën als kosteneffectief naar voren en heeft daarmee ook een belangrijk aandeel in het totale 

reductiepotentieel. Echter, om te bepalen of deze maatregel ‘spijtvrij’ is, moet deze worden beschouwd in relatie 

tot de transitie naar aardgasvrije wijken. Het advies is dan ook om eerst de gemeentelijke transitievisie warmte te 

raadplegen, voordat tot deze maatregel wordt overgegaan. Mocht uit de transitievisie warmte blijken dat de wijk 

van het aardgas af gaat voordat de maatregel is terugverdiend, dan kan het raadzaam zijn om direct de overstap te 

maken naar stadswarmte of een volledig duurzaam alternatief op gebouwniveau. 

 

Vervolg 

Dit onderzoek en haar resultaten geven een beeld over de mogelijk kosteneffectieve maatregelen en CO2 reductie 

daarvan voor de utiliteitsbouw. Daarnaast heeft het onderzoek tot een aantal aanknopingspunten en aanvullende 

vragen geleid, die in een mogelijk vervolg nader kunnen worden opgepakt. De snel veranderende technologieën op 

gebied van duurzaamheid, plus de huidige omstandigheden in de markt, maken dat op korte termijn nieuwe 

inzichten ontstaan. Ook het onderzoek naar de eindnorm, dat bij afronden van dit onderzoek nog loopt, kan 

mogelijk aanvullende inzichten of aanbevelingen bieden.  

Een aantal onderwerpen ter verdieping zijn onder andere: 

► verbinding met het traject van de routekaarten, binnen de sectoren van de utiliteitsbouw; 

► de aansluiting op de doelen, zoals deze worden geformuleerd binnen de eindnorm; 

► uitbreiding van de maatregelen, met proces- of gedragsmaatregelen om verduurzaming te realiseren. 
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