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BIJLAGE 03  
FACTSHEETS 
 

 

Deze bijlage bevat per referentiecategorie een zogenaamde ‘factsheet’. In elke factsheet wordt per functie een 

aantal onderwerpen behandeld in relatie tot de specifieke uitgangspunten, kosteneffectieve maatregelen, het 

maatregelpakket en het bijbehorende handelingskader. De factsheets bestaan uit: 

 

1. Algemene informatie en uitgangspunten 

Hierin wordt algemene informatie over het referentiegebouw geïntroduceerd. Naast de 

basiskenmerken van het referentiegebouw worden verwachte gebouwgebonden energieverbruiken 

en de gehanteerde bouwkundige en energetische uitgangspunten in kaart gebracht. 

 

2. Resultaten van de maatregel doorrekening op maatregelniveau 

In dit deel van de factsheet worden de doorgerekende resultaten van de individuele maatregelen in 

het referentiegebouw weergegeven. De resultaten laten zien of de maatregel kosteneffectief (groen), 

potentieel kosteneffectief (oranje), of niet kosteneffectief (grijs) is.  

 

3. Resultaten van het maatregelpakket 

In dit deel van de factsheet is inzichtelijk gemaakt wat de (individueel) kosteneffectieve maatregelen 

gezamenlijk, het maatregelpakket, bespaart op het referentiegebouw. Ook wordt er aandacht 

besteed aan de interferentie tussen de maatregelen, die elkaar kunnen versterken of juist 

verzwakken. Alle kosteneffectieve maatregelen worden ook individueel toegelicht. 

 

4. Handelingsperspectief  

Naast het eerder geïntroduceerde algemene handelingsperspectief (ook bijgesloten is in deze bijlage) 

geeft dit onderdeel van de factsheet een specifiek handelingsperspectief voor de betreffende functie, 

waarbij het ingaat op specifieke aandachtspunten, tips & tricks en adviezen bij de implementatie van 

de (kosteneffectieve) maatregelen. 

 



BIJEENKOMSTFUNCTIE VOOR KINDEROPVANG 
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Investering € 13.800 € 84.200 € 23.400 € 119.000 € 69.300 € 112.800 € 15.800  N.v.t. € 7.800 € 62.900 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
361 181 -833 3.259 -4.189 -767 -21.518 N.v.t. 2.538 33.455 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

1.102 1.193 1.471 2.409 3.239 3.885 10.347 N.v.t. -105 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
2.090 2.190 2.350 5.410 4.370 6.690 11.180 N.v.t. 670 14.950 

Besparing   

euro/jaar 
€ 700 € 730 € 770 € 1.900 € 1.380 € 2.200 € 3.640 N.v.t. € 270 € 4.500 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
20/30 115/30 30/30 64/30 50/15 51/15 4/15 N.v.t. 29/15 14/20 

MAATREGELEN BIJEENKOMSTFUNCTIE VOOR KINDEROPVANG 

REFERENTIEGEBOUW 

53.300 kWh/jaar   

16.100 mᶾ/jaar 

47.600 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  0,15 m².K/W   

Rc gevel 0,36 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  0,22 m².K/W   

U-raam 2,9  W /m² K  Hout of kunststof en dubbelglas zonder coating 

Type ventilatie 
Natuurlijke toevoer en            

Mechanische afvoer 
 

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 8 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
940 m² 

31% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1955 

DAKOPPERVLAK 

447 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat, in plaats van een besparing, een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, 
maar zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 115.800 

Besparing elektra  10.900 kWh/jaar 

Besparing aardgas  12.300 mᶾ/jaar 

Besparing 29.000 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 8.090 

Terugverdientijd  

 per jaar  
14 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83 kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 4 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 95%. 
  
Daar waar  sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet 
meegenomen in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de 
rapportage, en in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele 
kosteneffectieve maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te 
worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

 Vloerisolatie: deze maatregel betreft het voorzien van extra isolatie (EPS-platen) aan de onderzijde van de huidige vloer. Er is uitgegaan van uitvoering op een zelfstandig 

moment, ofwel wanneer bewust wordt gekozen om de vloer extra te isoleren. Een Rc-waarde van 3,5 m².K/W wordt gehanteerd voor de te plaatsen vloerisolatie.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen  als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  

Het kosteneffectieve maatregelpakket raakt alle onderdelen van het gebouw: 

het verbeteren van de isolatie van de schil, het verwarmingsconcept en de 

opwekking. Omdat dit allemaal effect heeft op de prestaties van het gebouw, 

kan de verminderde energiebehoefte en aanvullende opwekking van elektra 

ervoor zorgen dat ook maatregelen zoals een volledige warmtepomp een 

interessante mogelijkheid worden. Het wordt aanbevolen om deze afweging 

integraal voor het gehele gebouw te benaderen. Een advies op maat kan inzicht 

bieden in het meest optimale maatregelenpakket per gebouw. 

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor een 

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang het gebruik van warmwater niet als 

primair gebruik wordt beschouwd.  



ANDERE BIJEENKOMSTFUNCTIE 
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Investering € 12.800 € 80.500 € 11.200 € 103.200 € 52.500 € 85.400 € 11.900  N.v.t. € 5.900 € 58.400 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
191 184 -183 3.143 -2.711 -581 -14.561 N.v.t. 1.664 28.898 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

575 1.120 292 2.327 2.204 2.697 7.080 N.v.t. -50 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
1.090 2.070 460 5.230 3.020 4.630 7.710 N.v.t. 480 13.880 

Besparing   

euro/jaar 
 € 370   € 690  € 150  €1.800  € 960  €1.530  €2.600  N.v.t.  € 210   € 3.800  

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
35/30 116/30 75/30 57/30 55/15 56/15 5/15 N.v.t. 28/15 15/20 

MAATREGELEN ANDERE BIJEENKOMSTFUNCTIE 

REFERENTIEGEBOUW 

40.500 kWh/jaar   

11.600 mᶾ/jaar  

31.300  kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  1,87 m².K/W   

Rc gevel 1,33 m².K/W   

Rc dak  2,29 m².K/W   

U-raam 2,74 & 4,66 W /m² K  Hout of kunststof en dubbelglas zonder coating 

Type ventilatie 
Natuurlijke toevoer - mechanische 

afvoer 
 

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig compressie 

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 6,5 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
712 m² 

29% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1953 

DAKOPPERVLAK 

415 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een  toename een vermeerdering van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, 
maar zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 59.400 

Besparing elektra  14.300kWh/jaar 

Besparing aardgas  7.080 mᶾ/jaar 

Besparing 21.600 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 6.400 

Terugverdientijd  

 per jaar  
9 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen:  Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83 kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 2 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 100%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor een 

bijeenkomstfunctie voor kinderopvang het gebruik van warmwater niet als 

primair gebruik wordt beschouwd.  

Voor het aardgasvrij maken of veranderingen aan de 

verwarmingsinstallatie, is het een aanbeveling om ook buiten het gebouw 

naar de mogelijkheden te kijken. In de regionale energie strategieën (RES) 

wordt aangegeven hoe een wijk van het gas af gaat en ook in reeds 

beschikbare lokale verkenningen worden mogelijkheden geduid voor het 

opwekken van energie in het gebied. Mocht het bijvoorbeeld bekend zijn 

dat stadsverwarming of een WKO wordt aangelegd, dan kan daarmee, bij 

de aanpassingen op korte termijn, rekening worden gehouden.  

 Deze maatregel is net niet kosteneffectief bevonden voor het gekozen referentiegebouw. De kans is groot dat dit voor een net ander gebouw wél 

kosteneffectief is. Als de investeringskosten net lager uitvallen, of de opbrengsten hoger zijn (of allebei), dan is dit een interessante maatregel om te 

overwegen.  

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  
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Investering € 114.100 € 2.087.000 € 88.500 € 830.600 € 897.900 € 1.397.000 € 182.700  € 51.700 € 361.500 € 521.400 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
2.396 2.509 -4.147 32.360 -30.935 222.377 -282.330 -666 89.015 364.511 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

4.261 13.438 1.723 2.207 18.699 57.905 137.272 7.119 -3.230 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
8.430 24.880 1.670 14.950 22.900 179.100 149.400 12.500 24.500 123.930 

Besparing   

euro/jaar 
€ 2.700 € 8.180 € 730 € 3.630 € 8.920 € 50.400 € 61.500 € 4.190 € 4.450 € 26.100 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
42/30 255/30 121/30 228/30 97/15 28/15 3/15 12/15 81/15 20/20 

MAATREGELEN CELFUNCTIE 

REFERENTIEGEBOUW 

2.177.000 kWh/jaar   

233.800 mᶾ/jaar 

1.168.000 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke  besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  1,3 m².K/W  vloerisolatie 

Rc gevel 2,0 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  2,0 m².K/W   

U-raam 2,9 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig compressie 

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 6,73 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
10.894 m² 

24% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1989 

DAKOPPERVLAK 

3.704 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 755.800 

Besparing elektra  66.300 kWh/jaar 

Besparing aardgas  115.500 mᶾ/jaar 

Besparing 228.700 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 56.700 

Terugverdientijd  

 per jaar  
13 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonneboiler: deze maatregel betreft het plaatsen van een (nieuw) zonneboilersysteem. Deze maatregel dient te worden uitgevoerd op een zelfstandig moment, ofwel wanneer 

bewust wordt gekozen om zonnecollectoren te plaatsen. De geplaatste zonnecollectoren op het dak gebruiken het invallend zonlicht om warmwater te genereren, en 

vervolgens het warmwater op te slaan in een boilervat. De toepassing van deze maatregel is functieafhankelijk, in verband met de vraag naar warmwater bij de 

desbetreffende functie.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83 kg CO2 per m³. 
 
Daar waar er bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 3 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 80%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP HET MAATREGELPAKKET 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  

Het kosteneffectieve maatregelpakket raakt alle onderdelen van het gebouw: 

het verbeteren van de isolatie van de schil, het verwarmingsconcept en de 

opwekking. Omdat dit allemaal effect heeft op de prestaties van het gebouw, 

kan de verminderde energiebehoefte en aanvullende opwekking van elektra 

ervoor zorgen dat ook maatregelen zoals een volledige warmtepomp een 

interessante mogelijkheid worden. Het wordt aanbevolen om deze afweging 

integraal voor het gehele gebouw te benaderen. Een advies op maat kan inzicht 

bieden in het meest optimale maatregelenpakket per gebouw. 

Niet alleen door het toepassen van duurzame maatregelen kan een gebouw 

worden verduurzaamd, ook een beter of anders gebruik van het gebouw kan 

voordelen opleveren. Het toepassen van energiemanagement of uitleg van het 

gebruik van het gebouw, levert bijzonder grote voordelen op in het werkelijk 

energieverbruik.  



GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE MET BEDGEBIED 
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Investering € 106.700 € 225.200 € 86.100 € 254.400 € 267.000 € 430.000 € 56.200 € 19.900 € 111.200 € 490.000 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
1.265 146 -1.067 19.471 -10.050 96.800 -103.030 -26 33.840 340.486 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  
2.893 1.458 429 233 4.941 23.170 50.094  674 -1.006 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
5.600 2.660 400 7.040 5.400 74.300 54.500 1.200 9.700 115.800 

Besparing   

euro/jaar 
 € 1.810   € 880  € 180  € 1.530   € 2.220  € 20.730   € 22.460   € 400   € 1.820   €24.400 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
59/30 256/30 480/30 166/30 120/15 21/15 3/15 50/15 61/15 20/20 

MAATREGELEN GEZONDHEIDSFUNCTIE MET BEDGEBIED 

REFERENTIEGEBOUW 

877.800 kWh/jaar   

93.000 mᶾ/jaar 

395.700 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  2,53 m².K/W  Isolatie aanwezig 

Rc gevel 2,45 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  3,50 m².K/W   

U-raam 1,80 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 7,59 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
3.353 m² 

26% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
2004 

DAKOPPERVLAK 

3.460 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 543.300 

Besparing elektra  237.450 kWh/jaar 

Besparing aardgas  50.100 mᶾ/jaar 

Besparing 170.300 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 46.800 

Terugverdientijd  

 per jaar  
12 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 2 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 100%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

In de kostenramingen is geen rekening gehouden met eventuele subsidies, die 

voor bepaalde maatregelen zeker mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de SDE subsidie 

biedt kansen om de investeringskosten te compenseren. Dit maakt de 

maatregelen meer kosteneffectief.  

Voor het aardgasvrij maken of veranderingen aan de 

verwarmingsinstallatie, is het een aanbeveling om ook buiten het gebouw 

naar de mogelijkheden te kijken. In de regionale energie strategieën (RES) 

wordt aangegeven hoe een wijk van het gas af gaat en ook in reeds 

beschikbare lokale verkenningen worden mogelijkheden geduid voor het 

opwekken van energie in het gebied. Mocht het bijvoorbeeld bekend zijn 

dat stadsverwarming of een WKO wordt aangelegd, dan kan daarmee bij 

de aanpassingen op korte termijn rekening worden gehouden.  

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  



ANDERE GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE 
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Investering  € 33.900   € 568.300   € 23.700   € 193.500   € 161.300   € 344.600   € 36.000  N.v.t.  € 35.700   € 154.900  

Besparing elektra  

kWh/jaar 
1.529 1.110 -1.605 4.164 -11.905 -1.752 -57.954 N.v.t 7.107 91.872 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  
4.692 8.397 2.945 3.065 8.667 10.120 27.477 N.v.t -391 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
8.900  15.400  4.720  6.900  11.500  17.500 29.420  N.v.t 1.720  36.800  

Besparing   

euro/jaar 
 € 3.000  € 5.100  € 1.500   € 2.400   € 3.600   € 5.800   € 9.100  N.v.t  € 700   €12.850  

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
11/30 110/30 15/30 82/30 45/15 59/15 4/15 N.v.t 51/15 12/20 

MAATREGELEN ANDERE GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE 

REFERENTIEGEBOUW 

121.000 kWh/jaar   

40.000 mᶾ/jaar 

114.430 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  1,3 m².K/W   

Rc gevel 2,0 m².K/W   

Rc dak  2,0 m².K/W   

U-raam 2,9 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toe– en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig compressie 

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 6,73 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
2.149 m² 

26% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1950 

DAKOPPERVLAK 

1.100 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 248.500 

Besparing elektra  32.150 kWh/jaar 

Besparing aardgas  33.400 mᶾ/jaar 

Besparing 75.900 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 22.200 

Terugverdientijd  

 per jaar  
11 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

 Vloerisolatie: deze maatregel betreft het voorzien van extra isolatie (EPS-platen) aan de onderzijde van de huidige vloer. Er is uitgegaan van uitvoering op een zelfstandig 

moment, ofwel wanneer bewust wordt gekozen om de vloer extra te isoleren. Een Rc-waarde van 3,5 m².K/W wordt gehanteerd voor de te plaatsen vloerisolatie.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2  met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt 
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 4 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 95%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP HET MAATREGELPAKKET 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor andere 

gezondheidszorgfunctie het gebruik van warmwater niet als primair gebruik 

wordt beschouwd. Binnen deze functie dient  tijdens het gebouw specifiek 

maatwerkadvies te worden gekeken of een zonneboiler binnen het gebruik valt 

of niet. Het is mogelijk dat een zonneboiler wenselijk is in een specifieke context.  

Het kosteneffectieve maatregelpakket raakt alle onderdelen van het gebouw: 

het verbeteren van de isolatie van de schil, het verwarmingsconcept en 

opwekking. Omdat dit allemaal effect heeft op de prestaties van het gebouw, 

kan de verminderde energiebehoefte en aanvullende opwekking van elektra 

ervoor zorgen dat ook maatregelen zoals een volledige warmtepomp een 

interessante mogelijkheid worden. Het wordt aanbevolen om deze afweging 

Niet alleen door het toepassen van duurzame maatregelen kan een gebouw 

worden verduurzaamd, ook een beter of anders gebruik van het gebouw kan 

voordelen opleveren. Het toepassen van energiemanagement of uitleg van het 

gebruik van het gebouw, levert bijzonder grote voordelen op in het werkelijk 

energieverbruik.  



KANTOORFUNCTIE 
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Investering € 3.400 € 23.300 € 6.300 € 28.800 € 49.400 € 74.900 € 11.800  N.v.t. € 5.000 € 15.500 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
204 42 -594 503 -1.909 -243 -9.008 N.v.t. 1.130 9.967 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

629 356 1.102 369 1.342 1.541 4.234 N.v.t. -71 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
1.190 650 1.770 830 1.750 2.670 4.510 N.v.t. 260 3.690 

Besparing   

euro/jaar 
€ 400 € 220 € 580 € 285 € 550 € 890 € 1.340 N.v.t.  € 110 € 1.400 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
8/30 107/30 11/30 101/30 90/15 85/15 9/15 N.v.t. 47/15 11/20 

MAATREGELEN KANTOORFUNCTIE 

REFERENTIEGEBOUW 

16.700 kWh/jaar   

5.900 mᶾ/jaar 

14.900  kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  0,17 m².K/W   

Rc gevel 1,55 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  0,85 m².K/W   

U-raam 2,90 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie balansventilatie  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 6,4 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
298 m² 

27% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1969 

DAKOPPERVLAK 

110 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 37.000 

Besparing elektra  2.500 kWh/jaar 

Besparing aardgas  5.350mᶾ/jaar 

Besparing 10.420 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 3.500 

Terugverdientijd  

 per jaar  
11 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

 Vloerisolatie: deze maatregel betreft het voorzien van extra isolatie (EPS-platen) aan de onderzijde van de huidige vloer. Er is uitgegaan van uitvoering op een zelfstandig 

moment, ofwel wanneer bewust wordt gekozen om de vloer extra te isoleren. Een Rc-waarde van 3,5 m².K/W wordt gehanteerd voor de te plaatsen vloerisolatie.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 4 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 95%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Binnen de kantoorfunctie is het ventilatiesysteem afhankelijk per type kantoor.  

Er zit een voornamelijk verschil tussen een klein kantoor en een middel en groot 

kantoor. Voornamelijk omdat in sommige gevallen balansventilatie van 

toepassing is en in andere gevallen mechanische ventilatie. De maatregelen met 

betrekking tot de warmteterugwinning binnen kantoorgebouwen, is gebouw 

afhankelijk. Hier dient dus per gebouw bij het opstellen van een maatwerkadvies 

naar worden gekeken, om te bepalen of de maatregel kosteneffectief kan worden 

beschouwd of niet.  

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor een 

kantoorfunctie het gebruik van warmwater niet als primair gebruik wordt 

beschouwd.  

Het kosteneffectieve maatregelpakket raakt alle onderdelen van het gebouw: 

het verbeteren van de isolatie van de schil, het verwarmingsconcept en de 

opwekking. Omdat dit allemaal effect heeft op de prestaties van het gebouw, 

kan de verminderde energiebehoefte en aanvullende opwekking van elektra 

ervoor zorgen dat ook maatregelen zoals een volledige warmtepomp een 

interessante mogelijkheid worden. Het wordt aanbevolen om deze afweging 

integraal voor het gehele gebouw te benaderen. Een advies op maat kan inzicht 

bieden in het meest optimale maatregelenpakket per gebouw. 



LOGIESFUNCTIE IN EEN LOGIEGEBOUW 
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Investering  € 23.400   € 221.600   € 18.900  € 509.800   € 209.800   €337.300   € 46.200   € 13.000  € 91.500   € 107.100  

Besparing elektra  

kWh/jaar 
813 451 -1.865 -2.991 -7.177 21.310 -51.558 -390 14.584 74.861 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  
1.233 1.414 779 3.087 5.737 8.060 25.068 3.672 -802 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
2.500 2.700 760 4.500 7.800 21.700 27.300 6.400 3.500 25.450 

Besparing   

euro/jaar 
 € 800   € 880   €330   € 1.600   € 2.900   € 6.300   €11.200   €2.160   € 570  € 5.360 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
30/30 253/30 57/30 314/30 72/15 53/15 4/15 6/15 161/15 20/20 

MAATREGELEN LOGIESFUNCTIES IN EEN LOGIESGEBOUW 

REFERENTIEGEBOUW 

294.800 kWh/jaar   

33.300 mᶾ/jaar 

136.700 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  0,52 m².K/W   

Rc gevel 2,11 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  1,97 m².K/W   

U-raam 2,9 W /m² K  Hout of kunststof en dubbelglas met coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 6,5 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
2.757 m² 

42% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1980 

DAKOPPERVLAK 

761 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 189.800 

Besparing elektra  -49.850 kWh/jaar 

Besparing aardgas  29.350 mᶾ/jaar 

Besparing 61.000 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 13.900 

Terugverdientijd  

 per jaar  
14 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonneboiler: deze maatregel betreft het plaatsen van een (nieuw) zonneboilersysteem. Deze maatregel dient te worden uitgevoerd op een zelfstandig moment, ofwel wanneer 

bewust wordt gekozen om zonnecollectoren te plaatsen. De geplaatste zonnecollectoren op het dak gebruiken het invallend zonlicht om warmwater te genereren, en 

vervolgens het warmwater op te slaan in een boilervat. De toepassing van deze maatregel is functieafhankelijk, in verband met de vraag naar warmwater bij de 

desbetreffende functie.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 4 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 71%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen 

bomen en gebouwen. 

Bij logiesfuncties in een logiesgebouw is het aan te raden om een 

maatwerkadvies op stellen, wanneer sprake is van een logiesgebouw met een 

zwembad. Dan zijn er andere uitgangspunten wat betreft de uitgevoerde erkende 

maatregelen en daardoor heeft dit invloed op de eerder gekozen uitgangspunten.  

Het kosteneffectieve maatregelpakket raakt alle onderdelen van het gebouw: 

het verbeteren van de isolatie van de schil, het verwarmingsconcept en de 

opwekking. Omdat dit allemaal effect heeft op de prestaties van het gebouw, 

kan de verminderde energiebehoefte en aanvullende opwekking van elektra 

ervoor zorgen dat ook maatregelen zoals een volledige warmtepomp een 

interessante mogelijkheid worden. Het wordt aanbevolen om deze afweging 

integraal voor het gehele gebouw te benaderen.Een advies op maat kan inzicht 

bieden in het meest optimale maatregelenpakket per gebouw. 

Niet alleen door het toepassen van duurzame maatregelen kan een gebouw 

worden verduurzaamd, ook een beter of anders gebruik van het gebouw kan 

voordelen opleveren. Het toepassen van energiemanagement of uitleg van het 

gebruik van het gebouw, levert bijzonder grote voordelen op in het werkelijk 

energieverbruik.  



ANDERE LOGIESFUNCTIE 
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Investering  € 1.850   € 41.600  € 1.400  € 7.700   € 5.900  € 9.600  € 1.350  € 400  € 660   € 8.400  

Besparing elektra  

kWh/jaar 
47 3.089 -5.672 20.121 -221 1.295 -1.881 -7 577 5.905 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  
78 267 37 32 147 361 915 70 -24 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
150 500 40 130  200 1.100 1.000 130 16054  2.000  

Besparing   

euro/jaar 
 € 50  € 165   € 15  € 35   € 70   € 305   € 410  € 40   € 30   € 425  

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
37/30 255/30 88/30 223/30 82/15 31/15 3/15 9/15 24/15 20/20 

MAATREGELEN ANDERE LOGIESFUNCTIE 

REFERENTIEGEBOUW 

14.500 kWh/jaar   

1.550 mᶾ/jaar 

7.740 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het  
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  1,3 m².K/W  vloerisolatie 

Rc gevel 2,0 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak 2,0 m².K/W   

U-raam 2,9W /m² K  Hout of kunststof en dubbelglas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 2,15 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
80 m² 

20% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1989 

DAKOPPERVLAK 

60 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 10.170 

Besparing elektra  4.000 kWh/jaar 

Besparing aardgas  990 mᶾ/jaar 

Besparing 2.500 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 1.100 

Terugverdientijd  

 per jaar  
9 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket een samenstelling van de maatregelen.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonneboiler: deze maatregel betreft het plaatsen van een (nieuw) zonneboilersysteem. Deze maatregel dient te worden uitgevoerd op een zelfstandig moment, ofwel wanneer 

bewust wordt gekozen om zonnecollectoren te plaatsen. De geplaatste zonnecollectoren op het dak gebruiken het invallend zonlicht om warmwater te genereren, en 

vervolgens het warmwater op te slaan in een boilervat. De toepassing van deze maatregel is functieafhankelijk, in verband met de vraag naar warmwater bij de 

desbetreffende functie.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2  met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar er bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 3 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 80%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

 Deze maatregel is net niet kosteneffectief bevonden voor het referentiegebouw. De kans is groot dat dit voor een net ander gebouw wél 

kosteneffectief is. Als de investeringskosten net lager uitvallen, of de opbrengsten hoger zijn (of allebei), dan is dit een interessante maatregel om 

te overwegen.  

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

In de kostenramingen is geen rekening gehouden met eventuele subsidies, die 

voor bepaalde maatregelen zeker mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de SDE subsidie 

biedt kansen om de investeringskosten te compenseren. Dit maakt de 

maatregelen meer kosteneffectief.  

Voor het aardgasvrij maken of veranderingen aan de 

verwarmingsinstallatie, is het een aanbeveling om ook buiten het gebouw 

naar de mogelijkheden te kijken. In de regionale energie strategieën (RES) 

wordt aangegeven hoe een wijk van het gas af gaat en ook in reeds 

beschikbare lokale verkenningen worden mogelijkheden geduid voor het 

opwekken van energie in het gebied. Mocht het bijvoorbeeld bekend zijn 

dat stadsverwarming of een WKO wordt aangelegd, dan kan daar bij de 

aanpassingen op korte termijn rekening mee worden gehouden.  

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekeniang gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  



ONDERWIJSFUNCTIE (KLEIN) 
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Investering  € 26.900  € 439.000  € 21.700   € 114.900   € 475.900   € 943.100   € 36.300 N.v.t.  €6.600   € 122.700 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
761 732 -867 2.537 -3.187 9.514 -24.704 N.v.t. 2.624 75.062 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

2.382 5.310 1.539 2.197 2.685 4.177 12.754 N.v.t. -143 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
4.518 9.742 2.457 4.790 3.716 10.702 14.403 N.v.t. 636 29.143 

Besparing   

euro/jaar 
 € 1.500   € 3.250   € 800   € 1.600  € 1.200   € 3.100  € 5.000  N.v.t.  € 215   € 8.500  

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
18/30 135/30 27/30 72/30 402/15 300/15 7/15 N.v.t. 30/15 14/20 

MAATREGELEN ONDERWIJSFUNCTIE (KLEIN) 

REFERENTIEGEBOUW 

82.800 kWh/jaar   

16.560 mᶾ/jaar 

58.500 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het  
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  0,15 m².K/W   

Rc gevel 0,69 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  0,22 m².K/W   

U-raam 2,9 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Natuurlijke toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 4,62 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
919 m² 

25% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1949 

DAKOPPERVLAK 

871 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 207.400 

Besparing elektra  47.700 kWh/jaar 

Besparing aardgas  15.840 mᶾ/jaar 

Besparing 48.000 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 12.270 

Terugverdientijd  

 per jaar  
17 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 Dakisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere dakisolatie aan de buitenzijde van de gebouwschil. Er is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment te 

worden uitgevoerd, ofwel 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. Een Rc waarde van 8 is in sommige  gevallen kosteneffectief en aanbevolen wordt dit te overwegen. 

 Vloerisolatie: deze maatregel betreft het voorzien van extra isolatie (EPS-platen) aan de onderzijde van de huidige vloer. Er is uitgegaan van uitvoering op een zelfstandig 

moment, ofwel wanneer bewust wordt gekozen om de vloer extra te isoleren . Een Rc-waarde van 3,5 m².K/W wordt gehanteerd voor de te plaatsen vloerisolatie.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 4 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 95%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het kosteneffectieve maatregelpakket raakt alle onderdelen van het gebouw: 

het verbeteren van de isolatie van de schil, het verwarmingsconcept en 

opwekking. Omdat dit allemaal effect heeft op de prestaties van het gebouw, 

kan dit ervoor zorgen dat ook maatregelen zoals een volledige warmtepomp 

een interessante mogelijkheid worden. Het wordt aanbevolen om deze 

afweging integraal voor het gehele gebouw te benaderen. Een advies op maat 

kan inzicht bieden in het meest optimale maatregelenpakket per gebouw. 

Voor het aardgasvrij maken of veranderingen aan de 

verwarmingsinstallatie, is het een aanbeveling om ook buiten het gebouw 

naar mogelijkheden te kijken. In de regionale energie strategieën (RES) 

wordt aangegeven hoe een wijk van het gas af gaat en ook in reeds 

beschikbare lokale verkenningen worden mogelijkheden geduid voor het 

opwekken van energie in het gebied.  

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor 

onderwijsfunctie klein het gebruik van warmwater niet als primair gebruik wordt 

beschouwd.  

 

Het toepassen van vloerisolatie is niet altijd mogelijk, omdat in de 

gebouwenvoorraad van kleine schoolgebouwen het ontbreken van een 

kruipruimte een bekend issue is. Hiermee dient rekening te worden gehouden 

met het maatwerk advies.  



ONDERWIJSFUNCTIE (GROOT) 
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Investering  € 93.600   € 642.000  € 88.000  € 1.126.600  € 986.350  € 1.333.800   €144.600   € 10.200  € 61.300   € 427.800 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
932 552 -895 23.263 -1.650 281.923 -258.478 -26 21.013 299.023 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

3.384 4.283 1.176 27.255 10.071 40.346 150.810 348 -1.369 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
6.370 7.850 1.800 56.640 17.500 168.000 181.700 620 4.700 101.700 

Besparing   

euro/jaar 
 € 2.100   € 2.600   € 640  €17.900   € 5.880   € 44.220   € 71.300   € 210   € 690   € 21.400 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
45/30 248/30 138/30 63/30 168/15 30/15 2/15 50/15 89/15 20/20 

MAATREGELEN ONDERWIJSFUNCTIE (GROOT) 

REFERENTIEGEBOUW 

1.058.400 kWh/jaar   

155.200 mᶾ/jaar 

530.850 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  0,15 & 2,5 m².K/W   

Rc gevel 0,19 & 0,36 & 2,27 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak 2,53 m².K/W   

U-raam 
3,3 & 4,22 & 3,77 & 2,53 & 2,2 & 2,9  

W /m² K  
Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 5,55 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
8.625 m² 

36% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1963 

DAKOPPERVLAK 

3.039 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 572.400 

Besparing elektra  40.540 kWh/jaar 

Besparing aardgas  150.800 mᶾ/jaar 

Besparing 283.400 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 92.700 

Terugverdientijd  

 per jaar  
6 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen, kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 2 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 100%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP HET MAATREGELPAKKET 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

In de kostenramingen is geen rekening gehouden met eventueel subsidies, die 

voor bepaalde maatregelen zeker mogelijk zijn. Bijvoorbeeld de SDE subsidie 

biedt kansen om de investeringskosten te compenseren. Dit maakt de 

maatregelen meer kosteneffectief.  

Voor het aardgasvrij maken of veranderingen aan de 

verwarmingsinstallatie, is het een aanbeveling om ook buiten het gebouw 

naar mogelijkheden te kijken. In de regionale energie strategieën (RES) 

wordt aangegeven hoe een wijk van het gas af gaat en ook in reeds 

beschikbare lokale verkenningen worden mogelijkheden geduid voor het 

opwekken van energie in het gebied. Mocht het bijvoorbeeld bekend zijn 

dat stadsverwarming of een WKO wordt aangelegd, dan kan daarmee bij 

de aanpassingen op korte termijn rekening worden gehouden.  

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  
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Investering  € 28.200   € 158.400  € 23.600   € 115.700   € 95.600  € 150.200   € 19.800   € 12.600  € 4.200   € 80.000 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
518 267 -272 -101 0 2.480 -12.465 -26 3.191 36.820 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

1.054 725 128 798 638 843 6.383 647 -133 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
2.060 1.390 140 1.400 1.150 2.350 7.180 1.150 850 19.000 

Besparing   

euro/jaar 
 € 650   € 450  € 55  € 470   € 380  € 700  € 2.900   € 380   € 210  € 4.700 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
42/30 351/30 417/30 247/30 251/15 216/15 7/15 33/15 20/15 17/20 

MAATREGELEN SPORTFUNCTIE 

REFERENTIEGEBOUW 

52.200 kWh/jaar   

14.600 mᶾ/jaar 

39.800 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  1,30 m².K/W   

Rc gevel 2,00 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  2,8 m².K/W   

U-raam 2,20 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR107  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 8,16 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
1.182 m² 

19% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1991 

DAKOPPERVLAK 

914 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 99.900 

Besparing elektra  26.800 kWh/jaar 

Besparing aardgas  6.625 mᶾ/jaar 

Besparing 26.500 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 7.330 

Terugverdientijd  

 per jaar  
14 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

 Daglicht afhankelijke regeling i.c.m. aanwezigheidsdetectie: deze maatregel betreft het aanbrengen van een daglichtregeling in combinatie met aanwezigheidsdetectie.  

Deze maatregel dient te worden uitgevoerd op een zelfstandig moment, ofwel wanneer bewust wordt gekozen om daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie toe te passen. 

Daarbij dient te worden opgemerkt dat reeds wordt uitgegaan  van LED verlichting in de referentie, aangezien dit een erkende maatregel betreft. 

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 2 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 95%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

 Deze maatregel is met betrekking tot het referentiegebouw net niet kosteneffectief bevonden. De kans is groot dat dit voor een net ander gebouw 

wél kosteneffectief is. Als de investeringskosten net lager uitvallen, of de opbrengsten hoger zijn (of allebei), dan is dit een interessante maatregel 

om te overwegen.  

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Onder de sportfunctie vallen zowel gymzalen als zwembaden. Echter is het 

gekozen referentiegebouw niet representatief voor zwembaden. Dan wordt 

aanbevolen om een maatwerkadvies op te stellen.  

Voor het aardgasvrij maken of veranderingen aan de 

verwarmingsinstallatie, is het een aanbeveling om ook buiten het gebouw 

naar de mogelijkheden te kijken. In de regionale energie strategieën (RES) 

wordt aangegeven hoe een wijk van het gas af gaat en ook in reeds 

beschikbare lokale verkenningen worden mogelijkheden geduid voor het 

opwekken van energie in het gebied. Mocht het bijvoorbeeld bekend zijn 

dat stadsverwarming of een WKO wordt aangelegd, dan kan daarmee bij 

de aanpassingen op korte termijn rekening worden gehouden.  

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen bomen 

en gebouwen. 

Uit de analyse blijkt dat een hybride warmtepomp het in veel gevallen 

kosteneffectief is. Echter in de ambitie om aardgasloos te zijn, kan ook voor een 

volledige warmtepomp worden gekozen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hierbij rekening moet worden gehouden met piekbelasting en dat een overstap 

naar laagtemperatuurverwarming vaak gepaard gaat met het verbeteren van de 

isolatie en het vervangen van de warmteafgifte systemen. Bijvoorbeeld in een 

sportaccommodatie is in zeer korte tijd veel warm water nodig. Hiermee dient 

rekening te worden gehouden in de keuze voor een verwarmingsconcept.  



WINKELFUNCTIE (KLEIN) 
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Investering N.v.t.  € 14.200   € 4.400   € 21.700   € 91.200   €180.800   €7.000  N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
N.v.t. -6 -537 3 -1.806 -1.203 -8.517 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  

 

N.v.t. 1.057 2.476 278 116 171 4.359 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
N.v.t. 1.890 4.250 500 -400 -100 4.900 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Besparing   

euro/jaar 
N.v.t.  € 630   € 1.400   € 170   € -170  € -60   € 1.480  N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
N.v.t. 23/30 3/30 130/30 -545/15 -3.229/15 5/15 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

MAATREGELEN WINKELFUNCTIE (KLEIN) 

REFERENTIEGEBOUW 

11.900 kWh/jaar   

4.600 mᶾ/jaar 

11.300 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende)   energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  0,32 m².K/W   

Rc gevel 0,86 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak  Geen eigen dak   

U-raam 2,20 & 5,2 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Natuurlijke toevoer en afvoer  

Type ketel HR100  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 9,94 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
176 m² 

30% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
1922 

DAKOPPERVLAK 

n.v.t. 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 25.550 

Besparing elektra  -12.200 kWh/jaar 

Besparing aardgas  4.600 mᶾ/jaar 

Besparing 7.100 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 1.130 

Terugverdientijd  

 per jaar  
23 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket uit een samenstelling van de maatregelen. 

 Gevelisolatie: deze maatregel betreft het aanbrengen van betere isolatie aan de buitenzijde van de huidige gevel met stucafwerking. NB: er wordt namelijk in de 

referentiesituatie van uitgegaan dat er reeds spouwmuurisolatie aanwezig is, aangezien dit een erkende maatregel betreft. Er is uitgegaan van uitvoering op een zelfstandig 

moment, ofwel wanneer er bewust voor wordt gekozen om de gevel te vervangen. Er wordt een Rc-waarde van 4,5 m².K/W gehanteerd voor de te plaatsen gevelisolatie. 

 Vloerisolatie: deze maatregel betreft het voorzien van extra isolatie (EPS-platen) aan de onderzijde van de huidige vloer. Er is uitgegaan van uitvoering op een zelfstandig 

moment, ofwel wanneer bewust wordt gekozen om de vloer extra te isoleren. Een Rc-waarde van 3,5 m².K/W wordt gehanteerd voor de te plaatsen vloerisolatie.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2 met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 3 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 58%. 
  
Daar waar  sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet 
meegenomen in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de 
rapportage, en in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele 
kosteneffectieve maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te 
worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het is opmerkelijk dat bij winkels veel maatregelen niet van toepassing zijn.  

Dit heeft ermee te maken dat het uitgangpunt van een winkel klein een winkel 

op de begane grond is, met een woning of andere functie erboven. Dit houdt 

in dat er sprake is van een eigen dak en maatregelen zoals dakisolatie en  

PV panelen niet zijn meegenomen. Wellicht is het mogelijk in overleg met de 

andere eigenaar/eigenaren of VVE een investering te doen om de maatregelen 

toe te passen, echter is dit geheel situatie afhankelijk.  

 

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor  

winkelfunctie klein het gebruik van warmwater niet als primair gebruik wordt  

beschouwd.  

Daarnaast is een daglichtafhankelijke regeling met aanwezigheidsdirectie niet van 

toepassing bij winkelfuncties omdat dit al onderdeel is van de erkende 

maatregelen lijst.  

 

Tot slot is de balansventilatie met WTW met reductie ventilatie debiet door CO2 

regeling niet altijd van toepassing, omdat deze maatregel invloed heeft op het 

gebruik van de functie. Bij een winkelfunctie is het regelmatig van toepassing dat 

deuren open blijven. Daarnaast heeft deze maatregel ook invloed op de uitstraling 

van de gevel van de winkel. Ook is het niet altijd technisch haalbaar om zo’n 

installatie te installeren aan de buitenkant van het gebouw. Per winkelfunctie dient  

individueel te worden gekeken wat het beste past bij de winkel.  



WINKELFUNCTIE (GROOT) 
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Investering  € 129.100   € 279.800   € 104.300   € 256.450   € 532.600   € 788.500   € 94.600  N.v.t. N.v.t. € 289.900 

Besparing elektra  

kWh/jaar 
-8.940 -2.533 -2.987 13.098 -7.513 -4.159 -27.315 N.v.t. N.v.t. 405.871 

Besparing gas  

mᶾ/jaar  
3.658 1.013 270 1.518 3.388 5.791 14.062 N.v.t. N.v.t. 0 

Besparing  

Kg CO2/jaar 
3.500 950 -530 7.200 3.500 9.000 15.850 N.v.t. N.v.t. 140.200 

Besparing   

euro/jaar 
 € 1.540  € 420   € -50  € 1.840   € 1.480   € 3.150   € 6.420  N.v.t. N.v.t.  € 29.000  

Terugverdientijd  

jaar/termijn  
84/30 663/30 -1.963/30 139/30 360/15 250/15 15/15 N.v.t. N.v.t. 20/20 

MAATREGELEN WINKELFUNCTIE (GROOT) 

REFERENTIEGEBOUW 

801.200 kWh/jaar   

14.700 mᶾ/jaar 

235.900 kg CO₂/jaar 

ALGEMENE GEGEVENS  ENERGIEVERBRUIK  

 

 

UITGANGSPUNTEN 

In onderstaande tabel wordt per specifieke maatregel (verkregen uit de NTA 8800 rekentool) 
uiteengezet wat de uitkomsten zijn betreft de benodigde investering, de verwachte besparing en de 
terugverdientijd wanneer de maatregel wordt toegepast op het referentiegebouw. 

LEGENDA KOSTENEFFICIËNTIE  

AARDGAS 

In de tabel hiernaast staan de uitgangspunten omschreven van de 
energetische kenmerken van het referentiegebouw. Per referentiegebouw 
zijn twee bewerkingen uitgevoerd op de originele energetische kenmerken 
om tot deze waarden te komen. In de eerste bewerking zijn de reeds 
genomen verbetermaatregelen uit het gebouw verwijderd, waarna in de 
tweede stap alle toepasbare Erkende Maatregelen van de Erkende 
Maatregelenlijst (behorende bij deze functie) zijn toegepast. Deze stappen 
zijn verder toegelicht in Hoofdstuk 04.02 van de rapportage.  
De energetische uitgangspunten uit de tabel vormen de basis voor de 
doorrekening van het referentiegebouw zonder maatregelen in de  
NTA-8800. Deze doorrekening van het referentiegebouw is uitgevoerd 
door samenwerkingspartner SWECO. Deze energetische waarden dienen 
dus als basis voor de doorrekening van mogelijke besparingsmaatregelen. 

Onderstaand worden de algemene specificaties van het 
referentiegebouw weergegeven.  

Onderstaand worden de specificaties van het 
(herberekende) energieverbruik van het 
referentiegebouw weergegeven.  

 

Kostenefficiënte maatregel 

Potentiele kostenefficiënte maatregel 

Geen kostenefficiënte maatregel 

 Uitgangspunt Aanwezige materialen 

Rc vloer  2,53 m².K/W  isolatie 

Rc gevel 2,53 m².K/W  spouwisolatie 

Rc dak 2,2 m².K/W   

U-raam 2,53 W /m² K  Hout of kunststof en dubbel glas zonder coating 

Type ventilatie Mechanische toevoer en afvoer  

Type ketel HR100  

Koeling aanwezig  wel aanwezig  

Isolatie van leidingen en appendages in     

onverwarmde ruimten 
wel aanwezig  

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting 20 W/m² Ledlampen in originele armaturen 

€ 

Resultaten van het onderzoek naar de impactanalyse van utiliteitsgebouwen in Nederland opgesteld door Brink Advies / Management in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maart 2020. 

FACTSHEET KOSTENEFFECTIEVE MAATREGELEN 

GEBRUIKSOPPERVLAK 
6.967 m² 

22% 
AANDEEL GLAS 

BOUWJAAR 
2010 

DAKOPPERVLAK 

4.190 m² 

Bij een negatieve waarde ontstaat in plaats van een besparing een toename van het gas- of elektraverbruik. Bijvoorbeeld de realisatie van een warmtepomp vermindert het gasverbruik, maar 
zorgt voor een stijging van het elektraverbruik. 

ELEKTRICITEIT 



  

Investering € 684.500 

Besparing elektra  378.800 kWh/jaar 

Besparing aardgas  14.700 mᶾ/jaar 

Besparing 156.800 Kg CO2/jaar 

Besparing  

euro/jaar 
 € 35.900 

Terugverdientijd  

 per jaar  
19 

MAATREGELPAKKET 

TOELICHTINGEN OP HET PAKKET AAN MAATREGELEN 

Om het referentiegebouw te verduurzamen kan een aantal maatregelen worden gecombineerd tot een pakket om een gecombineerd effect weer te geven. Om het referentiegebouw zo 

optimaal en efficiënt mogelijk te verduurzamen, bestaat het pakket een samenstelling van de maatregelen.  

 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 is uitgegaan van uitvoering op een natuurlijk moment, ofwel 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. 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. Het 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.  

 Zonnepanelen: Deze maatregel betreft het plaatsen van PV (fotovoltaïsche) zonnepanelen voor de opwekking van elektrische energie. Er is uitgegaan van uitvoering op een 

zelfstandig moment, ofwel 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) wordt  nabij de meterkast geplaatst en de groepenkast wordt uitgebreid met minimaal één groep.    

De rechterkant van de pagina laat het totaaloverzicht zien van het kosteneffectieve 
maatregelpakket. In dit overzicht wordt het totale (geïndexeerde) investeringsbedrag van alle 
maatregelen weergegeven. De terugverdientijd is vervolgens afhankelijk van de gas- en 
elektrabesparing, uitgedrukt in de bijbehorende besparing per jaar. Hiervoor wordt de 
elektrabesparing (in KWh per jaar) omgezet naar kg CO2 met een emissiefactor van 0,34 kg 
CO2 per KWh. De gasbesparing (in m³ per jaar) wordt omgezet naar kg CO2  met een 
emissiefactor van 1,83  kg CO2 per m³. 
 
Daar waar bij individuele maatregelen geen sprake is van interferentie met andere 
maatregelen, is dit voor een pakket vrijwel altijd wel het geval. Voor de interferentie wordt  
gekeken naar de gasbesparing en de daaraan gerelateerde afname van de CO2-uitstoot. 
Veelal bestaat er enige vorm van interferentie, waarbij maatregelen elkaar versterken of juist 
verzwakken. De mate waarin deze interferentie plaatsvindt, zorgt voor afwijkingen tussen de 
optelling van de losse maatregelen en de besparing van het maatregelpakket als geheel. 
Voor dit specifieke referentiegebouw is er sprake van 2 kosteneffectieve maatregelen. Het 
interferentiepercentage van de gecombineerde maatregelen van het pakket bedraagt 101%. 
  
Daar waar sprake is van potentiele kosteneffectieve maatregelen, zijn deze niet meegenomen 
in het maatregelpakket. In de gevoeligheidsanalyse in hoofdstuk 05.07 van de rapportage, en 
in de bijbehorende bijlage 05, wordt berekend in hoeverre deze potentiele kosteneffectieve 
maatregel(en) moet(en) worden geoptimaliseerd om kosteneffectief te worden. 
 
  

HANDELINGSPERSPECTIEF 

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN 

€ 

In dit onderzoek is een aantal referentiegebouwen als toetsingskader genomen om te bepalen of duurzame maatregelen kosteneffectief zijn. Hoewel deze maatregelen een zo goed 

mogelijke afspiegeling vormen van de bestaande utiliteitsbouw, is in de praktijk elk gebouw anders. Hieronder enkele tips en aanbevelingen. 

Het plaatsen van PV panelen is niet altijd mogelijk, waarbij de constructieve 

draagkracht van het dak de grootste beperking is. Mocht de constructie het 

plaatsen van PV panelen niet toelaten, is het een optie om bij het natuurlijk 

moment (het vervangen van het dak) het dak wel geschikt te maken voor  

PV panelen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met eventuele 

installaties op het dak, vluchtroutes en schaduwwerking van nabijgelegen 

bomen en gebouwen. 

Tot slot is de vloerisolatie ook niet kosteneffectief omdat deze maatregel voor 

hogere maandelijkse lasten zorgt, aangezien het gebouw meer koeling vraagt, 

wat leidt tot een hoge gasbeparing en een hoger elektra verbruik. Dit leidt tot 

een hogere CO2-uitstoot in plaats van een CO2 -besparing.   

In het geval van een winkel met aansluitend magazijn dient opnieuw te 

worden gekeken naar de balansventilatie met WTW. Het is namelijk niet 

altijd van toepassing dat een magazijn in zijn geheel wordt verwarmd of 

gekoeld: dit dient per winkel te worden bekeken. Zodoende kan een 

maatwerkadvies worden opgesteld voor de desbetreffende winkel.  

 

Daarnaast is een daglichtafhankelijke regeling met aanwezigheidsdirectie 

niet van toepassing bij winkelfuncties omdat dit al onderdeel is van de 

erkende maatregelen: het is daarom niet mogelijk om deze maatregel 

nogmaals door te rekenen. Wanneer dit niet het geval is, dient ernaar te 

worden gekeken om dit toe te passen bij de desbetreffende functie.  

Bij deze functie is een zonneboiler niet van toepassing, omdat voor een 

winkelfunctie groot het gebruik van warmwater niet als primair gebruik 

wordt beschouwd.  


