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Heb je een technische vraag (geluid, code, switchen)? 

• Zie handleiding Hoe werk ik met Starleaf?

• Stuur een mailtje naar nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

• of WhatsApp naar: 06-4627 5926

• Het plenaire deel wordt opgenomen (website)

• Break-outs opname enkel voor verslag

Digitale klimaattafels

#NieuwZaansKlimaat

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


13.30 10 min Opening Cirkelstad en wethouder

13.40 20 min Zaanse ontwikkelingen

14.00 25 min Inspiratie VNG & BCN  

14.25 50 min Breakout-sessies 

15.15 15 min Terugkoppeling en afronding

Programma

#NieuwZaansKlimaat



Natasja Groothuismink  

Wethouder o.a. van zorg, 

onderwijs en dierenwelzijn

Welkom

#NieuwZaansKlimaat



Klimaatakkoord 1.0
Begin 2020

Gezamenlijk 
klimaattafel 

Dec 2019

1ste klimaattafels 
Sep-okt 2019

Verzamelen gegeven
Juni-sep 2020

Online consultatie 
Mei 

Doorrekening
Okt-Nov 2020

Klimaatakkoord 2.0 
Dec 2020

2e klimaattafels 
Sep 2020

Zienswijze raad 
Klimaatakkoord 2.0

2021 



Energietransitie - Gezonde leefomgeving - Circulaire stad

& Klimaatadaptatie

• Overzicht beleidsontwikkelingen & lopende initiatieven 

• Status en doorrekening op CO2 reductie (CE Delft)

• Benoemen van kansen 

 Geef nieuwe initiatieven en ontwikkelingen aan ons door!

Zaans klimaatakkoord 2.0

#NieuwZaansKlimaat



De Regionale Energiestrategie (RES)
 Grootschalige opwek met zonnepanelen en 
wind (hoeveel & waar)

 Regionale warmtebronnen

Transitievisie Warmte (TVW)
 Concreet stappenplan wanneer welke wijk 
van aardgas af gaat met welk alternatief

Zaans mobiliteitsplan 
 Hoe Zaanstad tussen nu en 2040 

wil omgaan met mobiliteit

Uitvoeringsplan klimaatadaptatie
 Klimaatadaptief maken gebouwen, 

openbare ruimte en privé ruimtes 

Beleid: ontwikkelingen Zaanstad

https://energieregionhz.nl/

https://nieuwzaansklimaat.
zaanstad.nl/

Mobiliteitsplan.zaanstad.nl
Enquête in voor 25 sep!

https://buitengewoon.zaanstad.nl
/klimaatadaptatie

https://energieregionhz.nl/
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/
https://mobiliteitsplan.zaanstad.nl/
https://buitengewoon.zaanstad.nl/klimaatadaptatie


Regionale 
Energie
Strategie
(RES)

Transitievisie 
Warmte 

(TVW)

Zaans 
Mobiliteitsplan

(ZMP)

Uitvoeringsplan
Klimaat-
Adaptatie

2020
Q3-4

Participatie 
traject voor 
zoekgebieden 
(okt-nov)

Publicatie 
concept TVW

Informeren
TVW

Consultatie op 
Koersnota

Enquête 
tot 25/9

Concept-
ontwikkeling

raadpleging

2021 
Q1

Vaststelling 
TVW 1.0

Presentatie 
concept plan
Inspraakronde  

Vaststelling 
Uitvoeringsplan
Klimaatadaptatie

2021 
Q2

Vaststelling 
RES 1.0 

Start wijkgerichte 
aanpak

Vaststelling 
Zaans Mobiliteits
Plan



Parijs 2015 

NL Klimaatakkoord 2019

Doel: 

2030 49% CO2 t.o.v. 1990

70% elektriciteit hernieuwbaar

1,5 miljoen woningen van het 

aardgas

Titel van presentatie10

Waarom: Regionale Energiestrategie (RES) en 

Transitievisie Warmte (TVW) NEW



PAGINA 11

Plannen op drie niveaus
NEW



Filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4&feature=emb_logo

Titel van presentatie12

Wat is een RES ?
NEW

https://www.youtube.com/watch?v=NLnOnRqvbc4&feature=emb_logo


13

NEW



PAGINA

Zon: 

• op alle bestaande grote(re) daken (> ca. 60 panelen);

• op uitgeefbare – niet in gebruik genomen gronden bedrijventerreinen 

(tijdelijk);

• Boven grote parkeerplaatsen

0,43 TWh

4 zoekgebieden

14

RES Zaanstreek-Waterland: inzet
NEW



Titel van presentatie15

NEW



Titel van presentatie17

Klimaatakkoord: Waar staan we nu ?

Landelijk:

Ongeveer 25 % elektriciteitsverbruik

Hernieuwbaar in 2020

(bron: energieopwek.nl)

Zaanstreek-Waterland:

Inzet RES 0,43 TWh

Hiervan is 23 % gerealiseerd / 

in ontwikkeling

NEW



PAGINA

Transitievisie Warmte

“Leg een tijdspad vast waarin wijken worden
verduurzaamd.”

• Per gemeente een Transitievisie Warmte

• Per wijk inzicht in alternatief voor aardgas 
(die voor 2030 van het aardgas afgaan)

• Richting voor de lange termijn, focus voor de 
komende jaren

• Geeft houvast voor investeringen 
gemeenten, corporaties, particulieren

• Alle lopende initiatieven in één gezamenlijk 
verhaal

• Uiterlijk gereed in 2021, daarna elke 5 jaar 
herzien

18

NEW



PAGINA 19

Aardgasvrije opties

Op hoofdlijnen onderscheiden we drie 

alternatieven voor verwarming:

• Elektrisch verwarmen

• Warmtenet 

• Hernieuwbaar gas 

Met verschillende voor- en nadelen.

NEW



PAGINA 20

Aardgasvrije opties

All electric Warmtenet Hernieuwbaar gas 

NEW



PAGINA 21

Alternatieve bronnen voor aardgas
NEW



PAGINA

Welke techniek kan waar worden toegepast?

Keuze hangt af van:

• Technische mogelijkheden

• (Individuele en maatschappelijke) 

kosten

• Voorkeuren inwoners, pandeigenaren 

en andere betrokkenen

• Andere gebouwen in de omgeving

• Aanbod van duurzame bronnen

22

NEW



54 kleinere maatregelen om CO2 te besparen



Urgenda pakt zelf ook wat maatregelen op. 

1. Energiestrijd Zorghuizen

• in 1 winter besparen we gemiddeld 10-15.000 

euro per locatie, zonder investeringen. Door 

o.a. beter in te regelen en gedragsmaatregelen

• wij leveren experts, materiaal, ideeen voor 

activiteiten, muziek, etc. Corona proof!

Wie weet er nog zorghuizen die mee willen doen? 

Zie energiestrijd.nl voor alle info



4. Verduurzamen zwembaden

• 25 zwembaden minstens 15% energie laten besparen

• Combi van investeringen die zich snel terugverdienen 

(inregelen tot LED), die eigenlijk wettelijk al moeten

• Budget voor maatregelen aanwezig en budget om de 

beste adviseurs te laten adviseren.



Green Business Club 
Zaanstad
Samenwerken aan een duurzaam en leefbaar Zaanstad

Anne Twilt

Programmamanager

Anne@greenbusinessclub.nl

www.greenbusinessclub.nl/zaanstad



Projecten

Kennisdelen 
Ontzorging
Samenwerken

Energietransitie

• Zon Op Zaan

• Energiescans

Circulaire economie

• Circular Furniture 
Challenge

Mobiliteit

• Mobiliteitsscans

Meer informatie of aanmelden?

Anne@greenbusinessclub.nl

www.greenbusinessclub.nl/zaanstad

http://www.greenbusinessclub.nl/zaanstad


Projecten
Zon op Zaan

GBCZ en Gemeente Zaanstad laten de zon stralen op Zaanstad.

 Bedrijven enthousiast maken voor het opwekken van zonne-energie

 Deelnemers kunnen rekenen op:
 Subsidie aanvraag door erkend bureau

 Een vrijblijvend en op maat gemaakt zonnepanelen plan voor hun dak

 Keuzebegeleiding: zelf investeren; leasen of dak verhuren



Projecten
Energiescans

Green Business Club Zaanstad en Klimaatroute ondersteunen Zaanse 
bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspanden

 Informeren, inspireren en activeren van alle bedrijven in Zaanstad

 Informele bijeenkomsten: CO2 cafés

 Voor 200 bedrijven een energiescan & 1 jaar gratis begeleiding



Projecten
Mobiliteits-
scan

Samen aan de slag met verduurzamen van mobiliteit rondom Zaanse 
industrieterreinen

 Inventarisatie & analyse van woon-werkverkeer & de toegankelijkheid 
van bedrijven

 Handvatten om de bedrijven in het gebied beter bereikbaar te maken

 Deze scan is zeer interessant voor bedrijven > 50 wp; voor Zaanse 
bedrijven is gratis en vrijblijvende deelname mogelijk via GBCZ & 
Breikers 



Groene energie uit de Zaanstreek 
WeSpark is de nieuwe coöperatieve Zaanse energieleverancier. Als onderdeel van OM – Nieuwe
Energie (particulieren) en de Epex Energiebeurs (dit is de spotmarkt voor bedrijven en maatschappelijke 
instellingen) Hierdoor helpen we  mee om de transitie (upswing) naar lokale groene stroom versneld in 
gang te zetten. 

Lokaal verder door het initiëren van initiatieven voor het realiseren van clusters/samenwerkingen 
welke zelf groene stroom opwekken, overschotten onderling aan elkaar leveren en/of afnemen.

Fondsen voor investeringen worden idealiter opgebouwd door contributie van leden i.c.m. 
groenfondsen. Deze komen in aanvang voort uit reservering van een gedeelte van het 25 % 
prijsvoordeel  (gemiddeld) door energie - leveringen met groencertificaten via de Epex Energiebeurs.



Doel is ontwikkelen van Zaanse energy-communities

• Zakelijk (zowel MKB , Grootzakelijk, Instellingen en maatschappelijk

(onderwijs, verenigingen, zorg, gemeente, cultuur)

• Particulier

We streven (op termijn) naar een optimaal evenwicht tussen:

• Afnemen van duurzame energie

• Opwekken van duurzame energie

• Opslag van duurzame energie 

• N.b. Bij een zo laag mogelijk gebruik van energie

Doelstelling



• Bij ons krijgen inwoners, bedrijven en instellingen maximaal de ruimte om zelf lokaal energie 
op te wekken, op te slaan, te delen, te consumeren en overschotten terug te verkopen aan 
de markt. 

Uitgangspunten



Vragen & antwoorden

#NieuwZaansKlimaat



RES: Waarom wordt er geen rekening gehouden met het toekomstig energieverbruik? 
Nu gewenste gebieden voor wind afvallen (Wormer) Hoe gaan we het dan halen?

De opgave voor de RES (grootschalige opwek op land) – 35 TW voor 2030 – komt 
voort uit het Klimaatakkoord. In het klimaatakkoord wordt wel rekening gehouden 
met het toekomstig energieverbruik met eindjaar 2050 en het tussendoel 49% CO2-
reductie in 2030.

TVW: Waarom horen we alleen over all electric en warmtenet en horen we niks over 
alternatieven als biomassaketels en zonnecollectoren?

In de TVW wordt naar meerdere alternatieven gekeken, alleen niet naar 
biomassaketels. We constateren dat het inzetten op biomassaketels, ondanks de 
economische en financiële haalbaarheid van dit alternatief, niet op voldoende 
maatschappelijk draagvlak kan rekenen om daar voor de langere termijn de 
warmtetransitie (mede) op voort te bouwen.

Antwoorden op plenaire vragen

#NieuwZaansKlimaat

NEW



Green Business Club Zaanstad: Jullie bieden warmtescans aan, maar de ZEK deed dat 
eerder ook en veel goedkoper. Kunnen jullie daar niet in samenwerken? 

De ZEK heeft in 2019 warmtescans gedaan in huizen van particulieren maar zijn daar 
dit jaar mee gestopt. Wij richten ons vanuit de Green Business Club nu op de Zaanse 
ondernemers. Naast verwarming kijkt deze Energiescan naar de verlichting, 
regeltechniek, isolatie, en mogelijkheden tot opwekken van duurzame energie. Kijk 
hier voor een voorbeeldscan: https://klimaatroute.nl/quickscan

Gemeente: Zaanstad neemt energie af van Eneco, dat is sjoemelstroom. Terwijl we 
WeSpark hebben, wat gaat hieraan gebeuren?

De Gemeente Zaanstad neemt momenteel energie af van Eneco en maakt hierbij 
gebruik van 100% Nederlandse groene stroom. Maar de gemeente erkent dat het 
ook belangrijk is om partijen te steunen die de energietransitie lokaal stimuleren. De 
gemeente is daarom in gesprek met WeSpark hoe ze de dienstverlening van energie 
voor de gemeentelijke organisatie kunnen vormgeven. 

Antwoorden op plenaire vragen

#NieuwZaansKlimaat

NEW

https://klimaatroute.nl/quickscan


BCN Groep geeft prachtige initiatieven voor verduurzamen, maar hoe wordt er 
gekeken naar het afstoten van panden en gebruik delen zodat minder panden 
nodig zijn? Gemeente Zaanstad heeft een redelijk slanke vaste portefeuille 
met maatschappelijk vastgoed die de diverse beleidsvelden dienen. Daar waar 
mogelijk worden panden multifunctioneel ingezet. Uiteraard blijft dit een 
proces welke continu gemonitord moet worden op “de vraag” en 
geoptimaliseerd met nieuwe inzichten en technieken. Op dit moment worden 
per locatie pandvisies gemaakt om ook uit of de box te kunnen acteren.

Biodiversiteit en groen: We horen dat nu weinig terug maar is wel belangrijk 
onderwerp. In oktober komt er een klimaattafelsessie die specifiek over 
groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie gaat. De gemeente neemt daarover 
contact op met personen/organisaties die hebben aangegeven daarover te 
willen meedenken. Aanmelden kan via 
https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/klimaattafels-in-september

Antwoorden op plenaire vragen

#NieuwZaansKlimaat

NEW

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/klimaattafels-in-september


Route naar 
energieneutraal
gemeentelijk 
maatschappelijk
vastgoed



Kennis en Innovatieplatform Maatschappelijk 
Vastgoed

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/maatschappelijk-vastgoed/contact


Deelnemers

• Gemeenten – RVO

• PO/VO - Ruimte-OK

• Sport – Kennis- en Innovatieplatform Duurzame Sportsector

• Monumenten en musea – Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed 

• Zorg – Expertisecentrum Verduurzaming Zorg

• Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – PIANOo



Kennisontwikkeling en uitwisseling – platform gemeenten

• Energieslag RVO



Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk 
Vastgoed (link naar de routekaart)

Heb je praktijkervaring die je met ons en andere gemeenten wilt delen, of 
wil je met ons kennismaken en verder praten over de uitvoering van de 
Sectorale Routekaart, de aanpak van jouw gemeente, de VNG-
kennisagenda, etc neem dan contact met ons op via energie@vng.nl

Inka Vogelaar Anja Buisman

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


Inko Tien Maarten van Schie





Van ambitie naar maatschappelijk resultaat

nieuwsgierig    betrokken    resultaatgericht

Verduurzaming gemeentelijk-/ maatschappelijk vastgoed

Drie praktijkcases



Van ambitie naar maatschappelijk resultaat

Als gemeente Den Helder willen 
we onze kernportefeuille 
‘verduurzaming’ versneld 
verduurzamen naar gemiddeld
energielabel B.

Daarnaast willen we jaarlijks een 
energiebesparing van 5% 
realiseren vanaf 2020 en 
conform de CO2-prestatieladder.

Samen met de gemeente hebben we de kernportefeuille gedefinieerd. 
We hebben op gebouwniveau inzicht gecreëerd in waar ze nu staan en wat er 
en nodig is om de doelstellingen te behalen. 
Een integrale benadering voor het behalen van de doelstellingen is niet 
haalbaar gebleken. Er ligt een uitvoerbaar scenario met benodigde 
maatregelen + investering +  procesplanning. 
Een realistisch verduurzamingsplan met ruimte voor toekomstig gebruik en 
natuurlijke vervangingsmomenten.

Drie scenario's: B, A, A++
 Investeringsoverzicht label B
 Maatregelenpakketten

Energie label B - 2020
 Investering: 1.35 mio excl. BTW
 Gemiddelde energiebesparing 3.8%

Maximale energiebesparing portefeuille
 Maatregelenpakketen: energielabel A++
 Investeringsoverzicht
 Gemiddelde energiebesparing 16.03%

BCN Groep heeft met betrokkenheid en inlevingsvermogen de gemeente Den Helder meegenomen in het proces om 

de bestuurlijke verduurzamingsdoelen te realiseren. De gemeente is ontzorgd maar ook meegenomen en geprikkeld in 

haar eigen ontwikkeling. Het proces van verduurzaming werd een gezamenlijk doel. Ondanks de Corona-crisis en de 

verkorte doorlooptijd, is er een gezamenlijke teamprestatie neergezet. Een door de gemeente ervaren win-win situatie, 

welke geleid heeft tot een bestuurlijk kwalitatief goed eindproduct.

onze aanpak

nieuwsgierig    betrokken    resultaatgericht



Ambitie:
Gemeente Leeuwarden heeft de 
ambitie om in 2050 onafhankelijk te 
zijn van fossiele brandstoffen. 

Een eerste aanzet is vastgelegd in de 
Energieagenda Leeuwarden 
2016‐2020. Hierin is opgenomen dat 
Leeuwarden streeft naar 16% 
duurzaam opgewekte energie en 20% 
energiebesparing in 2020.

Pilot Verduurzaming:
Pilot eerste fase bestaande uit een labelverbetering voor tien objecten 
naar energielabel A. De selectie op basis van de slechtst scorende 
energielabels, bestaande uit buurthuizen en verzamelpanden in 
verschillende wijken van de stad. 
Businesscase – energiebesparende maatregelen financieren het project

Onze aanpak:
• Toetsten van de businesscase
• Integrale benadering van de verduurzamingsmaatregelen i.r.t. meerjarig 

onderhoud 
• onderzoeken van de technische haalbaarheid van verduurzamen van de 

objecten naar label A middels bouwkundige aanpassingen.
• vaststellen van de benodigde investeringen, energiebesparing en 

terugverdientijd
• betrekken gebruikers t.a.v. de uitvoeringsmogelijkheden in 

binnenstedelijk gebied en met een ‘open winkel’
• Voorbereiden en begeleiden van de uitvoering

Businesscase
 Niet haalbaar, beperkt gebruik 
 Terugverdientijd gemiddeld 40 jaar

Pilot verduurzaming
 Optimalisatie door combi onderhoud
 4 objecten alternatieve planvorming
 6 objecten verduurzaamd
 Aannemers uitgedaagd 

Opdoen ervaring
 Kwaliteit energieprestatieadvies (EPA) 
 Financiering /terugverdientijden
 Organisatie uitvoering met ‘open winkel’

“BCN Groep was voor ons de beste partij om mee te werken aan onze ideeën. Het was een combinatie van geld, kwaliteit en kennis van zaken waarmee ze ons 

overtuigden. Ook de pragmatische benadering sprak ons aan. Hoe werkt verduurzaming, wat komt er achter weg. Men denkt nog te vaak dat we meteen geld 

verdienen met een investering in verduurzaming. Maar veel maatregelen hebben een terugverdientijd van minimaal 30 tot 50 jaar. De rapportages van BCN Groep 

gaven ons daarvan de bevestiging. Bovendien was het prettig dat BCN Groep op dit vlak dezelfde visie heeft. Het doorzien van het proces, snappen wat er gevraagd 
wordt en de praktische aanpak, dat is de invulling die we zochten.”

Van ambitie naar maatschappelijk resultaat

nieuwsgierig    betrokken    resultaatgericht



Ambitie:
De gemeente Assen heeft de ambitie in 
2030 energieneutraal te zijn. 
Daarbij worden duurzame 
energiebronnen zonder significante 
inzet van fossiele hulpbronnen 
gebruikt. 
Vanaf 2030 wordt in principe niet meer 
gecompenseerd, maar mag bij 
uitzondering maximaal 20% van het 
energiegebruik met duurzame energie 
uit, bij voorkeur lokale bronnen, 
gecompenseerd worden.

Pilot Verduurzaming:
Om een start te maken naar een klimaat neutrale vastgoedportefeuille en ervaring 
op te doen in het verduurzamen van bestaand vastgoed, heeft de gemeente Assen 
haar onderhoudspartijen in een pilot uitgedaagd innovatieve verduurzamings-
voorstellen uit te werken in een ‘roadmap’ voor drie gebouwen. Deze roadmaps
geven een beeld van de verduurzamingsmogelijkheden, de ‘Total Cost of 
Ownership’ (TCO) en initiële investeringskosten. 

BCN heeft deze roadmaps in een brede integrale aanpak opgewerkt naar 
toekomstbestendige verduurzamingsplannen en getoetst op (financiële) 
haalbaarheid. Voor een van de drie objecten bleek de roadmap geen haalbaar 
scenario. Voor de overige twee objecten zijn de integrale plannen in verschillende 
contractvormen (prestatiegericht) op de markt gebracht.
Voor een tweede object is op basis van de wijkontwikkelingen en het 
aanbestedingsresultaat alsnog geadviseerd een alternatieve route te plannen. 
Sporthal Marsdijk is verduurzaamd in de zomer van 2020.  

Roadmap
 Innovatieve verduurzamingsvoorstellen 

door contractpartners onderhoud

Verduurzamingsplan
 Brede integrale aanpak
 Toets haalbaarheid 
 Toekomstbestendig vastgoed

Opdoen ervaring
 Contractvormen
 Realisatie
 Energiemonitoring
 Lessons learned
 Schaalbare oplossingen

De integrale benadering van BCN Groep past bij de visie om bij het ontwikkelen, bouwen en beheren van de gebouwde omgeving respectvol om te gaan met mens en milieu. 
De milieueffecten, de financiële voordelen, de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er in wonen, werken en verblijven: ze zijn allemaal belangrijk. De 
samenwerking met BCN bevalt goed: “Aan BCN Groep hebben we heel veel. Hun inbreng van kennis en het managen van deze uitdaging, dat voegt heel wat toe aan ons 
proces. De integrale methodiek die zij beheersen is hierin onmisbaar. BCN Groep heeft bovendien veel ervaring met de verschillende disciplines in de markt, en dat is een 
voordeel voor het vinden van partners in samenwerking.”

Van ambitie naar maatschappelijk resultaat

nieuwsgierig    betrokken    resultaatgericht



Hoop voor oude scholen. 
Voor het geld van één nieuwbouwschool, twee bestaande scholen renoveren.

PO | PS | BSO | KDO



Hoop voor oude scholen. 
Voor het geld van één nieuwbouwschool, twee bestaande scholen renoveren.

Een bestaand schoolgebouw levensduurverlengend renoveren in een zomervakantie? 
Ons is het gelukt! Benieuwd hoe we dit hebben aangepakt? 

PO | PS | BSO | KDO



Wij zijn
• nieuwsgierig, betrokken, resultaatgericht
• Drachten en Alkmaar
• ruim 25 jaar ervaring
• onderwijs, overheid, zorg, bedrijf

Situatie
 Verouderde onderwijsvoorziening
 Ambities tot inrichting Integraal Kindcentrum
 Zo snel mogelijk realiseren
 Financieel haalbaar
 Keuze maken:

• nieuwbouw
• vernieuwbouw
• renoveren
• instandhouden

Ontwikkelingen
 CO2-besparing 2030 (49%), 2050 (95%)
 Maatschappelijk vastgoed: energieneutraal in 2040
 10.000 schoolgebouwen 
 Gemiddeld 40 jaar oud
 Energetisch slecht
 Binnenklimaat dramatisch
 Exploitatietekorten uit onderwijsmiddelen.
 Nu worden 100 gebouwen p/j aangepakt = 100 jaar

PO | PS | BSO | KDO

 Ministerie OCW
 Platform 31

 Programma Scholen vol Energie: 

Doelstelling: 
Integrale marktrijpe propositie om te komen tot 

energieneutrale en gezonde renovatie van scholen, die bekend, 
gewild en (blijvend) betaalbaar zijn.

Ìnko Tien
partner | senior manager

• Advies
• Projectmanagement
• Bouwmanagement
• Beheer & exploitatie
• Facilitair

NEW



Opgave samenwerking G/S/P31
 Nul op de meter
 Frisse scholen
 IKC
 Levensduurverlengend (40 jaar)
 Total Cost of Ownerschip
 Van 1.030 naar 1.219 m2
 7 groepen onderwijs
 2 groepen kinder-/peuteropvang
 Bouwjaar 1970

Inzicht in maximale bestedingsruimte
 Inzet gelden MJOP, gedurende jaar 1 t/m 10
 Inzet MI-vergoeding

 Gebouwonderhoud, gedurende jaar 11 t/m 20
 Elektriciteitsverbruik en verwarming gedurende jaar 1 t/m 30

 Gemeentelijke bijdrage(n)
 Overige reserveringen schoolbestuur

 In de praktijk blijkt dat het werkelijk verbruik voor elektriciteit / verwarming 
minimaal een factor 2 hoger ligt dan de norm. 

 MI-vergoedingen voor tuinonderhoud, schoonmaak, waterverbruik  en 
publiekrechtelijke heffingen wordt niet ingerekend.

PO | PS | BSO | KDO

Wij zijn
• nieuwsgierig, betrokken, resultaatgericht
• Drachten en Alkmaar
• ruim 25 jaar ervaring
• onderwijs, overheid, zorg, bedrijf

• Advies
• Projectmanagement
• Bouwmanagement
• Beheer & exploitatie
• Facilitair

NEW



Vooraankondiging
Oktober 2017

Propositie consortium
December 2017

Business Case
Juni 2017

Business Case incl. MJOP
Juni 2018

Realisatie
Juli 2018

Herijken Business Case
Februari 2018

Vraagspecificatie
Oktober 2017

Shortlist
Oktober 2017

Beoordeling propositie
December 2017

Gunning consortium
December 2017

Ontwerpfase SO/VO-DO
Jan – Juni 2018PVE

Maart 2017

Platform 31
Mei 2017

Besluit variant
Mei 2017Startnotitie

Mei 2017

SOK
Mei 2018

AOK
Juli 2018

Intentieverklaring
Juni 2017

pionieren | innovatief | kostenefficiënt | school investeert mee | vertrouwen als basis | samenwerken centraal 

NEW



Green Deal Scholen
Pilot ‘Scholen vol Energie’ 

Samen, gezamenlijkheid
Op basis van vertrouwen

Kosten renovatie (TCO 20 jaar) 
1.870 per m2 (incl. BTW)

PO, KDV, PS, BSO
Coöperatief leren

Gasloos, NOM

Financieringsmodel
20 jaar onderhoud

Breder getrokken

gemeentelijk-, maatschappelijk-, bedrijfsmatig vastgoed, brandweerkazernes

Succesbepalend 
 Samenwerking
 Ieder lid van het team is probleemeigenaar en verantwoordelijk
 Risico’s eerlijk verdelen
 Continu in oplossingen denken
 Durf en lef hebben 
 Zorgvuldig ontwerp, goed voorbereid, geen onderhoudsfase

Wij zijn
• nieuwsgierig, betrokken, resultaatgericht
• Drachten en Alkmaar
• ruim 25 jaar ervaring
• onderwijs, overheid, zorg, bedrijf

• Advies
• Projectmanagement
• Bouwmanagement
• Beheer & exploitatie
• Facilitair

NEW



Werkgroepen

Breakout 1. Verduurzamen 
maatschappelijk
Vastgoed

2. Verduurzamen
in de zorg
(Green Deal Zorg)

3. Overige kansen 
samenwerking & 
verduurzaming

Starleaf Meeting ID: 
402 847 8356

Meeting ID: 
490 390 8147

Meeting ID: 
492 953 1787

Doelgroep Scholen, sportcentra, 
cultuurcentra etc.

Zorginstellingen Overige
initiatieven, en 
ideeen

Moderator Gertjan de Werk Liesbet Hanekroot Femke Nagel

Technische vraag: 
nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

WhatsApp naar: 06-4627 5926

14.30 – 15.15 

15.15 centraal: starleaf meeting ID: 449 326 5174

mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Wat nemen we verder?

Hoofdpunten uit de break-out: 

• Team onderwijs, sport etc

• Team Zorg

• Team frisse blikken

#NieuwZaansKlimaat



Uitkomsten breakout 1 (a)

Centrale vraag: Hoe kunnen we als  maatschappelijke partijen en partners (incl. gemeente) 

toewerken naar klimaatneutrale (school)gebouwen/multifunctionele accommodatie (MFA’s) in 2040? 

 Door het volle programma is de hoofdvraag slechts ten dele beantwoord.

Deelnemers: o.a. Green Business Club Zaanstad, Agora, VNG, Rochdale, Zaan Primair, Hennk, Regiocollege, 
Eigenhaard, Saenredam, Herobalancer, Ivio, BCN Groep, Gemeenteraad en ambtenaren

Voornaamste punten die werden benoemd:

• Met het oog op duurzaamheid kijken naar renovatie en verduurzamingsmogelijkheden van bestaande 
schoolgebouwen;

• Aan de hand van een businesscase/haalbaarheidsonderzoek renovatie- of nieuwbouwscenario vaststellen;

• Kies indien mogelijk voor levensduurverlenging i.p.v. nieuwbouw; 

• Toewerken naar Nul op de meter, PV, gasloos en goed isoleren;

• Gebruikerswensen zijn belangrijk: met gebruikers een programma van eisen ontwikkelen;

• Wat doe je met flexibele indeling voor toekomst (functionaliteit, verplaatsing, groei en krimp)? Belangrijk 
punt zeker voor integraal kindcentrum (IKC), kansen voor circulaire stad => mogelijkheden modulaire 
scholen bouwen onderzoeken en testen.

NEW



Uitkomsten breakout 1 (b)

Interessante aanknopingspunten:

• Veel buurthuizen zijn in particulier bezit en particulier georganiseerd: kunnen we die volleggen met  
panelen als voorbeeldfunctie?

• WeSpark: laten we een gezamenlijk E-platform bouwen. Link tussen BCN Groep en WeSpark: 
project voor scholen. Hoe combineer je inkoopkracht (financiële verantwoordelijkheden) gemeente 
en scholen. Schoolbesturen ontlasten qua energierekening? Overtollige energie verkopen? Onderling 
uitwisselen, zodat er geen belasting betaald hoeft te worden.

• Van gas naar gasloos is enorme stap. Kleine stapjes  nu al belangrijk: minder verwarmingskosten en 
CO2 uitstoot beperken. 

• Slimme verwarmingssystemen. Terugverdientijd gemiddeld 12 maanden (2250 E investering, voor 
25% besparing op verwarming). Vooruitkijken, weersvoorspelling meenemen.  24/7 aanpassingen 
doen op verwarming.  

NEW



Uitkomsten breakout 1 (c)

Interessante aanknopingspunten (2):

• Salderingsregeling blijft vaag, wat is het vervolg? Lastig rendabele investering berekenen met 
onzekerheden. Hou het  overeind. (lobby naar landelijk?)

• Hoe zit  het met beleid? In de nieuw te ontwikkelen Integrale Huisvestingsplannen dienen afspraken 
over een duurzame strategie te worden vastgelegd tussen de gemeente en de schoolbesturen 
(oriëntatie op nieuwe technologie en innovatieve financierings- en eigendomsvormen, zie 
voorbeelden BCN en Stichting Maatschappelijk Vastgoed);

• WeSpark: hou energie lokaal, dan heb je helemaal geen E-belasting meer.

• Schoolpleinen hebben grote oppervlakte en kunnen in de buurt dienen als groene buffer. Het 
realiseren van groene schoolpleinen heeft positief effect op: klimaatadaptatie, variatie speel- en 
recreatiemogelijkheden schoolkinderen en buurtbewoners, filtering van CO2 en fijnstof door 
bomen zorgt voor frisse lucht en er ontstaan mogelijkheden tot natuur- en duurzaamheidseducatie 
in en rondom de school. Groen heeft tevens verkoelend effect op het schoolgebouw zelf.

NEW



Uitkomsten breakout 1 (d)
Scholen en het Integraal Huisvestingsplan (IHP)

• Agora: Renovatie moet een belangrijk plek krijgen. Scholen willen actief in gesprek met 

gemeente over opwaardering van scholen naar (B)ENG. 

• Schoolbesturen samen: Terugverdieneneffecten van opwaardering naar duurzaamheidsinstallaties/-
maatregelen. Het gaat over kostbare onderhoudscontracten. Dat is onderbelicht in de discussie.

• Integraal naar portefeuille kijken nieuwbouw/renovatie. Tip: BG scholen van Monique Donkers van 
PIANOo aanhaken. 

• Energiemaatregelen opnemen in duurzame MJOP;

• Rekening houden met split incentives; gemeente investeert, school profiteert? 

• Voordeel concept BCN/platform 31: Risico’s delen met 3 partijen, hoe faciliteer je dat proces: 
gemeente/BNG schiet geld voor. Schoolbestuur: financiële ruimte uit meerjarige investeringen 
kapitaliseren en op basis daarvan de reële cofinanciering bepalen. Prestatiecontract voor marktpartij: 20 
jaar lang onderhoud van installaties (schoolbestuur 20 jaar lang geen kosten energie en onderhoud). 
Risico in de markt: 20 jaar onderhoud van installaties is lang.

Concreet vervolg

De aangesloten scholen willen een vervolgafspraak met WeSpark maken. 

BCN Groep biedt aan om in drie dagdelen een aantal scenario’s met de gemeente en schoolbesturen te 
bespreken: scenario’s van urgente projecten in groepsverband uitwerken.

NEW



Uitkomsten breakout 2 Zorg (a) 
Centrale vraag: 
Hoe kunnen we verder samenwerken aan de ambities van de Green Deal Zorg?

Deelnemers:
GGD, Evean, Prinsenstichting, De Opbouw, Mennistenerf Pennemes Combinatie, 
Leviaan (alleen plenair), ODNZKG, een raadslid en enkele ambtenaren. 

In de Green Deal Zorg gaat het om:
a) 49% CO₂ reductie in 2030
b) circulaire bedrijfsvoering
c) gezond maken van de leefomgeving en milieu
d) medicijnresten uit afvalwater. 

NEW



Uitkomsten breakout 2 Zorg (c)
Vier aandachtspunten waar we de komende tijd mee aan de slag willen om de 
verduurzaming verder te kunnen realiseren: 

1. Uitwisselen van gevonden oplossingen van knelpunten die ontstaan door 
bestaande rolverdeling bij verduurzaming tussen huurder en eigenaar van 
zorgvastgoed (de zorgaanbieders huren vaak van corporaties).

2. De positie van voorlopers bij de CO₂-reductie en de maatstaf die we daarbij 
hanteren (49% reductie lastiger te realiseren juist voor zorgaanbieders die in het 
verleden al veel maatregelen hebben genomen).

3. Meer uniformeren van de meetmethoden, zelfde taal hanteren in de monitoring

4. Borgen van verduurzaming via bijvoorbeeld de inkoop (met ook aandacht voor 
de tarieven, zoals die van het Zorgkantoor). 

NEW



Uitkomsten breakout 2 Zorg (b)

• De (grotere) zorgaanbieders zijn al bezig met het opstellen van CO2-
reductieplannen en het nemen van maatregelen. 

• De Routekaart Zorgvastgoed is daarvoor beschikbaar.

• De Milieuthermometer is ook een handig hulpmiddel. 

De andere ambities worden vooral in de fase daarna opgepakt. Maar daar zijn nu 
ook al tips over uitgewisseld, zoals waar zorgaanbieders naar toe kunnen met hun 
kantoormeubilair als dat vervangen moet worden (LOOPS, CirkelStad). 

 Afspraak: rond 1 januari 2021 worden de uitkomsten van deze plannen met elkaar 
gedeeld. In de tussentijd houden we zo nodig contact voor het uitwisselen van 
kennis en ideeën. 

NEW



Uitkomsten breakout 3 Overig (a)
Centrale vraag: Zijn er overige initiatieven en ontwikkelingen die we met elkaar 

willen delen om Zaanstad verder te verduurzamen?

Deelnemers: Rik van Oorschot (GGW Consortium), Martijn Thieme (Super Green initiatives), Frank van 
Schagen (Wijkboerderij de Veldmuis), Peter Goldsteijn (Extinction Rebellion Zaanstreek), Robert van der 
Sijde (WeSpark), Jolanda Hoogendoorn (Groen Zaans) HHNK (Karel Bruin-Baerts).

Voornaamste punten die werden benoemd:

• GGW Consortium kijkt met fieldlab Gezond Wonen naar innovatieve duurzame oplossingen, met 
nieuwe vormen van verwarmen en gezonde luchtkwaliteit https://ggwconsortium.com/

• Supergreen Initiatives heeft verschillende groeninitiatieven waaronder het kweken en uitzetten van 
groen in de stad en pluktuinen  https://www.supergreeninitiatives.com/

• Voor buurthuizen is ventilatie een belangrijkrijk thema in de verduurzaming 

NEW

https://ggwconsortium.com/
https://www.supergreeninitiatives.com/


Uitkomsten breakout 3 Overig (b)
Concreet vervolg:

• Gemeente deelt contactgegevens onder de deelnemers break-out sessie voor concreet vervolg

• GGW Consortium, Wijkboerderij de Veldmuis en de gemeente (ivm buurthuizen) verkennen de 
mogelijkheden om oude tochtige ruimte anders aan te pakken met innovatieve methode.  

• Wijkboerderij de Veldmuis kijkt of zij met Extinction Rebellion Zaanstreek een informatieve 
bijeenkomst in de buurt kunnen organiseren over de klimaaturgentie.

• Extinction Rebellion Zaanstreek verzorgt mogelijk een klimaattafelsessie over een Burgerberaad. 

• HHNK is uitgenodigd input te geven voor klimaattafelsessie over groen en klimaatadaptatie (okt). 

• De groeninitiatieven van Supergreen Initiatives, Zaans Groen en Extinction Rebellion Zaanstad 
worden meegenomen in het klimaatakkoord 2.0.

• Gemeente komt terug op vraag van Zaans Groen over meenemen van duurzame maatregelen bij 
herinrichting.  

NEW



Vervolg

• Volgende bijeenkomst

• Zaans initiatieven in het Klimaatakkoord

• Nieuws voor de nieuwsbrief

• Informatie en actuele subsidiekansen 

Zie https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home

Mail nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

Bel Femke Nagel – 06-5800 2068

https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
mailto:nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl


Afrondend

• Uiteindelijk hebben 50 inwoners en betrokken partijen in 
Zaanstad meegedaan aan deze tafel, waaronder het Regio 
College, Zaan Primair, Evean Zorg, Leviaan, en vele anderen.

• Fantastisch dat steeds meer mensen willen meebouwen 
aan een Nieuw Zaans Klimaat!

• Wegens corona was de tafel online en daarmee wat meer 
informerend en met wat minder ruimte voor gesprek.

• We hopen iedereen weer bij een volgende tafel terug te 
zien in hopelijk weer een fysieke bijeenkomst in 2021! 

#NieuwZaansKlimaat

NEW



Dank voor je deelname! #cocreatie


