
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed 
Ervaringen en leermomenten  in Deventer 



                      Uitgangspunten 

         



0,9 MWp PV – panelen op scholen 



Duurzaam = gewoon DOEN 

 Thuis: 

 A) Thermostaat opnieuw inregelen  

        Zet de temperatuur eens op 18/19  

       2300-0600   verlagen naar 15 C 

 B) Zoek waar de grote slurpers zitten 

 C) Douche niet langer dan 5 min 



Op Kantoor 

 A) Zet me UIT en bespaar een Duit  

      ( opbrengst  € 96.000 per jaar ) 

 B) Licht uit , toilet en vergaderzaal 

 C) Sleutel niet aan de verwarming 



Zet me uit en bespaar een Duit 



    Besparingspotentieel beperking energieverbruik 

 In  95 % van de Nederlandse utiliteitsgebouwen kunnen de 

energiekosten door energiebeheer/-zorg zonder 

noemenswaardige investeringen gereduceerd worden 

 

 Gemiddeld 23 % besparing op jaarlijks gasverbruik (Novem) 

 

 80 % van de oorzaken van niet goed werkende installaties kan 

worden gevonden in restpunten, onderhoud, beheer en 

gebruikersgedrag (TNO)  

 

 

 

 

 

 

       



           



                    



        



                        



 

 



                   Leermomenten 

  Quick wins kloppen : reductie = 15 % 

 Enkel informatie over gehele gebouw 

 Energieslurpers ( servers) onaantastbaar  

 Eigenaar onwillig om te investeren 

  Terugkrijgen energiewinst lastig 

      . Gebouw gedeeltelijk verhuurd aan anderen 

  .  Energierekeningen onduidelijk of ingeschat 

  .  Onduidelijk wie winst ontvangt 



   Aanpak gemeentelijk Vastgoed 

 Afdeling Vastgoed als opdrachtgever 

 Energielabel per gebouw ivm politieke keuze 

 Energiemaatwerkadvies per gebouw 

     - maatregelen met terugverdientijd < 5 jaar  ( direct ) 

        - maatregelen met terugverdientijd > 15 jaar    ( in MJOP ) 

        - data opnemen in Planon portfoliomanagement van vastgoedbeheer 

 -  Oprichten van Revolving Fund 

-  Uitvoeren via ESCO of  via Deventer Energie Coöperatie 





Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 







Wijzig deze tekst bij beeld/koptekst en voettekst 



                       Hoe verder 

 Zorg voor politieke dekking 

 Zorg voor gemotiveerde projectleider 

 Zorg voor administratieve/financieel goede onderbouwing 

 Onderschat de problemen niet. Een  kantoorgebouw is anders dan 40 

totaal verschillende onderwijsgebouwen ! 

 Zorg voor een gezonde Business-case  

 Investeringen dekken uit revolving fund en terugbetaling via huur oid 

 ESCO’s mogelijk bij grotere investeringen ,anders niet interessant 

 Be good and tell it . Vier successen 

 



                  Vragen   ?? 

     

      


