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SAMENVATTING IMPLEMENTATIEPLAN 

 

Het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord, de Energieagenda en het nieuwe Regeerakkoord; alle-

maal schetsen ze een duurzame energievoorziening in de toekomst. De weg er naartoe vergt ambitie maar 

met name lef deze op een slimme manier in de praktijk te brengen. Zeker in de gebouwde omgeving waar 

schaal kan worden gemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Den Haag hebben de ambitie 

om de komende jaren grote stappen te zetten in het verduurzamen van het eigen vastgoed. EnergieRijk Den 

Haag (ERDH) heeft als doelstelling dat het energiegebruik van de gebouwen in het centrumgebied van Den 

Haag in 2040 fossielvrij is. Een gezamenlijke statement naar stad en land dat dat verduurzaming van vast-

goed concreet invulling krijgt. Voor het RVB geldt daarnaast nog dat de kennis en ervaring in Den Haag 

doorgetrokken kan worden naar vastgoed in eigen beheer in Nederland (meer dan 6.000 panden).  

De afgelopen maanden heeft het consortium Motion2040 (adviesbureaus Witteveen+Bos, DWA en Rebel) 

een verduurzamingsaanpak uitgewerkt voor 16 gebouwen van het Rijk en de gemeente. Een aanpak vanuit 

de techniek, markbenadering en financieringsmogelijkheden, gericht op realisatie. 

De maatregelen en aanpak 

Onderstaande figuur beschrijft de maatregelpakketten waarmee het RVB en de gemeente Den Haag de ko-

mende jaren een fossielvrije energievoorziening kunnen bereiken.  

 

Voor gebouwspecifieke maatregelen (met name efficiëntere installaties, isolatiemaatregelen) geldt: wel af-

spraken over maken, maar de maatregelen niet gezamenlijk inkopen, tenzij daar aantoonbaar meerwaarde te 

behalen is. We noemen dit de ‘bottum-up tenzij’-aanpak. In deze aanpak hebben gebouwbeheerders de vrij-

heid om maatregelen in te passen in de renovatieplannen. Voor ieder gebouw stellen gebouweigenaren in 

2018 een pad naar een fossielvrije energievoorziening op, waarbij beheerders rekening kunnen houden met 

bestaande levenscyclus en contracten. Bekostiging van de additionele maatregelen verloopt via de be-

staande tarievenstructuur.  

Via het ERDH-platform delen gebouwbeheerders plannen en ervaringen met installaties, leveranciers en ef-

fecten met de ruimte om het ambitieniveau in het kader van de samenwerking constructief te kunnen bekri-

tiseren en uit te dagen.  

Gezamenlijk inkopen kán indien er aantoonbaar voordelen behaald worden. Zo is er qua gebouwmaatrege-

len meerwaarde te behalen in het organiseren van inkoopkracht voor zonnepanelen. Door het dakoppervlak 

beschikbaar te stellen aan een of meerdere marktpartijen heeft ERDH een rendabele businesscase voor zon-

nedaken.  

Het Smart Buildings programma is in de basis gericht op energiemonitoring. Daarnaast kan ERDH mogelijk-

heden voor het gebruik van energiegegevens voor slimme sturing van het gebouwgebruik verkennen en 

verzilveren met de markt via een co-creatietraject. Dit kan bijvoorbeeld door te starten met enkele pilots. 



 

 

 

 

ERDH kent daarnaast een innovatieprogramma. Dit programma is er op gericht het Rijk en de gemeente als 

launching customer te laten optreden voor kansrijke energie-innovaties. Verschillende innovaties verspreid 

over de verschillende locaties. Iedere renovatie biedt de ruimte om kansrijke innovaties toe te passen. De 

schaal van ERDH biedt kansen om te leren van elkaar en op te schalen. Door een progressieve normering toe 

te passen, wordt in ieder inkooptraject innovatie gestimuleerd: bewezen verbeteringen worden de norm in 

een nieuwe uitvraag. Zo kan ERDH gericht technieken testen in een van de gebouwen, om deze vervolgens 

op te schalen naar de overige gebouwen. Het Smart Buildings programma helpt om de impact nauwgezet te 

monitoren en evalueren. 

De aanpak kent twee gebiedsmaatregelen. Het eerste is de verduurzaming van het bestaande warmtenet 

met geothermie. Om de realisatie van geothermie te versnellen, stellen we voor om in samenwerking met 

Eneco (open net) ontwikkelaars uit te nodigen tot het realisatie van bronnen in de nabijheid van het cen-

trumgebied. Een aanvullend financieel instrument (fonds) kan de ontwikkelaars ondersteunen in de eerste 

risicovolle fase van het project om daarmee gericht een knelpunt uit de markt te halen. ERDH wil niet alleen 

fossielvrij worden, maar beseft zich ook dat onorthodoxe stappen nodig zijn om dit gerealiseerd te krijgen. 

De tweede gebiedsmaatregel betreft het optimaliseren en realiseren van een WKO-net. Door bestaande 

warmte-koude-opslagsystemen te koppelen kan de potentie voor warmte- en koudelevering uit ondergrond 

optimaal in centrum Den Haag optimaal worden benut. Koppeling van de bestaande WKO’s vraagt om de 

realisatie van een netwerk, en om centrale regie en heldere afname- en leveringsafspraken. In de ontwikke-

ling van het netwerk kan ERDH tevens het bovengenoemd financieel instrumentarium inzetten ten bate van 

de ontwikkeling van gemeenschappelijke infrastructuur.  

Afsprakenkader en Green Deal 

De maatregelen en onderlinge afspraken tussen het RVB en de gemeente worden vastgelegd in een afspra-

kenkader. Het kader legt o.a. de doelstellingen, minimale maatregelen, deelname aan gebiedsmaatregelen, 

eisen m.b.t. kennisdeling, innovatie en progressieve normering vast waaraan deelnemers van ERDH dienen te 

voldoen. Het kader is de onderlegger van een Green Deal die deelnemende partijen ondertekenen. Deze 

Green Deal staat open voor andere gebouweigenaren dan wel partijen met feitelijke zeggenschap over ener-

giemaatregelen in gebouwen, in het centrum van Den Haag, om daarmee de gebiedsmaatregelen te optima-

liseren en de impact van ERDH te vergroten. Rijk, gemeente en provincie nemen het voortouw. 

Organisatie 

Twee belangrijke randvoorwaarden voor een succesvol ERDH programma zijn de borging van de gemaakte 

afspraken en open kennisuitwisseling (en de mogelijkheid elkaar uit te dagen) tussen deelnemende partijen.  

Onze aanbeveling is om deze taken te borgen met de opzet van een ERDH secretariaat. Dit secretariaat be-

staat uit een kleine vaste staf, aangevuld met experts vanuit de deelnemende organisaties. De verantwoorde-

lijkheden betreffen o.a.:  

• het initiëren en sturen van gebiedsmaatregelen en innovatieve 

projecten, en het uitrollen van progressieve normering  

• het beheer van het programmabudget en organisatie van de inzet 

van middelen met inbreng van ERDH partijen 

• het organiseren kennisdelingssessies waarin gebouwbeheerders 

plannen voorleggen en elkaar uitdagen op de aanpak, 

• het beheren van het ‘levend document’ van het afsprakenkader 

• het borgen van de gemaakte afspraken tussen de Green Deal par-

tijen, met monitoren van de voortgang, communicatie over be-

haalde resultaten en waar nodig aanscherpen van de uitvoering.  

De kosten worden in principe tussen deelnemende partijen gedeeld. Gezien de sterke positie van het RVB in 

het samenwerkingsverband (15 t.o.v. 1 pand), kan gekozen worden de financiering van het programma (pro-

ceskosten, innovatiebudget en investeringsfonds voor lokale bronnen) vanuit het Rijk beschikbaar te stellen. 
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MOTION2040 
Een samenwerking tussen Witteveen+Bos, DWA en Rebel 

1 INLEIDING 
 

Het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord, de Energieagenda; allemaal schetsen ze een duurzame 

energievoorziening in de toekomst. De weg er naartoe vergt ambitie en het lef deze in de praktijk te bren-

gen, zeker in de gebouwde omgeving. Verduurzaming van woningen, kantoorgebouwen en utiliteit komt tot 

dusverre nog maar mondjesmaat op gang. Het RVB en de gemeente Den Haag hebben de ambitie om de 

komende jaren grote stappen te zetten in het verduurzamen van het eigen vastgoed. Goed voorbeeld zou 

goed moeten doen volgen. Deze partijen doen dat gezamenlijk in het kader van EnergieRijk Den Haag 

(ERDH). ERDH heeft als doelstelling dat het energieverbruik van de gebouwen in het centrumgebied van Den 

Haag in 2040 fossielvrij zijn.   

 

1.1 Implementatie van de gekozen variant 

 

Begin 2017 is consortium Motion2040 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om fossielvrije 

energie voor ERDH-gebouwen te realiseren. In dit onderzoek zijn varianten vergeleken. Deze zijn met name 

onderscheidend op warmtevoorziening (warmtenet of warmte-koude-opslag (WKO) en ambitieniveau be-

sparing. Uit de analyse is een voorkeursvariant naar voren gekomen. Hierbij wordt een combinatie van WKO, 

warmtenet en ‘slimme’ energiebesparingsmaatregelen toegepast. Het RVB en de gemeente Den Haag heb-

ben uitgesproken deze voorkeursvariant te willen volgen, maar op gebouwniveau mogelijk een hoger ambi-

tieniveau te willen hanteren. Daarom is gekozen voor Variant B+ waarin gebouwspecifiek aanvullende maat-

regelen mogelijk zijn die passen bij de kenmerken van het gebouw (“Smart Buildings”). 

 

De komende jaren ligt de opgave voor het RVB en de gemeente Den Haag om de maatregelen uit Variant 

B+ in gang te zetten. Het doel van dit implementatieplan is om concrete stappen neer te leggen die het RVB 

en de gemeente Den Haag de komende jaren moeten zetten om de ERDH-opgave voor fossielvrije energie 

in het centrumgebied van Den Haag in 2040 in uitvoering te krijgen. Dit implementatieplan omvat een stra-

tegie om intern acties op touw te zetten maar ook stappen te zetten richting de belangrijkste stakeholders 

(marktpartijen, andere vastgoedeigenaren en gebruikers). Acties die worden vertaald in inkooptrajecten, con-

tracten en innovatieve samenwerkingsvormen.  

 

Onderbouwing ten aanzien van de genoemde technische maatregelen, varianten en keuzen is terug te vin-

den in het eindrapport. Hier wordt in onderhavig plan dus slechts aan gerefereerd. Elke (technische) keuze is 

onderhevig aan de vraag waarom deze keuze is gemaakt ten opzichte van het alternatief (waarbij een alter-

natief tevens wachten is). Keuzen zijn gemaakt opdat implementatie mogelijk is, maar niet met oogkleppen 

of zonder open te staan voor door de markt geboden varianten.  

 

De mogelijkheden –zowel technisch als organisatorisch – staan niet stil. Er is daarom gekozen voor transitie-

paden die op korte termijn handelsperspectief bieden maar ook ruimte bieden om nieuwe inzichten in te 

passen of bij te sturen waar nodig. Deze transitiepaden geven aan hoe richting 2040 omgegaan kan worden 

met risico’s, onzekerheden en ontwikkeling van de markt en technologie. De transitiepaden-strategie gaat 

uit van periodes van 7 jaar waarna evaluatie en eventueel bijstelling van de strategie mogelijk is. Dit imple-

mentatieplan richt zich in de eerste plaats op de stappen voor de komende 7 jaar. Deze worden zeer con-

creet gemaakt (rollen, organisatie, verdeling geld). Niet vanuit de veronderstelling dat deze dan in beton ge-

goten moeten zijn, maar wel omdat zonder deze concretisering de vertaling naar de praktijk en daarmee 

daadwerkelijke implementatie achterwege dreigt te blijven.  

 



 

 

 
 

 

 

2 | 46 Motion2040 | Implementatieplan - Deel B 

 

MOTION2040 
Een samenwerking tussen Witteveen+Bos, DWA en Rebel 

Natuurlijk worden daarnaast ook acties gepresenteerd die doorwerken na deze periode, het ligt echter in de 

rede minimaal na 7 jaar maar indien nodig ook eerder, het implementatieplan te actualiseren en verrijken 

met de opgedane ervaringen.  

 

1.2 Link met lopende trajecten vanuit Den Haag en het RVB 

 

Het implementatieplan moet omgaan met toekomstige onzekerheden maar nestelt zich ook in een “be-

staande werkelijkheid”: er staan gebouwen, er zijn keuzen gemaakt, ERDH partijen hebben reeds aan strate-

gievorming gedaan. En zo wordt men dus hoe dan ook “geconfronteerd” met lopende contracten en in-

kooptrajecten, maar ook met visievorming en beleidsontwikkeling.  

 

Denk aan de visie op duurzame warmte (incl. geothermie), het concern energiebesparingsbeleid (bedrijfs-

voering) van de gemeente Den Haag of het recent afgesloten inkooptraject voor groene stroom. Het RVB 

werkt aan een programma “Grip op Duurzaamheid” en de doelstelling duurzame energie op eigen grond te 

realiseren. Het RVB hanteert voor sommige van haar panden DBFMO structuren waarbij belangrijke verant-

woordelijkheden, ook waar het de energievoorziening betreft, bij marktpartijen liggen.  

 

In de basis hoeven vigerende visies of zelfs contracten niet tegengesteld te zijn aan de koers die ERDH wenst 

te varen. Een sprekend voorbeeld daarvan is de recent gepubliceerde het RVB Marktvisie “Samenwerken op 

basis van vertrouwen”. In dit “levende document” spreekt het RVB de wens uit “een voorbeeldrol voor duur-

zaamheid in zijn vastgoedportefeuille te kiezen en deze actief uit te dragen”. Meer operationeel  worden in 

een marktconsultatiedocument (september 2017) marktpartijen opgeroepen kennis en kunde te etaleren 

met betrekking tot een geautomatiseerd energiemanagementsysteem wat als doel kent meer te weten over 

het functioneren van gebouw en installaties. Start met een pilot van 100 kantoorgebouwen is voorzien.  Ook 

kan lering getrokken worden uit trajecten van andere spelers in andere gebieden dan wel steden. Zo heeft 

de gemeente Eindhoven ervoor gekozen verduurzaming van zeven “landmark” gebouwen innovatief aan te 

besteden (co-creatie in samenwerking met de markt) waarbij veel oplossingsruimte wordt geboden in de 

opdrachtverlening. De traditionele aanvliegroute van aanbesteding waarbij opdrachtgever en opdrachtne-

mer uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan, kan in dit soort trajecten te weinig ruimte bieden voor het 

inbouwen van innovaties.   

 

Tot slot: er bestaan vele samenwerkingsverbanden tussen het Rijk, regionale overheden en andere over-

heidsorganen op gebied van gezamenlijk inkoopbeleid. Hoewel deze initiatieven het perspectief van schaal-

voordelen bieden, zijn lang niet alle initiatieven succesvol: initiatieven lopen vast op organisatorische uitda-

gingen: het inkoopbeleid van de organisaties sluit onvoldoende aan, of bestaande contracten maken het on-

mogelijk om gezamenlijk verder te gaan. Bij EnergieRijk Den Haag is een gezamenlijke aanpak waardevol, 

het maakt oplossingsrichtingen mogelijk die dat op individueel niveau niet zijn. Ervaringen leren dat het hoe 

dan ook tijd en geld kost om vernieuwende proposities op de markt te brengen en daarvoor ook gezonde 

concurrentie te organiseren. Tegelijkertijd biedt de aanpak in dit plan een realistische en pragmatische in-

steek met betrekking tot de uitdagingen die gezamenlijke inkooptrajecten met zich meebrengen. De organi-

satorische uitwerking wordt zo vorm gegeven dat alle betrokken stakeholders, intern en extern, geprikkeld 

worden om mee te doen.  

 

1.3 Opbouw van het implementatieplan 

 

Dit document is deel B van de uitwerking van Motion2040 en betreft het plan om de maatregelen uit het on-

derzoeksrapport (Eindrapport deel A) te realiseren. Minder nadruk ligt logischerwijs op het onderzoek, meer 

op de uitvoering.   
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Dat betekent ook dat dit plan moet worden beschouwd als een “levend document” dat kan worden aange-

past en bijgesteld in de toekomst indien nieuwe inzichten hier aanleiding voor geven. Echter voor 2018 biedt 

het een concreet handelingsperspectief. Aan de hand van dit plan krijgt realisatie vorm.  

 

Hoofdstuk 2 van dit implementatieplan beschrijft de scope van ERDH en de maatregelen die onderdeel uit-

maken van variant B+. Hoofdstuk 3 en 4 gaan nader in op de afspraken en uitvoeringspakketten en geven 

daarmee in feite invulling aan de maatregelen zoals geschetst in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 5 beschrijft de or-

ganisatiestructuur die vanuit ERDH benodigd zal zijn om de geschetste aanpak uit te voeren en de resultaten 

te borgen. 
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2 KADERS VOOR SAMENWERKING PER PAKKET  
 

Uit de variantenanalyse (zie deel A) volgt een combinatie van maatregelen die er gezamenlijk toe bijdragen 

dat het energieverbruik van de gebouwen in 2040 fossielvrij is. De gekozen variant (B+) kent een combinatie 

van een WKO-net en verduurzaming van het warmtenet, met op gebouwniveau ‘common sense’ (maatrege-

len die zich met marktconforme energietarieven terugverdienen) energiebesparende maatregelen. De ‘com-

mon sense’ maatregelen betreffen de minimale maatregelen om aan ERDH deel te nemen. Daarbovenop zijn 

op gebouwniveau aanvullende maatregelen mogelijk en wordt sterk ingezet op een Smart Buildingspro-

gramma. 

 

In dit hoofdstuk starten we met een omschrijving van de scope van de 16 ERDH gebouwen. Deze beschrij-

ving biedt het noodzakelijk kader waarbinnen de maatregelen moeten worden uitgevoerd. Vanaf paragraaf 

2.2 schetsen we de maatregelen uit variant B+1. Conform de Trias Territoria methodiek, maken we daarbij 

een onderscheid tussen gebouw, gebied en wijdere omgeving.  

 

Per maatregel beschrijven we hoe de markt er uit ziet en welke meerwaarde er al dan niet te behalen is in 

gezamenlijk optrekken of inkopen van maatregelen voor gebouwen. Het uitgangspunt voor het clusteren 

van de opgave in ERDH verband is dat er meerwaarde behaald wordt, ofwel omdat maatregelen mogelijk 

worden gemaakt die separaat niet mogelijk zijn of omdat gezamenlijk inkoopkracht organiseren waarde toe-

voegt ten opzichte van los inkopen. Dit uitgangspunt is tevens conform het Clusterverbod (Artikel 1.5 Aan-

bestedingswet 2012). Dit verbod stelt dat overheden opdrachten niet onnodig mogen samenvoegen en dat 

motivering nodig is indien wel geclusterd wordt. Per maatregelenpakket zullen we beargumenteren waarom 

een gezamenlijke aanpak (clusteren) meerwaarde oplevert.   

 

2.1 De scope van 16 gebouwen  

 

De opgave van ERDH kent (in eerste instantie) 16 gebouwen met een grote diversiteit aan energiesystemen, 

eigendomsverhoudingen en contracten. Voor we ingaan op de maatregelen, starten we daarom met een 

korte schets van deze situatie. Deze is mede bepalend voor de opgave zoals deze in de markt kan worden 

gezet.  Zo zijn de mogelijkheden vanuit ERDH perspectief voor invulling van renovatie die een DBFMO-con-

tract biedt beperkt ten opzichte van een klassieke (opdrachtgever-opdrachtnemer)-structuur. Vergelijk het 

energiebesparingspotentieel van een historisch monument (Ministerie van Defensie) met die van de nieuw 

gebouwde Hoftoren (Ministerie OCW). In beide gevallen is de context sterk bepalend voor de oplossingsmo-

gelijkheden en uitvoering.  

 

Bij implementatie staat niet zozeer het exacte financiële plaatje centraal, maar het proces waardoor tot reali-

satie wordt gekomen.  Blijven hangen in onderzoek naar technische en financiële achtergronden miskent de 

noodzaak van het nemen van concrete stappen om de doelstelling te behalen. De uitdaging is om te kunnen 

gaan met onzekerheden en te voorkomen dat verkeerde afslagen worden genomen.  

 

2.1.1 Eigendom en verantwoordelijkheden 

 

De 16 gebouwen kennen verschillende eigendomsstructuren, verdeling van verantwoordelijkheden en con-

tractvormen. Van de 16 gebouwen zijn: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Voor een volledige uitwerking en omschrijving van de maatregelen verwijzen we door naar paragraaf 6.4 

van Deel A van dit rapport  



 

 

 
 

 

 

5 | 46 Motion2040 | Implementatieplan - Deel B 

 

MOTION2040 
Een samenwerking tussen Witteveen+Bos, DWA en Rebel 

- 6 in eigendom van het RVB: Rijnstraat 50 (Hoftoren OCW), Bezuidenhoutseweg 73 (Min. EZ), Turfmarkt 

147 (Min BZK V&J), Bezuidenhoutseweg 20 (Min EZ), Kalvermarkt 32 (Defensie), Plein 4 (Min Defensie); 

- 1 huurcontract met vrijwel volledige zeggenschap van het RVB: Parnassusplein 5 (De Resident); 

- 4 specialties waarbij het RVB beperkte zeggenschap heeft over het beheer: Pr. W. Alexanderhof 20-22 

(nationaal archief), Pr. W. Alexanderhof 5 (Koninklijke bibliotheek), Pr. Clauslaan 60 en Pr. Clauslaan 20 

(Paleis van Justitie) waarbij Pr. Clauslaan 20 een huurcontract betreft; 

- 4 DBFMO-contracten: Rijnstraat 8 (voormalig VROM), Korte Voorhout 7 (Min. Financiën), Bezuidenhout-

seweg 30 (Min. EZ), Korte Voorhout 8 (Hoge Raad); 

- 1 gebouw in eigendom van de gemeente Den Haag: Spui 68-70 (Stadhuis). 

 

Over de eerste 7 panden (eigendom en huurcontract) heeft het RVB zeggenschap om te beslissen over in-

vesteringen, renovaties en inkoopcontracten. Tevens beschikt het RVB over huisvestingsbudgetten voor deze 

complexen om renovaties te bekostigen. Bij de andere complexen (met uitzondering van het Stadhuis) heeft 

het RVB verschillende rollen. Bij de “specialties” is het RVB verantwoordelijk voor het beheer, maar ontbreekt 

de directe zeggenschap over de budgetten. Over het Stadhuis heeft de gemeente het zeggenschap.  

 

 

DBFMO-panden 

In de DBFMO-contracten treedt het RVB op als opdrachtgever van de contractpartij en heeft de contractpartij zeggenschap 

over aanpassingen en investeringsbeslissingen in het complex. Besluitvorming bij de DBFMO-panden fungeert dan ook heel 

anders dan bij de overige panden. De DBFMO-contractpartijen hebben het risico op onderhoud en exploitatie overgenomen 

van het Rijk. Een gevraagde wijziging aan het complex of aan installaties vanuit het Rijk levert voor de marktpartij een kosten-

post en risico op die ze bij de afsluiting van het contract niet hadden voorzien. Ingrijpende maatregelen in de complexen ten 

behoeve van ERDH zullen via een formeel verzoek tot Wijziging Opdrachtgever moeten worden doorgevoerd en hebben con-

sequenties ten aanzien van tijd, kosten of andere onderdelen van de overeenkomst. Additionele risico’s door wijzigingen ten 

opzichte van het oorspronkelijke contract moeten daarbij worden gecompenseerd. Additionele wensen voor energiebesparing 

of duurzame energie zijn dus niet eenvoudig te realiseren, al is er wel ruimte voor.  

 

Daarbij bieden de huidige contracten wel al ruimte voor verduurzamingsmaatregelen: 

- In twee van de vier contracten is ERDH specifiek opgenomen. In een van deze contracten is een intentieverklaring 

opgenomen over deelname aan ERDH en staat dat het gebouw de mogelijkheid moet hebben om aan te sluiten op 

energievoorziening vanuit ERDH. Bij het andere complex is in de specificatie opgenomen dat de opdrachtnemer 

rekening moet houden met toekomstige ontwikkelingen zoals WKO en stadsverwarming en dat het technisch mo-

gelijk moet zijn om installaties en infrastructuur aan te sluiten (zowel afname als levering) op duurzamere energie-

voorzieningen, zoals stadsverwarming en een WKO-ring of andere ontwikkelingen binnen ERDH.  

- Bij alle contracten zijn in de outputspecificatie eisen rondom BREEAM, of andere labels of duurzaamheidscertifice-

ring, trias energetica of trias ecologica opgenomen.  

- Deelname aan gezamenlijke inkoop van elektriciteit en warmte ligt bij een van de contracten voor de hand, aange-

zien deze partij nu ook reeds deelneemt aan het Rijksbrede inkoopcontract. Bij de andere complexen kopen de con-

tractpartijen zelf warmte en elektriciteit in en veroorzaakt gezamenlijke inkoop een verandering van het risicoprofiel 

(de opdrachtnemer draagt nu een gedeelte van het prijsrisico).  

 

Er is een aantal kritische momenten in een DBFMO-contract, met name rondom ingebruikstelling, of aanpassing van de con-

tracten. In gesprek met de contractmanagers van het RVB bleek dat bij drie van de vier DBFMO-contracten momenteel is-

sues/escalaties spelen. Daarom is de inschatting dat de timing suboptimaal is om maatregelen rondom verduurzaming te in-

troduceren. Voor dit implementatieplan hebben we daarom wel onderzocht welke maatregelen mogelijk en kansrijk zijn, maar 

deze nog niet getoetst bij de marktpartijen.   

 

Overigens betekent bovenstaande niet op voorhand een probleem. De ambities en manifestatiedrang van contractanten op 

energiegebied doet niet bij voorbaat onder voor de doelstelling van ERDH. Niet uitgesloten is dus dat staande afspraken in 

goed overleg kunnen worden aangescherpt of heringericht.   
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2.1.2 Energiesystemen en -inkoop 

 

Alle gebouwen zijn aangesloten op het stadswarmtenet, 6 gebouwen hebben daarnaast een individueel 

WKO-systeem. De contractpartij voor stadswarmte is overal in Den Haag Eneco. De WKO-systemen worden 

door verschillende contractpartijen beheerd en uit de gebouwbezoeken bleek dat dat niet in alle gevallen 

naar tevredenheid verloopt. Sommige WKO’s zijn bijv. sterk in onbalans. Er is beperkte data beschikbaar over 

het functioneren van de WKO’s.  

 

De gebouwen kennen een uiteenlopende onderhouds- en renovatiecyclus, gegeven de leeftijd, energiepres-

tatie en gebouweigenschappen. Onderhoudscontracten voor energie-installaties zijn per pand vastgesteld. 

Tabel 2.1 toont wanneer de boekwaarde van installaties en afbouw (schil, muren etc.) afloopt, voor zover dit 

achterhaald is vanuit de boekhouding van het RVB en Den Haag. Het genoemde jaartal is niet noodzakelij-

kerwijs de exacte timing van renovaties, maar is hiertoe wel indicatief. De tabel toont aan dat in 2020 de 

boekwaarde van een complex (Bezuidenhoutseweg 20) afloopt, in 2022 en 2023 volgen er meer. Duidelijk 

wordt dat de timing van renovaties behoorlijk uiteen loopt.  

 

Negen van de gebouwen nemen deel aan een collectief Rijks-inkoopcontract voor elektriciteit en (indien van 

toepassing) gas. Alle complexen binnen de zeggenschap van het RVB en de DBFMO-complexen die nu deel-

nemen aan het Rijkscontract kunnen daarbij tevens deelnemen aan specifieke energie-inkoopvoorwaarden 

vanuit ERDH. Het huidige inkoopcontract van het RVB loopt t/m 2022. Voor de DBFMO-complexen die niet 

onder het Rijksinkoopcontract vallen, geldt dat de inkoop onder de verantwoordelijkheid valt van de con-

tractpartij. Deelname aan gezamenlijke inkoop betreft daar een wijziging opdrachtgever. Voor het Stadhuis 

geldt dat de gemeente recent (in 2017) een nieuw elektriciteit- en gascontract heeft uitgevraagd dat door-

loopt tot 2028 en optioneel tot 2033. Er is in beide contracten wel flexibiliteit in het contract om de scope 

aan te passen en eventueel het stadhuis in een ander contract onder te brengen, indien dit meerwaarde op-

levert.   

 

Tabel 2.1 Overzicht gebouweigenschappen 
 

Adres  Naam gebouw Eigendom/zeggenschap Jaar installaties 

/ afbouw 

In Rijkscontract 

energie 

Rijnstraat 50 Hoftoren OCW RVB 2018 / 2023 nee 

Rijnstraat 8 Voormalig VROM DBFMO - Poort Centraal  

Eigendom RVB 

2032 / 2022 nee 

Parnassusplein 5 De Resident / VWS RVB - huur DEKA 

Immobilien 

.. / 2022 ja 

Bezuidenhoutseweg 73 Min EZ RVB 2028 / 2040 ja 

Korte Voorhout 7 Min Financien DBFMO – Safire 

Eigendom RVB 

2028 / .. nee 

Pr Clausln 60 Paleis van Justitite, PVJ I Specialty 

Eigendom RVB 

2021 / 2022 nee 

Pr Clausln 20 Paleis van Justitite, PVJ II specialty - huur (LaSalle) .. / 2023 nee 

Turfmarkt 147 Min BZK V&J RVB 2033 / .. ja 

Pr W Alexanderhof 20-

22 

nationaal archief Specialty 

Eigendom RVB 

 ja 

Pr W Alexanderhof 5 Koninklijke Bibliotheek Specialty 

Eigendom RVB 

 ja 

Bezuidenhoutseweg 20 Min EZ RVB 2025 / 2020 ja 

Bezuidenhoutseweg 30 Min EZ DBFMO - Facilicom 

Eigendom RVB 

2033 / 2022 ja 

Kalvermarkt 32 Defensie RVB 2031 / 2032 ja 

Plein 4 (Kalvermarkt) Min Defensie RVB 2031 / 2040 ja 

Korte Voorhout 8 Hoge Raad DBFMO (buiten scope) 

Eigendom RVB 

 nee 
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Adres  Naam gebouw Eigendom/zeggenschap Jaar installaties 

/ afbouw 

In Rijkscontract 

energie 

Spui 68-70 Stadhuis Gemeente Vervangingsstra

tegie wordt 

ontwikkelt / 

2035 

nee  

 

2.2 Gebouwgebonden maatregelen 

 

Variant B+ kent een combinatie van gebouw- en gebiedsgebonden maatregelen. Gebouwgebonden maatre-

gelen betreffen daarin: 

1. Energiebesparende maatregelen; 

2. Smart Buildings; 

3. Gebouwgebonden opwek van duurzame elektriciteit. 

 

In de volgende drie paragrafen lichten we deze maatregelen nader toe waarbij specifiek wordt aangegeven 

welke afwegingen zijn gemaakt met betrekking tot voor implementatie cruciale elementen: 

- Al dan niet overgaan tot clustering (wel niet gezamenlijk inkopen); 

- Organisatie van de financiering (organisatie van middelen). 

 

2.2.1 Energiebesparende maatregelen 

 

De gekozen variant gaat uit van ‘common sense’ (maatregelen die zich met marktconforme energietarieven 

terugverdienen) vraagbeperking. Deze ‘common sense’ maatregelen betreffen:  

- Energiemonitoring;  

- frequentieregeling van ventilatoren;  

- warmteterugwinning in luchtbehandeling; 

- energiezuinige (LED-)verlichting; 

- een energiecoach. 

 

Deze common sense maatregelen worden een verplichting bij iedere renovatie. Variant B+ betekent dat per 

gebouw aanvullende energiebesparende genomen moeten worden. Zo is er met deze aanpak ruimte voor 

hogere ambitieniveaus van gebruikers of gebouweigenaren. Maatregelen zoals na-isolatie, vraaggestuurde 

ventilatie en vraaggestuurde verlichting. Deze hogere ambitieniveaus in energiebesparing worden gekop-

peld aan de renovatieplannen: de aanpak moet blijk geven van de invulling van de ERDH doelstellingen. De 

invulling wordt echter niet opgelegd omdat deze gebouwspecifiek moet kunnen zijn. Zo heeft de gemeente 

Den Haag reeds aangegeven mogelijk sneller dan 2040 energieneutraal te willen zijn hiertoe vergaande 

maatregelen in het gebouw te willen treffen, terwijl het RVB (met nog 7.000 panden in het achterhoofd) 

heeft aangegeven het ambitieniveau met name in de gebiedsmaatregelen te zoeken. Door de energiebespa-

rende maatregelen aan gebouweigenaren over te laten, is er ruimte voor deze diversiteit.  

 

De ‘common sense’ slaat dus niet zozeer op gebrekkige ambitie, integendeel, deze kan fors zijn. Maar wel op 

de ruimte om per gebouw – in lijn met de eigenschappen en het gebruik van het gebouw – tot een optimaal 

pakket uit te komen. De kosten/opbrengsten hangen hier nu eenmaal mee samen. Een “one size fits all” aan-

pak past niet bij schilmaatregelen in bestaande bouw voor zo’n uiteenlopende portefeuille. Voor het ene 

pand ligt een forse ambitie op energiebesparing (en daarmee vraagbeperking) voor de hand terwijl bij het 

andere pand een extra besparing relatief kostbaar is. In dat geval is een andere wisselwerking met bijvoor-

beeld duurzame opwekking wenselijk.  

 

Uit het onderzoeksrapport blijkt dan ook dat de maatregelen logischerwijs aan zullen sluiten op de natuur-

lijke levenscyclus van het gebouw. Maatregelen worden genomen indien er een renovatie gepland staat waar 

additionele energiemaatregelen in kunnen worden opgenomen. Vrijblijvendheid kan echter geen onderdeel 

te zijn van het pakket. Het onderschrijven van de ambities van ERDH brengt in de eerste plaats met zich mee 
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dat mogelijkheden voor energiebesparing niet zomaar uit het pakket vallen op het moment dat budgettaire 

kaders wringen. Het transitiepad dat leidt tot realisatie van de gezamenlijk gedragen doelstelling moet ge-

volgd worden.  

 

 

De meeste maatregelen vragen een ingreep in de gebouwen. Een van de maatregelen betreft echter de inzet 

van een energiecoach. De rationale achter de energiecoach is het feit dat in de bekostigingsmethodiek (van 

het RVB) de prikkel op energiebesparing bij het RVB ligt, niet bij de gebruikers. Voor schilmaatregelen is dit 

een logische prikkel; het RVB beschikt tenslotte tevens over budgetten om isolatiemaatregelen toe te pas-

sen. Voor elektriciteitsverbruik werkt de prikkel averechts; gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de aan-

schaf van kleine apparatuur (zoals computers) en hebben geen prikkel om energiezuinige apparaten aan te 

schaffen of om op andere wijze elektriciteit te besparen (bijv. door apparaten uit te schakelen). De energie-

coach helpt daarom de gebruikers van het gebouw met energiebesparing door hen bewust te maken van 

het energiegebruik. Een energiecoach kan naar schatting 10% besparing opleveren van het gebruikersge-

bonden deel (zie deel A van dit rapport). Bovendien vormt deze coach een belangrijke schakel in het zeker 

stellen dat er ten alle tijden inzicht is in het “energiehuishoudboekje”  van het betreffende pand.  

 

Clusteren of separaat? 

De maatregelen voor vraagbeperking zijn divers. De energiesystemen in de gebouwen verschillen sterk en 

vervangingsmomenten lopen uiteen. Om deze reden is voor de meeste maatregelen de potentie voor 

schaalvoordelen beperkt. Sterker nog – omdat grootschalige inkoop tevens vraagt om min of meer gelijktij-

dige inkoop, kunnen de kosten bij gezamenlijke inkoop zelfs hoger liggen dan indien maatregelen aanslui-

ten op natuurlijke renovatiemomenten. Daarbij verschillen tevens de eigendoms- (eigendom, huur) en lo-

pende contracten (DBFMO, onderhouds- en inkoopcontracten) van de gebouwen.  

 

Een gezamenlijk “top down” opgelegd inkoopproces voor energiebesparende maatregelen kan leiden tot 

hogere kosten, juridische knelpunten in relatie tot lopende contracten en beperkt draagvlak bij beheerders 

en gebruikers. Tevens kan een vastgesteld inkoopproces naar de toekomst toe te rigide blijken om met de 

werkelijkheid van verschillende gebouwen om te gaan en de ERDH aanpak breder in te zetten, zowel in Den 

Haag als binnen de RVB-portefeuille. Richting 2040 zullen duurzame technologieën verder ontwikkelen, 

waardoor de aanpak vraagt om flexibiliteit om daarvoor ruimte te bieden. Daarom is de aanpak voor ge-

bouwgebonden maatregelen ‘bottom up, tenzij’, met ruimte voor innovatie. Dat betekent niet dat er niet 

wordt samengewerkt of kennis wordt gedeeld. Integendeel.   

 

Door diversiteit kunnen innovaties gericht worden ingepast waarvan de werking goed wordt gemonitord en 

de kennis met het oog op eventuele opschaling gedeeld. Beter gelijktijdig verschillende innovaties beproe-

ven en hiervan leren – dan achter dezelfde innovatie aanlopen die evenzogoed niet of minder succesvol kan 

zijn.  

 

Wij stellen daarbij wel voor om via een platform van deelnemers –op te zetten door het ERDH secretariaat- 

ervaringen met installaties, leveranciers en effecten ex post te delen. Via dit platform worden tevens bij ie-

dere ingrijpende renovatie de voorziene energiebesparingseisen en maatregelen gedeeld met andere ge-

bouwbeheerders met de ruimte om het ambitieniveau in het kader van de samenwerking constructief te 

kunnen bekritiseren en uit te dagen. Daar ligt dus ook een toets op het al dan niet nemen van aanvullende 

maatregelen in de schil, ventilatie en verlichting. Wordt alles gedaan om een maximaal niveau van energie-

besparing te realiseren en indien op onderdelen niet, is dit verdedigbaar vanwege reële kostenafwegingen 

ten opzichte van duurzame inkoop? Op de organisatie van dit platform gaan we verder in, in hoofdstuk 5.  

 

Financieel 

Door de maatregelen aan te laten sluiten op de reguliere renovatiecyclus, worden energiebesparingsmaatre-

gelen meegenomen in totale projectbudgetten. De gekozen variant gaat uit van ‘common sense’ maatrege-
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len. Dat betekent dat er aanvullende investeringen noodzakelijk zijn, maar dat deze maatregelen zich groten-

deels terugverdienen. Grotendeels, want door de lage energietarieven van het RVB en Den Haag, blijft er een 

beperkte onrendabele top over. Ter indicatie: de Netto Contante Waarde van kosten en besparingen tot 

2040 bij Variant B bedraagt EUR - 1,5 mln, dat wil zeggen dat tot 2040 1,5 miljoen van de gemaakte kosten 

niet is terugverdiend uit besparingen. Overigens heeft een groot deel van de investeringen daarna nog 

steeds waarde en zullen de investeringen zich na 2040 nog wel terugverdienen. Zie deel A van dit rapport 

voor een nadere uitwerking van de kosten. Daarbij zien wij een tendens dat energiezuinig vastgoed waarde-

vaster is in vergelijking met panden waarin niet wordt geïnvesteerd.  

 

Gezien de keuze voor variant B+, zullen bovenop de ‘common sense’ maatregelen op gebouwniveau additi-

onele investeringen worden gedaan, indien de renovatie van het gebouw na-isolatie of individuele werkplek-

conditionering toelaat. Of in geval van hogere ambitieniveaus op gebouwniveau. De kosten van dergelijke 

maatregelen kunnen sterk uiteenlopen: de kosten voor schilverbetering zijn afhankelijk van onder andere de 

opbouw van de gevels, de gebouwvorm, aandeel van glas in de gevel, etc.. De spreiding van na-isolatie loopt 

uiteen van circa 20 tot 150 euro per m² bvo. Per project zullen deze meerkosten opgenomen moeten wor-

den in het projectbudget. Partijen waarbij schilmaatregelen om financiële of esthetische redenen relatief on-

gewenst zijn, moeten de ruimte krijgen maar ook worden uitgedaagd (zoals opgenomen in de organisatie-

structuur) om de besparing op andere vlakken te zoeken dan wel zich sterker te manifesteren bij duurzame 

inkoop.  

 

Naast de investeringen is vanuit het RVB en Den Haag operationeel extra inzet vereist voor een energie-

coach. Er is in de doorrekening van de energieconcepten een budget opgenomen van 0,2 euro per m2 per 

jaar voor een energiecoach. Deze kosten verdienen zich terug uit energiebesparing. Bij 750.000 m2 BVO voor 

de 16 gebouwen, zijn de kosten hiervan ruim EUR 150.000, ongeveer 1,5 fte.  

 

Zowel bij de objectmanagers, als bij de projectmanagers dient verduurzaming een standaard onderdeel van 

de dagelijkse werkzaamheden te worden. Daarom stellen we voor om voor alle object- en projectmanagers 

die actief zijn in Den Haag enkele sessies te organiseren waarin betrokkenen worden meegenomen in het 

gedachtegoed van ERDH. Tijdens deze sessies komt aan bod wat de rol is van de object- en projectmanagers 

in de realisatie van de ERDH ambitie en voorgestelde maatregelen en hoe zij hun rol in kunnen vullen.   

 

Het ambitieniveau brengt wel met zich mee dat, zij het niet onbegrensd, er ruimte moet zijn om over de 

schaduw van de businesscase en het terugverdieneffect wordt heen gekeken. Daarbij is het tevens goed om 

de benodigde investeringen in perspectief te zetten. Het RVB investeert de komende jaren 400 miljoen in de 

voorraad in Den Haag (renovatie, onderhoud). De gemeente besteedt jaarlijks ongeveer 2 miljoen aan on-

derhoud en renovatie van het stadhuis. De extra gebouwgebonden uitgaven (zie onderzoeksrapport) maken 

hier maar een bescheiden deel van uit. Terwijl –afgezien van de directe besparingskosten  - ook wordt bijge-

dragen aan de waardevastheid van het vastgoed en natuurlijk de invulling van klimaatdoelstellingen.  

 

2.2.2 Smart Buildings 

 

Met het monitoren van het energiegebruik en het beter inregelen van installaties kan tot 15% van het ener-

gieverbruik voor warmte, koude en ventilatie bespaard worden (zie deel A van dit rapport). Gebruiksdata kan 

tevens worden benut om het gebruik van gebouwen te optimaliseren (bijvoorbeeld leegstaande verdiepin-

gen afsluiten). Daarnaast is monitoring tevens waardevol om: 

• te weten of het algemeen doel binnen bereik komt; 

• eigenaren en onderhoudspartijen inzicht te bieden in energieverbruik per gebouw (uit gesprekken is 

gebleken dat dit maar zeer beperkt het geval is) en gebruikers van kantoren te informeren en te enthou-

siasmeren voor besparing en verduurzaming; 

• de prestatie van het gebouw af te zetten tegen de gebouwkarakteristieken en te benchmarken met die 

van andere gebouwen en specifiek om de impact van innovaties te meten en hiervan te leren; 

• de kosten en baten van maatregelen objectief te kunnen monitoren; 



 

 

 
 

 

 

10 | 46 Motion2040 | Implementatieplan - Deel B 

 

MOTION2040 
Een samenwerking tussen Witteveen+Bos, DWA en Rebel 

• resultaten te evalueren en in te zetten voor andere panden en in geval van het RVB in andere gebieden; 

• de lopende programma’s waar nodig te kunnen intensiveren; 

• prestatiecontracten af te sluiten met leveranciers die sturen op de bijdrage aan ERDH doelstellingen. 

 

In variant B+ worden deze mogelijkheden ondergebracht in een Smart Buildings programma. Dit pro-

gramma maakt gebruik van de IT gedreven oplossingen die de markt kan bieden om de ERDH-gebouwen 

slim te maken en een icoon voor slimme bestaande gebouwen.  

 

Er is nog een scala aan Smart Building-maatregelen mogelijk. In een beperkte variant betekent Smart Buil-

dings het slim inregelen van installaties zodat ze optimaal functioneren (maatregelen die reeds zijn opgeno-

men in het pakket van energiebesparende maatregelen). In een uitgebreide variant kan ook het gebruikers-

gedrag worden meegenomen. Zo kunnen medewerkers worden gestuurd om op rustige dagen alleen op 

verdiepingen te werken waar andere medewerkers ook zitten, om op de andere verdiepingen het licht en de 

verwarming/koeling uit te schakelen.  

 

We voorzien nu 4 onderdelen voor het Smart Buildingsprogramma 

 

1. In deel A van het rapport is reeds opgenomen dat minimaal goede monitoringssoftware geplaatst 

wordt waardoor energiegebruik op diverse plekken kan worden gemeten en op basis waarvan de 

installaties efficiënter ingericht kunnen worden. Dit vraagt om het monitoren van het gehele ener-

gieverbruik (hoofdmeterniveau) en verbruik van warmtepompen en luchtbehandelingskasten en 

een gebouwbeheerssysteem (GBS) en energiemanagementsysteem (EMS) om op basis van de ge-

gevens bij te sturen.  

 

2. Daarbovenop dragen vraaggestuurde verlichting en individuele conditionering van werkplek-

ken bij aan het verslimmen van de gebouwen. Met name individuele conditionering van 

werkplekken vraagt daarbij om grote ingrepen in de gebouwen. Uitgangspunt voor deze maatregel 

is daarom dat op gebouwniveau wordt bepaald of deze aanpassingen reëel zijn (zie paragraaf 

2.2.1). Het al dan niet opnemen van deze maatregelen in de scope in het programma zal dan ook 

afhankelijk zijn van de renovatiecycli van de gebouwen. Tijdens het innovatieve 

aanbestedingstraject dat voor dit programma wordt voorzien, is er ruimte om de mogelijkheden 

per gebouw gezamenlijk met de markt te verkennen.   

 

3. Een innovatieve extra toepassing is daarbij nog om tevens de bezettingsgraad van ruimtes te meten 

en het facilitair beheer in te richten op deze bezettingsgraad (dus bijvoorbeeld verdiepingen af te 

sluiten op rustige dagen).  

 

4. Voor de zichtbaarheid van het ERDH-programma voegen we daaraan een minimale eis toe die stelt 

dat alle deelnemers van ERDH zichtbaar een monitoringssystemen plaatsen. Deze systemen wij-

zen gebruikers en bezoekers van het pand op het energieverbruik van het pand, (indien van toepas-

sing) de gebouwgebonden opwek en de verbeterplannen. Dit zorgt voor bewustwording over het 

energieverbruik bij gebruikers en bezoekers en voor zichtbaarheid van ERDH. Met name als in de 

basis een uniforme uitstraling wordt toegepast dan wel gerefereerd wordt aan het gebouwoverstij-

gende initiatief. Een dergelijk systeem kan er bijvoorbeeld als volgt uit komen te zien: 
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Figuur 2.1 Voorbeeld monitoringsscherm voor ERDH 

 

Het systeem zou als anker kunnen dienen voor de operationele samenwerking in ERDH verband. 

Immers er wordt inzicht geboden in hoe de gebouwen er voorstaan, hoe de route per pand eruit 

ziet en of dit voorziene pad nog klopt met de werkelijk gemeten prestaties. Het ligt voor de hand 

naast de zichtbaarheid in de betreffende panden ook te zorgen dat een website wordt aangemaakt 

waar de voortgang op de doelstelling per pand en geaggregeerd zichtbaar wordt gemaakt.  

 

Grafisch zien de elementen van het Smart Buildingsprogramma er als volgt uit: 

 

 

Vraaggestuurde conditionering/verlichting 

Per gebouw bepaald  

 

 

 

Facilitair beheer inrichten op bezettings-

graad en energieverbruik  

 

 

 

 

Minimum vereiste 

 

Zichtbaar tonen van resultaten en plannen 

ERDH 

 

 

 

Monitoring en sturing centrale installaties 

(GBS / EMS) 

 

 

Figuur 2.2 Opbouw Smart Buildings 

 

Bovenstaande onderdelen zijn eerder toegepast. Echter een grootschalig integraal programma, met een di-

versiteit in gebouwen en gebruikers is nieuw. Er wordt daarom in het programma nadrukkelijk ruimte gela-

ten voor additionele toepassingen en toetsen van kansrijke innovaties. Ondanks de integraliteit zal het ge-

heel van Smart Buildings-maatregelen altijd (gedeeltelijk) maatwerk per gebouw betreffen, al is het maar 

omdat er diversiteit in gebouwfuncties binnen de scope zit (bijv. koninklijke bibliotheek en archief vs. kan-

toorfunctie). Een denkbare uitvoeringsvariant is om een zogenaamd innovatiepartnerschap aan te gaan met 
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een technische partij die helpt het centrale gebouwoverstijgende programma vorm te geven. Een pro-

gramma dat in deze vorm nergens anders in Nederland wordt gerealiseerd en daarmee dus voorop loopt.  

Vervolgens zou, met verschillende aanbieders, per gebouw maatwerk georganiseerd kunnen worden.  

 

Clusteren of separaat 

Voor smart buildings geldt dat we een grote diversiteit aan gebouwen en gebruikers hebben en er daarom 

gedeeltelijk maatwerk nodig zal zijn. Toch kent het clusteren van de gebouwen in een gezamenlijke aanbe-

steding voor smart building voordelen: 

• Een grootschalig programma heeft een icoonfunctie. Deze icoonfunctie kan ertoe bijdragen dat ook an-

dere gebouweigenaren energie gaan besparen door het energieverbruik beter te monitoren en gebrui-

ken. Het zichtbaar tonen van de prestaties en het pad tot 2040 (onderdeel 2) draagt daar sterk aan bij.  

• Er is veel ontwikkeling in de markt, door een gezamenlijke uitvraag kan worden geanticipeerd op het 

feit dat een dienstverlener/combinatie zich graag zal verbinden aan een project op deze schaal vanwege 

de exposure en het commercieel potentieel.  

• Een marktpartij kan door de omvang van de opdracht juist een speciaal maatwerkprogramma inrichten 

dat aansluit bij het Rijkshuisvestingsbeleid (eventueel aanvullend voor de gemeente). Daarbij valt bij-

voorbeeld te denken aan een programma dat toepasbaar is op alle gebouwen met een (optioneel) 

menu voor verdere specifieke informatie en diensten, afhankelijk van karakteristieken van het gebouw 

(wel/geen WKO, zonnepanelen etc.) of het ambitieniveau. 

• Door energieverbruik gezamenlijk te monitoren en slim te sturen op het gebruik van gebouwen, zijn ex-

tra efficiëntievoordelen mogelijk. Bijvoorbeeld door op zeer rustige dagen slechts enkele gebouwen 

open te stellen. 

• Leereffecten kunnen tussen gebruikers worden gedeeld. Daarbij kan het waardevol zijn de marktpartij in 

de uitvoering de ruimte te bieden om het platform gefaseerd in te voeren. Daarmee kan het in een of 

enkele gebouwen het platform optimaliseren alvorens het over alle gebouwen uit te rollen. 

• Clusteren hoeft maatwerk en specifieke gebouwgebonden ambities niet in de weg te staan, er kan ge-

koppeld worden aan reeds aanwezige systemen en er kunnen “specials” worden afgesproken in relatie 

tot de informatiebehoefte van een bepaalde partij/gebouw. Markpartijen kunnen worden uitgedaagd 

een menu aan te bieden met opties voor specifieke gebouwen die eventueel meer willen weten of met 

speciale installaties zitten.  

 

Een zeer voordelig neveneffect van het Smart Buildings-programma is dat er gerichter fysieke innovaties 

kunnen worden ingepast. Innovaties die zich nog niet of slechts beperkt hebben bewezen. De effecten 

kunnen op kleine schaal (bijvoorbeeld 1 á 2 gebouwen) beproefd worden, er kan van elkaar worden geleerd. 

Bij gebleken succes kan worden opgeschaald naar ERDH niveau. Een systeem dat juist ook ruimte biedt aan 

innovatief MKB om zich te bewijzen op dit vlak. Innovaties op dit vlak zijn namelijk vaak afkomstig van 

nichespelers in de markt.  

 

Overigens heeft de Gemeente Den Haag in het Stadhuis reeds een energiemanagementsysteem (de Energie-

spiegel). De gemeente heeft daarmee tot op heden de meeste ambitie en realisatie laten zien op dit vlak. Het 

ligt dan ook voor de hand betrokken experts van de Gemeente Den Haag een belangrijke rol te geven in het 

formuleren van eisen en wensen van het toekomstig systeem op dit punt.  

 

Financieel 

Uitgangspunt voor het Smart Buildingsprogramma is dat de uitvraag veel ruimte laat voor innovatie en in-

vulling vanuit marktpartijen. Deze innovatie komt het beste aan in samenwerking met de markt, via een in-

novatief aanbestedingstraject (daarover meer in paragraaf 4.3). De exacte scope van het programma zal sa-

men met de markt worden vormgegeven waardoor de exacte scope en daarmee de kosten van het pro-

gramma nog niet duidelijk zijn. Wel is op basis van de berekeningen uit het energiemodel een kostenindica-

tie voor een aantal maatregelen mogelijk. Wij stellen voor dat ERDH een stelpost opneemt voor het pro-

gramma Smart Buildings maar dat tegelijk ruimte wordt geboden voor individuele gebouweigenaren om 
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“specials” te vragen die samen hangen met de specifieke eisen en wensen van het gebouw. Tevens krijgen 

gebruikers een rol in de uitwerking.   

 

De kosten voor het monitoringsysteem verdienen zichzelf terug maar vereisen wel een voorinvestering. Het 

gebruiksgebonden energieverbruik kan met relatief simpele ingrepen o.a. op basis van betere monitoring 

10% worden teruggebracht (zie deel A van dit rapport). De andere twee maatregelen verdienen zichzelf ge-

deeltelijk terug.  

 

2.2.3 Gebouwgebonden opwek duurzame elektriciteit 

 

Van de 16 gebouwen beschikt momenteel alleen het stadhuis over zonnepanelen (deze panelen betreffen 

overigens dunne film panelen, met een beperkte opbrengst). Er is naar schatting een kleine 3.500 m2 be-

schikbaar voor zonnepanelen. Volledig gebruik van dit oppervlakte levert ongeveer 470.000 kWh/jaar, onge-

veer 1% van het huidige elektriciteitsverbruik, op.  

 

Hoewel beperkt in totale opwekcapaciteit is het realiseren van opwekcapaciteit wel degelijk relevant voor de 

opgave van ERDH. Het betreft additionele energiebronnen, volledig dichtbij (conform Trias Territoria). Bo-

vendien dragen de panelen bij aan de zichtbaarheid van ERDH.  

 

Clusteren of separaat 

Zonnepanelen zijn, in tegenstelling tot energiebesparende maatregelen, minder gebouwspecifiek (zolang er 

dakoppervlakte beschikbaar is). De markt van zonnepanelenleveranciers is groot en kent een divers aantal 

spelers: van groothandelaren en distributeurs tot installateurs en leasebedrijven.  

Er zijn hier evident schaalvoordelen te behalen bij het gezamenlijk optrekken. Zonnepanelen kunnen op re-

delijk grote schaal worden ingekocht, visitatie van daken (beveiliging etc.) kan centraal worden geregeld. Bo-

vendien kan er een duidelijk aanspreekpunt worden aangesteld en hoeven de juridische zaken (vergunnin-

gen, Recht van Opstal etc.) niet telkens opnieuw gedaan worden. Kortom, in ERDH verband zonnepanelen 

aanschaffen bespaart geld en levert duurzame energie.  

 

Daarbij speelt wel dat het stadhuis reeds over zonnepanelen beschikt (al hebben deze beperkte efficiëntie, 

dus is vervanging niet uitgesloten) en de DBFMO-panden zelf over het dakgebruik beslissen. Uitgangspunt 

voor gezamenlijke inkoop van zonnepanelen is daarom dat het RVB een inkooptraject organiseert en de ge-

meente en de DBFMO-partijen uitnodigt hierbij aan te sluiten. Idealiter sluiten zo veel mogelijk partijen vanaf 

het begin aan, maar vanuit een ingroeimodel, op basis van bijvoorbeeld dakrenovatie.  

 

Financieel 

De kosten voor het volledig benutten van het dakoppervlak van de 11 onderzochte gebouwen, bedragen 

ongeveer EUR 0,5 – 1 miljoen1. De gemeente heeft er in het verleden voor gekozen zelf zonnepanelen te 

plaatsen. Dit is ook voor het RVB een optie, echter wel een optie met financiële consequenties. Marktpartijen 

kunnen bij de ontwikkeling van zonnedaken SDE+ aanvragen en daarmee een rendabele businesscase reali-

seren. Overheden kunnen geen gebruik maken van de SDE+. Gezien de lage grootverbruikerstarieven van 

het Rijk en de gemeente is de businesscase zonder SDE+ niet rendabel. Wel is het mogelijk om het dakop-

pervlak beschikbaar te stellen aan marktpartijen om hen zonnepanelen op daken te laten ontwikkelen en ex-

ploiteren. Het RVB kan met deze partij vervolgens afspraken maken over de afname van de elektriciteit en 

garanties van oorsprong, zodat de stroom wel ten gunste komt aan de verduurzaming van de gebouwen. 

Gezien deze financiële voordelen, stellen we voor dat een marktpartij de zonnepanelen gaat ontwikkelen. 

Een vergelijkbare vorm is recent uitgevraagd door de gemeente Leeuwarden en Almere2.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Uitgaande van gemiddelde kosten van 1 tot 2 EUR/Wp, 470.000 kWh/jaar en ongeveer 1.000 vollasturen. 
2 Zie: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/6f538fb01367afb9aa68db759a22ed68 en 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/81ece13cf617159aa0f1538577c5c439 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/6f538fb01367afb9aa68db759a22ed68
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2.3 Gebiedsmaatregelen  

 

De gebiedsmaatregelen bestaan bij variant B+ uit een smart thermal grid (de koppeling van bestaande 

WKO-systemen) en verduurzaming van het bestaande warmtenet met geothermie (met de kennis van de nu 

voor de hand liggende technische mogelijkheden voor ERDH). Duurzame warmte vormt een belangrijk anker 

voor de invulling van het nabijheidsprincipe van het “trias territorium” uitgangspunt. Anders dan elektriciteit 

bestaan hier wel mogelijkheden om een significant deel van de verduurzaming vorm te geven in en rondom 

het centrum van Den Haag. Echter de investeringen die hiervoor nodig zijn worden niet vanzelf gedaan.  

 

2.3.1 Smart thermal grid (WKO koppeling) 

 

Van de 16 panden binnen de ERDH-scope, beschikken momenteel 6 over een WKO-systeem, vooral indivi-

duele systemen. Het systeem bij Rijnstraat 8 levert reeds warmte en/of koude aan meerdere gebouwen. Er is 

een groot aantal WKO-bronnen gerealiseerd waardoor er in het plangebied relatief weinig ruimte over is 

voor uitbreiding van het aantal bronnen. Voor een aantal gebouwen (bijvoorbeeld voor de Hoftoren) is het 

daardoor niet meer mogelijk om een eigen, individuele WKO-installatie te realiseren. Door de bestaande 

WKO’s te koppelen, kunnen deze systemen meerdere gebouwen van warmte en koude voorzien. Door de 

gecombineerde oplossing met het warmtenet op geothermie, is er flexibiliteit in het systeem om piekwarm-

tevraag op te vangen.    

 

Het smart thermal grid kan in beginsel bestaan uit twee clusters van WKO’s: 

1. Cluster 1: Stadhuis, Kalvermarkt 32, Turfmarkt 147 en Rijnstraat 8; 

2. Cluster 2: Bezuidenhoutseweg 20, 30 en 73, Prins Clauslaan 20 en 60. 

Met optioneel een derde cluster rond de Koninklijke Bibliotheek en het Paleis van Justitie. 

 

Uit een eerste technische scan van de potentie van de WKO-clusters blijkt dat de bestaande WKO’s over vol-

doende capaciteit voor de totale clusters beschikken. Dat betekent dat een aantal WKO-systemen warmte of 

koude aan andere systemen zullen gaan leveren. Hoe dat voor de individuele WKO-systemen uit gaat pak-

ken en wat dat betekent voor de exploitatie van deze WKO’s vraagt nadere technische uitwerking van de 

clusters.  

 

 

Figuur 2.3 WKO-clusters 
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Het eigendom van de bestaande WKO’s is als volgt: 

1.  Stadhuis: gemeente  

2.  Kalvermarkt 32 (Defensie): RVB 

3.  Plein 4: gekoppeld aan WKO Nieuwspoort1  

4.  Korte Voorhout 7 (Financiën): consortium Safire 

7.  Turfmarkt 147 (BZK en V&J): RVB 

6/8.  Rijnstraat 8 (I&M en BuZa): Eneco 

10/11.  Pr. W. Alexanderhof (nabij Nationaal archief/Koninklijke bibliotheek, van voormalig BZK): RVB 

 New Babylon (onbekend) 

12/13.  Prins Clauslaan 20 en 60 (Paleis van Justitie): RVB 

14.  Bezuidenhoutseweg 73 (EZ): RVB 

16.  Bezuidenhoutseweg 30 (PBL): RVB (in DBFMO) 

 

Rollen 

Het koppelen van de WKO’s vraagt om het leggen van een fysieke verbinding (netwerk), maar ook om het 

verbinden van vraag en aanbod vanuit meerdere stakeholders. Voor het tweede is het noodzakelijk dat er 

een vorm van centrale regie gevoerd wordt. Er zijn hiervoor grofweg 3 regiemodellen denkbaar: 

 

A. Er is centrale regie op de WKO’s, waarbij de huidige eigenaren van WKO’s gratis warmte en koude 

van hun eigen systeem ontvangen (ze hebben daar tenslotte zelf in geïnvesteerd). De huidige eige-

naars van de WKO’s betalen voor het onderhouden van het systeem (doen ze nu ook, ofwel zelf, of 

uitbesteedt). De exploitant verdient de kosten terug uit het verhandelen van de resterende capaci-

teit van de WKO’s. Dus aan het slim inzetten van de systemen en de verkoop van overige warmte 

en koude aan andere complexen. Slim inzetten kan daarbij ook in combinatie met inkoop van ex-

terne warmte uit het warmtenet. De regierol vereist dan ook slim geautomatiseerd regelsysteem 

om aan alle vraag te kunnen voldoen. Ondanks dat het eigendom van de WKO’s in handen blijft 

van de complexeigenaar, wordt de zeggenschap wel overgedragen.  

Er is een partij die aan de vraag- en aanbodknoppen draait. Deze overdracht van zeggenschap 

vraagt om strakke afspraken m.b.t. leveringszekerheid.  

 

B. De exploitant betaalt een vergoeding aan de huidige eigenaar van de WKO-systemen, ter compen-

satie van de investering in het systeem en toekomstige exploitatiebaten (al dan niet volledig over-

dracht van het eigendom, of een exploitatierecht). In ruil hiervoor brengt de exploitant aan alle af-

nemers kosten voor levering van warmte en koude in rekening tegen marktconforme tarieven. Deze 

optie vraagt om transactie voor de waarde van de WKO’s en daarmee een waardering van de be-

staande systemen. Die waardering zal complex zijn: hoe bepaal je bijvoorbeeld de waarde van een 

slecht functionerend systeem? 

 

C. Het netwerk tussen de WKO’s komt in handen van één partij, los daarvan wordt een ‘spot market’ 

opgezet waar aangesloten complexen zelf warmte en koude kunnen inkopen. Iedere beheerder van 

een WKO wordt daarmee in feite handelaar van warmte en koude. Dit vraagt om een platform 

waarop real time warmte en koude verhandeld kan worden. Een dergelijk systeem bestaat momen-

teel nog niet. Het is overigens de vraag of hiermee optimaal gebruik kan worden gemaakt van de 

efficiëntie van de systemen, omdat de beheerders van WKO-systemen in dit geval allereerst het ei-

gen systeem zullen optimaliseren. 

 

De eerste optie (A) lijkt op dit moment het meest haalbaar, omdat B om complexe waardering van de sys-

temen vraagt en het platform voor C nog niet beschikbaar is. Overigens is er tevens een combinatie van A en 

B denkbaar waarin een aantal WKO-systemen volledig worden overgedragen en van een aantal alleen de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Het eigendom is in de gesprekken niet achterhaald en niet uit de database van het RVB af te leiden 
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regie door een centrale partij wordt gevoerd. Daarbij kan het feit dat de centrale regie ook kan investeren in 

het netwerk helpen (zie bespreking fonds WKO/GEO/Opslag) in navolgende hoofdstukken.  

 

Ongeacht hoe de regierol er exact uit zal komen te zien, kan de beheerder van het netwerk de capaciteit van 

de WKO’s ontsluiten over het gehele gebied en eventueel in de toekomst andere bronnen en afnemers aan-

sluiten.  

 

Vanwege de uitvoerbaarheid en de aantoonbare meerwaarde ligt het daarbij voor de hand om in eerste in-

stantie naar de losse clusters te kijken. Vervolgens kunnen deze clusters –al dan niet opgelegd door betrok-

ken gebouweigenaren die diensten afnemen – ook de onderlinge samenwerking nog opzoeken indien dit 

meerwaarde heeft voor het investeringsplaatje dan wel het balanceren van bronnen. Maar denkbaar is even-

zeer dat de WKO inzetbaar is voor andere nabije (niet ERDH) panden in de binnenstad.  

 
 

Ter illustratie: regierol (optie A) in cluster 1 

De systemen in cluster 1 zijn in eigendom van het RVB, de gemeente en Eneco. Eén partij (bijv. Eneco) krijgt de regierol over de 

WKO’s en de verbinding daartussen. Eneco levert warmte en koude aan het Stadhuis, Kalvermarkt 32, Turfmarkt 147 en Rijn-

straat 8 tegen de kosten die de gebouwbeheerders nu ook maken voor warmte en koude (in principe nultarief). Het overschot 

aan warmte en koude wordt aan andere complexen verkocht. Bij de levering van warmte is daarbij een wisselwerking met het 

warmtenet mogelijk.  

 

De exploitant zal tevens overwegen aanvullende panden aan te sluiten, om daarmee de capaciteit van de ondergrond optimaal 

te benutten.  

  

 

Fasering 

Koppeling van de WKO’s en aansluiting van extra panden hoeft niet in een keer plaats te vinden. Panden 

kunnen worden aangesloten op natuurlijke momenten: indien ze voor grote vervangingsinvesteringen staan 

in de bestaande koelingssystemen. Van belang is daarbij wel dat de timing hiervan vooraf bekend is, zodat 

investeringen in het netwerk tijdig kunnen worden gedaan. Gebouweigenaren dienen dan ook bij committe-

ren aan ERDH vervangingsmomenten te delen. Gebouweigenaren committeren zich daarmee aan de aanslui-

ting op het WKO-net om daarmee de exploitant voldoende zekerheid te bieden voor investeringen in het 

netwerk.  

 

Techniek 

Bovenstaande betreft met name de organisatorische complexiteit van de koppeling van WKO’s. Ook tech-

nisch liggen er nog uitdagingen in het realiseren van het smart thermal grid: 

• De WKO’s zijn op maat gemaakte systemen die hydraulisch verschillend opgezet zijn. Het is complex om 

deze te koppelen. Het is zeker niet onmogelijk maar het vraagt wel denkkracht van partijen om tot een 

totaal hydraulisch ontwerp te komen dat ‘klopt’. 

• De individuele systemen hebben elk een eigen regeling en software. Bij clustering dient er een overkoe-

pelende regeling te komen die het geheel aan kan sturen. 

• Voor de fysieke koppeling is leidingwerk/infrastructuur nodig in openbaar gebied. In een stedelijke om-

geving is dit complex. Hiervoor is intensieve afstemming nodig met de gemeente en met andere be-

trokkenen (nutspartijen, Eneco). 

• Op basis van uitgewerkte plannen dient te worden onderzocht of de huidige vergunningen van de 

WKO-systemen gehandhaafd blijven of dat er aanpassing nodig is. 

 

Clusteren of separaat 

Bovenstaande laat zien dat WKO-koppeling alleen mogelijk is indien de partijen gezamenlijk optrekken (en 

dat het nog technische uitwerking vraagt). Door WKO’s aan elkaar te koppelen worden de bestaande WKO’s 

beter benut, kunnen herinvesteringen in bronnen effectiever plaats vinden, wordt de ondergrond beter en 

veiliger gebruikt en kan de bestaande WKO-capaciteit in de totale warmte- en koudevraag van de com-

plexen voorzien. Vanuit de technische analyse volgen daarbij twee, mogelijk drie sub-clusters.  
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Het is duidelijk dat waar bij de gekozen ontwikkeling van ERDH WKO een belangrijk onderdeel uitmaakt, op-

nieuw moet worden gekeken naar optimalisatie van bronnen, balanceren warmte en koude, en nieuwe inves-

teringen. De richting is duidelijk. Echter zowel technisch als organisatorisch en financieel is er onvoldoende 

inzicht om een definitieve keuze te maken omtrent de herinrichting van de organisatie.  

 

Financieel 

In deel A van dit onderzoek is een eerste uitwerking van de WKO-ring opgenomen inclusief kosteninschat-

ting. Uitgangspunt in de vergelijking van alternatieven in het onderzoeksrapport is dat de investeringen door 

een marktpartij worden uitgevoerd en kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten van warmte- en 

koudelevering.  

 

Koppeling van WKO’s komt reeds (beperkt) op gang. Zo heeft Eneco bij Rijnstraat 8 reeds panden gekoppeld 

en ontwikkelt ze een cluster in Utrecht. De businesscase van het koppelen van WKO’s is sluitend te krijgen, 

ook met marktconforme tarieven voor warmte en koude. Er is voldoende winst te behalen aan het efficiënter 

gebruiken van bestaande systemen. Wel vragen investeringen voor de koppeling om een exploitatietermijn 

van 15-30 jaar (afhankelijk van de grootte van de investeringen).  

 

Het volledig overlaten aan de markt heeft overigens wel het risico op ‘cherry picking’ waarin die gebouwen 

worden aangesloten die financieel het meest gunstig zijn en de ‘moeilijke gebouwen’ overblijven. Het is 

daarom aan te bevelen middelen achter de hand te houden om de aansluiting van andere panden mogelijk 

te maken (zie fondsvorming).  

 

Voordat de WKO’s daadwerkelijk geclusterd kunnen worden en een inschatting kan worden gemaakt van het 

budget dat daarvoor benodigd is, is er echter nog wel nadere uitwerking vereist. Allereerst naar het functio-

neren van de huidige individuele systemen en naar de mogelijkheden die dit biedt voor koppeling van 

ERDH- en andere gebouwen.  

 

2.3.2 Verduurzaming warmtenet 

 

Alle gebouwen binnen de scope zijn aangesloten op het stadswarmtenet van Eneco. Het is – gezien de hoge 

kosten – niet te verwachten dat hier een separaat netwerk naast gelegd zal worden. Voor de distributie van 

de warmte is ERDH dus afhankelijk van de huidige warmteleverancier.  

 

De geleverde warmte is momenteel afkomstig van een STEG-centrale (in elk geval tot 2023). ERDH zet in op 

de verduurzaming van het bestaande warmtenet, bij voorkeur op duurzame warmte vanuit geothermiebron-

nen. Momenteel beschikt Den Haag nog niet over actieve geothermiebronnen, al is er een in ontwikkeling 

buiten het centrumgebied. De ontwikkeling van additionele geothermiebronnen is een nadrukkelijke wens 

van de gemeente, provincie en het Rijk.  

 

Gezien de afhankelijkheid van het bestaande netwerk, zal de verduurzaming van het netwerk altijd verlopen 

via (contractuele afspraken met) Eneco. Eneco heeft in gesprekken aangegeven zelf ook het warmtenet te 

willen verduurzamen, op korte termijn met name door de realisatie van de Leiding door het Midden, op 

lange termijn wellicht ook met geothermiewarmte. Het bedrijf heeft daarbij aangegeven voorlopig niet zelf 

risicodragend in geothermie te zullen investeren, maar wel te willen faciliteren. Dat doet het bedrijf overi-

gens reeds op andere locaties. Er zal van het warmtenet de nodige flexibiliteit worden gevergd (open net, 

afstemming WKO, gefaseerde verduurzaming). Dit vergt een slimme contractering die voldoende commerci-

ele zekerheid voor de leverancier en gebruiker biedt, terwijl verduurzaming gefaseerd tot 2040 kan worden 

ingevuld.  
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Andere partijen kunnen geothermie ontwikkelen en deze warmte op het netwerk invoeden. De geothermie-

sector is daarbij nog volop in ontwikkeling. Er is momenteel een beperkt aantal partijen dat geothermie ont-

wikkelt en/of financiert. Tot dusverre betreft de markt tuinders die de bron zelf ontwikkelen, of partijen als 

Hydreco GeoMEC (momenteel de ontwikkelaar van de geothermiebron in Den Haag) en Dunea (in Gronin-

gen). Tegenover het energetisch potentieel staat nog een aanzienlijk ontwikkelrisico. Een (tijdelijke) financi-

ele rol van ERDH bij de ontwikkeling van lokale (geothermie-) bronnen zou een belangrijke versnelling te-

weeg kunnen brengen en de afhankelijkheid kunnen verlagen. 

 

Kortom: geothermie is kansrijk, maar niet vanzelfsprekend gerealiseerd. De ontwikkeling van geothermie 

kent uitdagingen, o.a.:  

- Voor de ontwikkeling van geothermie dienen marktpartijen investeringen te doen met forse risico’s, dat 

doen ze alleen indien er een rendabele businesscase is. Voor deze locatie is nog niet zeker of die busi-

nesscase er is.  

- Geothermie (op 2 km diepte) heeft een lagere temperatuur (75⁰C) dan het stadswarmtenet van Den 

Haag (>90⁰C). Energetisch gezien is het voordeliger om het warmtenet op een lagere temperatuur te 

houden. Het is mogelijk de temperatuur van het netwerk aan te passen, maar dat is niet eenvoudig. Er 

zijn meer gebruikers op het netwerk aangesloten, die dan mogelijk hun verwarmingssysteem aan moe-

ten passen. De laatste optie is om een warmtepomp in het systeem te plaatsen en daarmee de warmte 

op een hogere temperatuur te brengen. Dit is de meest eenvoudige optie, maar gaat ten koste van de 

efficiëntie van het systeem.  

 

Met name het tweede punt maakt dat de verduurzaming van het warmtenetwerk niet alleen een aangele-

genheid is van ERDH, maar voor de hele stad. Het ligt daarom voor de hand om met ERDH het gemeente-

lijke verduurzamingsbeleid te volgen. Dat betekent echter niet dat ERDH achterover kan leunen. Met haar 

aandeel van warmtevraag kan ERDH wel degelijk de ontwikkeling van duurzame bronnen aanzwengelen. 

Daar gaan we nader op in, in paragraaf 4.2.  

 

Conform de transitiepaden-methode (zie eindrapport), houden we daarbij in de aanpak de flexibiliteit om 

eventueel uit te wijken naar een alternatieve aanpak. In een extreme variant kan ERDH ervoor kiezen om vol-

ledig over te stappen op de WKO-ring. In dat geval zijn forse investeringen in gebouwisolatie noodzakelijk. 

Een andere – minder extreme variant, is dat de Leiding door het Midden (LdM) het warmtenet van Den Haag 

van fossielvrije restwarmte voorziet. Daarmee wordt de warmtevoorziening een inkoopvraagstuk.  Zij het dat 

het “nabijheidsbeginsel” van de trias territoria daarmee niet vanzelfsprekend wordt ingevuld.  

 

Clusteren of separaat 

In de verduurzaming van het bestaande warmtenet, heeft de totale warmtevraag meer impact dan de warm-

tevraag van een enkel complex. Investeringen in geothermie komen dichterbij door vanuit de gezamenlijk-

heid nieuwe afspraken aan te gaan met de warmteleverancier en mogelijke ontwikkelaars. Zo kunnen grote 

investeringen en risico’s gedeeld worden en kan worden geprofiteerd van synergie en schaalvoordelen. De 

vraagkant organiseren richting Eneco en ontwikkelaars biedt ruimte voor een betere deal, zowel financieel 

als qua verduurzaming. Oftewel hier geldt: clusteren.  

 

Financieel 

In de doorrekeningen van de energieconcepten is er vanuit gegaan dat de warmteprijs voor de levering van 

duurzame warmte gelijk blijft (is nu 14,5 EUR/GJ). Voor de leverancier betekent dit dat de investeringen in de 

verduurzaming van het warmtenet rendabel uitgevoerd kan worden bij de huidige warmtetarieven. Voor ge-

othermie is onder voorwaarde van in elk geval de SDE+ en de garantieregeling een rendabele businesscase 

mogelijk. 

   

Er zijn daarnaast diverse publieke middelen beschikbaar om geothermieprojecten van de grond te krijgen 

(zie hoofdstuk 5). Toch heeft de markt voor geothermie zich de afgelopen jaren weerbarstig getoond. Er zijn 
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projecten ontstaan, maar veelal voor grootverbruikers (tuinders) of stevig ondersteund door lokale en regio-

nale overheden (bijv. Groningen, Overijssel). De kans is daarom heel reëel dat voor de realisatie van geother-

mie hogere tarieven, risicoafdekking, of extra subsidies (bovenop de SDE+) noodzakelijk zijn. Verduurzaming 

van de warmtevoorziening is voor ERDH essentieel voor het doelbereik in 2040. We stellen daarom voor dat 

het middelen ter beschikking stelt voor de ontwikkeling van geothermie. Te meer daar duurzame warmte 

een cruciaal element vormt van de gekozen variant. Dit werken we nader uit in paragraaf 4.2.  

 

2.4 Wijdere omgeving 

 

2.4.1 Inkoop duurzame elektriciteit 

Vanuit de Trias Territoria gedachte is de inkoop van elektriciteit buiten gebouw en gebied de minst aantrek-

kelijke optie. Zonnepanelen kunnen in een beperkt deel (ongeveer 1 procent) van de totale elektriciteits-

vraag voorzien. Gezien de beperkte ruimte in Den Haag kent variant B+ geen investeringen in opwek in het 

gebied, maar gaat uit van inkoop van de verder benodigde elektriciteit. Door in het inkooptraject eisen te 

stellen omtrent duurzaamheid en additionaliteit (nieuwe duurzame opwek capaciteit) stimuleert ERDH dat er 

nieuwe duurzame-energiecapaciteit geplaatst kunnen worden zonder zelf in de capaciteit te hoeven investe-

ren.  

 

Duurzaam inkopen van elektriciteit verloopt via Garanties van Oorsprong (GvO’s). Het RVB en Den Haag ko-

pen nu al duurzaam in door middel van GvO’s. Den Haag heeft eerder dit jaar een uitvraag uitgeschreven 

waarbij in de uitvraag additionaliteit van duurzame energiecapaciteit werd vereist en tevens punten te beha-

len waren voor lokale elektriciteit.   

 

 

Het Rijk heeft in 2016/2017 een inkoopcontract afgesloten voor levering van elektriciteit en gas voor het ge-

hele vastgoed, inclusief de panden in Den Haag. Dit contract loopt in principe tot 2020, met de optie te ver-

lengen tot 2023. In het Rijksbrede inkooptraject ligt het niet voor de hand eisen te stellen aan nabijheid. Het 

RVB beheert tenslotte vastgoed door het hele land. Om in dit contract een lokaliteitseis op te nemen zal een 

separaat perceel voor Den Haag nodig zijn. Een apart perceel leidt tot hogere proceskosten, die te verant-

woorden zijn indien er aantoonbaar meerwaarde (lokale elektriciteit) te behalen is met de separate uitvraag. 

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de potentie voor duurzame opwekcapaciteit in het gebied beperkt is en 

mogelijk leidt tot suboptimale situaties (een windturbine nabij het centrumgebied). Daarbij speelt tevens dat 

er binnen het Rijk een programma loopt om energie-opwek op Rijksgrond te realiseren. Voor het RVB ligt 

het meer voor de hand om op eigen grond duurzame capaciteit te realiseren, wellicht niet nabij Den Haag, 

maar wel nabij het overig vastgoed. De potentie voor capaciteit in Den Haag kan in dat geval door de ge-

meente (en andere lokale stakeholders) worden benut.  

 

Clusteren of separaat 

De meeste panden binnen de ERDH-scope vallen reeds onder het Rijksinkoopcontract. Den Haag heeft re-

cent een eigen uitvraag uitgeschreven. Gezamenlijke inkoop levert over het algemeen lagere elektriciteits-

prijzen op, echter deze schaalvoordelen kan het RVB vanuit het Rijksinkoopcontract ook bereiken, evenals 

Den Haag door haar vastgoed te bundelen.  

 

 

Voorbeelden inkooptrajecten lokale elektriciteit 

Den Haag heeft in 2017 een inkooptraject doorlopen. In de beoordeling kregen partijen punten voor lokaliteit: binnen de ge-

meentegrenzen 100 punten, windpark Hollandse kust Zuid 75 punten, Provincie ZH inclusief aangrenzende Noordzee 50 pun-

ten). Daarnaast konden punten verdiend worden voor het percentage duurzame-energiecapaciteit dat additioneel is. Het in-

kooptraject was succesvol, al heeft een beperkt aantal partijen er op ingeschreven.  

 

Nijmegen heeft in 2016/2017 een uitvraag gedaan voor lokale duurzame elektriciteit. Inschrijvers kregen – evenals in Den Haag 

– een tijdspad waarbinnen ze lokale additionele productie dienden te realiseren. Het winnende consortium bevatte onder meer 

een lokale energiecoöperatie. 
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Oftewel: clustering van gebouwen heeft zin om gunstige tarieven vast te leggen, echter gezamenlijke inkoop 

tussen Den Haag en het RVB levert beperkte meerwaarde op ten opzichte van de eigen inkoopstrategieën 

en om duurzame capaciteit te realiseren.  

 

Financieel 

Inkoop van duurzame en lokale elektriciteit kan tegen huidige tarieven (momenteel wordt ook reeds duur-

zaam ingekocht).  

 

2.5 De aanpak 

 

2.5.1 Gebied top down, mits. Gebouw bottum-up, tenzij 

 

Voor gebouwmaatregelen geldt: wel afspraken over maken, maar de maatregelen niet gezamenlijk inkopen. 

Tenzij daar aantoonbaar meerwaarde te behalen is. We noemen dit de ‘bottum-up tenzij’-aanpak. In deze 

aanpak hebben gebouwbeheerders de vrijheid hoe ze de gebouwen aan de doelstelling voor 2040 laten vol-

doen. Daarbij zijn ze gebonden aan vaste afspraken, maar kunnen ze rekening houden met bestaande le-

venscyclus en contracten. Maatregelen worden dus in de reguliere renovatie opgenomen. Gezamenlijk inko-

pen kán indien er aantoonbaar voordelen behaald worden. Zo is er qua gebouwmaatregelen meerwaarde te 

behalen in het organiseren van inkoopkracht voor zonnepanelen en systemen voor Smart Buildings. Groot-

schalige clustering van gebouwen en inkooppakketten vindt – conform het clusterverbod – dus ook niet 

plaats, tenzij er aantoonbaar meerwaarde te behalen is.  

 

Tevens is er meerwaarde te behalen in het gezamenlijk optrekken in de realisatie van gebiedsmaatregelen. 

Samenwerking maakt het beter benutten van bestaande WKO’s mogelijk en kan ertoe bijdragen dat het 

warmtenet verduurzaamd. Daarbij zien wij meerwaarde in het opzetten van financieel instrumentarium om 

de markt te stimuleren lokale bronnen of infrastructuur te ontwikkelen.  

 

Voor inkoop van elektriciteit kunnen deelnemende partijen vasthouden aan hun huidige inkooptraject, mits 

er bij de inkoop eisen worden gesteld aan additionaliteit van de opwekcapaciteit. Naast deze eis worden hier 

geen separate afspraken over gemaakt. Los daarvan wordt wel maximaal ingezet op de realisatie van duur-

zame opwek (zonnepanelen) op de gebouwen.  

 

Bovenstaande technieken zijn allen (met uitzondering van het Smart Buildings programma) bewezen tech-

nieken. De Transitiepaden-aanpak (zie deel A) schetst dat de komende jaren ontwikkeling van technologie te 

verwachten is, bijvoorbeeld op het gebied van gevelpanelen. De toepassing van innovaties draagt bij aan de 

doelstelling om als overheden als ‘launching customer’ op te treden. Iedere renovatie biedt de ruimte om 

kansrijke innovaties toe te passen. De schaal van ERDH biedt uitgelezen kansen om te leren en op te schalen. 

Het Smart Buildings programma is hier een eerste stap in. Conform beschreven in paragraaf 10.3 van deel A, 

stellen we daarom voor een budget van 10 miljoen op te nemen voor Smart Buildings en aanvullend een 

budget van 10 miljoen voor een innovatieprogramma. In de hieropvolgende hoofdstukken gaan we nader in 

op de toepassing van dit innovatiebudget.  

 

Deelname aan ERDH is daarbij niet vrijblijvend. Om helderheid te bieden aan gebouwbeheerders over de ei-

sen en mogelijkheden om aan de doelstelling voor 2040 te voldoen, worden concrete afspraken vastgelegd 

in het afsprakenkader. Dit afsprakenkader vormt de basis van de aanpak van ERDH. Partijen scherpen elkaars 

renovatieplannen op constructieve wijze aan. Hoofdstuk 3 gaat nader in op de invulling van het kader.  
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2.5.2 Planning  

 

Uit deze aanpak volgen een aantal pakketten van maatregelen. Deze pakketten kennen een verschillend 

tijdspad. Met een deel van de pakketten kan ERDH reeds starten, al dan niet via inkooptrajecten of door 

langdurige trajecten op te starten: 

- Maatregelen vraagbeperking: de eerste stap voor gebouwgebonden maatregelen betreft het vastleggen 

van de maatregelen in het afsprakenkader en deze als minimumeisen laten landen in de organisaties. 

Vervolgens loopt de uitvoering van de maatregelen tot 2040, daarbij aansluitend op de renovatiecyclus 

van de gebouwen.   

- Smart buildings: het Smart Buildingsprogramma kan begin 2018 starten. In dit traject wordt de creativi-

teit van de markt gevraagd, mogelijk zal daarom wat ruimte in tijd nodig zijn om tot realisatie te komen.  

- Zonnepanelen: de uitvraag van zonnepanelen kan starten in 2018. Realisatie zal mogelijk gefaseerd 

plaatsvinden om aan te sluiten op dakrenovaties.  

- WKO-net: Het WKO-net vraagt allereerst om nadere uitwerking van organisatievorm en techniek. Reali-

satie van de koppeling van WKO’s zal tevens tijd in beslag nemen. Realisatie in 2022 is puur ter indicatie. 

- Verduurzaming warmtenet: gesprekken met marktpartijen kunnen reeds starten. De realisatie van geo-

thermie zal enkele jaren in beslag nemen. De versnelling in projectontwikkeling wordt teweeg gebracht 

door hier op korte termijn (Q1 2018) een instrument voor neer te zetten dat risicodragend kan bijdragen 

aan de ontwikkeling van projecten. 

 

Onderstaande figuur toont het tijdspad grafisch. Het tijdspad betreft de eerste 7 jaar van uitvoering, zijnde 

de eerste beslisperiode conform de DAPP methode (zie Hoofdstuk 7 van deel A van dit rapport).  

 

 

Figuur 2.4 Tijdslijn maatregelpakketten 

  

Hoofdstuk 3 beschrijft de invulling van het afsprakenkader en de wijze waarop dit afsprakenkader maatrege-

len op gebouw- en gebiedsniveau borgt. Hoofdstuk 4 beschrijft de marktbenadering- en aanbestedingsstra-

tegie voor de activiteiten die reeds kunnen starten. Daarbij gaan we niet nader in op de gebouwgebonden 

maatregelen voor vraagbeperking, aangezien deze via het afsprakenkader reeds vastgelegd worden en ver-

volgens in de reguliere werkzaamheden kunnen worden geïntegreerd. In hoofdstuk 5 gaan we nader in op 

de organisatievorm en daarbij tevens op hoe deze maatregelen geborgd kunnen worden.  

 

2.5.3 Financiële opgave 

 

De analyse van energieconcepten (zie deel A hoofdstuk 6) heeft een kostenschatting opgeleverd die diende 

voor de vergelijking tussen varianten. Gekozen is hier maatregelen aan toe te voegen in variant B+. Variant 
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B+ stelt dat op gebouwniveau aanvullende maatregelen worden genomen (na-isolatie, vraaggestuurde ven-

tilatie en verlichting). De exacte kosten daarvan zijn afhankelijk van het type renovatie en bij welke gebou-

wen het wordt toegepast. Om deze meerkosten per gebouw exact te kunnen bepalen, dienen de renovatie-

plannen inzichtelijk te zijn, wat nu (nog) niet het geval is. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn. Het 

programma is er op ingericht dat partijen elkaar scherp houden op afspraken en ambitieniveau. Deze maat-

regelen worden in de renovatieplannen en dus –budgetten opgenomen. Via de reguliere bekostigingsme-

thode van het RVB en de gemeente worden deze kosten vervolgens verrekend (zie paragraaf 5.2.2 en 5.2.3).  

 

Het Smart Buildingsprogramma vraagt om een extra investering aan de voorkant (in ieder geval gedeeltelijk). 

Dit programma wordt samen met de markt nader uitgewerkt en komt bovenop kosten voor ingrijpende stu-

ringsmaatregelen aan de gebouwen, die per gebouw beoordeeld moeten worden. Daarbij dient ruimte te 

zijn om – voorbij het niveau van maatregelen die zich bewezen terugverdienen – niet iedere ingreep direct 

terug te hoeven voeren op een financiële business case. Zolang CO2 nog niet goed beprijsd is, moeten 

maatschappelijke baten ook een plek krijgen in het afwegingskader.   

 

Los van de investeringen in de gebouwen zijn investeringen door de markt voorzien in een WKO-netwerk en 

geothermiebronnen. Tevens zijn er operationele kosten voor een energiecoach en monitoring.  

 

Het totale kostenplaatje is toegelicht in paragraaf 10.3 van deel A. 
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3 AFSPRAKENKADER MET UITGANGSPUNTEN VOOR 2040  
 

Deelname aan ERDH moet niet vrijblijvend zijn. Wij stellen voor een afsprakenkader te hanteren voor ge-

bouwgebonden maatregelen en de gebiedsmaatregelen.  Dit afsprakenkader moet afdwingbaar zijn. Door 

zich te onttrekken aan de afspraken nemen partijen afscheid van de samenwerking. Er staat geen boete op 

vertrek, maar de betreffende partij stapt dan wel uit de waardeontwikkeling – maatschappelijk en financieel – 

zoals deze zich heeft ontwikkeld in het kader van de samenwerking.  

 

Voorstel is de hoofdlijn van het afsprakenkader neer te leggen in een zogenaamde “Green Deal”, en voor het 

overige naar het afsprakenkader te verwijzen als zijnde een onlosmakelijk onderdeel van de Green Deal. 

Ergo, een partij die de Green Deal ondertekent, verbindt zich daarmee aan het afsprakenkader.  

 

De Green Deal is het overkoepelende document waarin de bestuurders van deelnemende partijen de alge-

hele filosofie van ERDH en de context onderschrijven. Partijen verbinden zich aan de gemeenschappelijke 

doelstelling en inspanning. Deelname aan de Green Deal staat in beginsel open voor alle grote vastgoedei-

genaren in het centrum die zich willen verbinden aan daadwerkelijke verduurzaming van de gebouwde om-

geving. Niet zozeer het eigendom, als wel de zeggenschap staat centraal. Feitelijk gaat het om een afspraak 

tussen gebouwen, maar uiteindelijk zijn het uiteraard partijen die aangesproken kunnen worden op het te 

behalen resultaat. Een deal op basis waarvan partijen elkaar opstuwen om het beste in zichzelf naar boven te 

brengen (gebouw) en intensief samen te werken (gebied). Een deal die partijen ook verbindt zich kwetsbaar, 

open en transparant op te stellen wat betreft de eigen prestaties en inzet, met het oog op het vinden van 

het gezamenlijke groeipad.  

 

Partijen die aanhaken op de Green Deal in een latere fase, springen op een rijdende trein, doelstellingen en 

operationele inzet worden niet heronderhandeld, het tempo wordt niet bepaald door de langzaamste scha-

kel. Wel is er ten alle tijden ruimte voor het gesprek over inhoud, impact en herijking op basis van nieuwe 

inzichten. Daarnaast zijn scherpere (fossielvrij 2035) of andersoortige (klimaatneutraal) doelstellingen geen 

probleem, wat telt is de praktijk.   

 

 

Aanpak DBFMO-panden 

De DBFMO-complexen kennen een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s dan de ‘eigen’ RVB- en gemeente-

panden. Er zijn dan ook andere afspraken nodig met de contractanten. Er liggen zeker kansen om verduurzamingsmaatregelen 

te treffen. De marktpartijen hebben zelf ook visies en doelstellingen op gebied van duurzaamheid en in twee van de contracten 

reeds is opgenomen dat de partij rekening dient te houden met ERDH. Het risico bestaat echter dat verzoeken tot om aan te 

sluiten bij de ERDH-aanpak, strandden in discussies over wijziging van OS en/of risicoverdeling. Wij stellen daarom voor dat 

het RVB allereerst met de DBFMO-partijen om tafel te gaat om op bestuurlijk niveau, via de Green Deal, te verkennen hoe die 

doelstelling voor de Haagse complexen aan kan sluiten bij de visie van ERDH en van daaruit de exacte maatregelen te bepalen. 

 

 

Inhoudelijk geldt zoals eerder aangegeven dat voor de gebouwgebonden maatregelen ‘bottum up tenzij’ 

terwijl dit voor gebiedsgebonden maatregelen andersom is. Ergo er is ruimte om beslissingen te nemen die 

passen bij het individuele gebouw, maar bij gebiedsgebonden maatregelen worden maximaal afgestemd en 

waar dit toegevoegde waarde heeft onder een centrale regie. Overigens niet zonder betrokkenheid van de 

beheerders.  

 

Paragraaf 3.1 geeft een eerste uitwerking voor het afsprakenkader. Ons voorstel zou zijn dat een partij die de 

Green Deal ondertekent, zich automatisch verbindt aan de vigerende versie van het afsprakenkader. Tevens 

onderschrijft de partij de innovatieve benadering van normering (3.2). Zo wordt de verbinding SMART vorm 
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gegeven, zonder dat alles wordt vastgezet. Het afsprakenkader moet immers een levend document zijn, dat 

partijen kunnen aanscherpen op basis van nieuwe inzichten en ervaringen.   

Uiteraard praten bestaande ERDH partners mee over de doorontwikkeling van het afsprakenkader en moet 

het navolgende dan ook worden beschouwd als eerste voorzet  

 

Het beheer (eventuele wijzigingen) en controle op het afsprakenkader wordt gedaan vanuit een programma-

structuur, nader uitgewerkt in hoofdstuk 5.  

 

3.1 Uitgangspunten in afsprakenkader 

 

Hoofdeis: Het energieverbruik van het gebouw is fossielvrij in 2040. Per pand wordt in 2018 een pad uitge-

werkt hoe deze doelstelling behaald wordt. Dit pad wordt opgeleverd uiterlijk Q2 2018. Voor kandidaat-

deelnemers geldt dat presentatie van het pad in concept een vereiste is voor deelname aan ERDH. Deze pa-

den worden onderling gedeeld en als referentie gebruikt bij onderbouwing van concrete renovatieplannen. 

Het pad sluit tevens aan bij de gezamenlijke keuzen ten aanzien van gebied en omgeving. 

 

Ambitieniveau: Het afsprakenkader stelt minimale eisen met een progressieve invulling (zie “progressieve 

normering” hierna). Het staat de gebouweigenaar of –beheerder vrij om van de specifieke maatregelen af te 

wijken, mits het alternatief minimaal dezelfde resultaten (energiebesparing of duurzame opwek) behalen en 

de keuzes aansluiten bij de maatregelen op gebiedsniveau. Dit stelt eigenaren en beheerders vrij om verder 

te gaan dan de minimale eisen, omdat het ambitieniveau hoger ligt, er een grootschalige renovatie wordt 

uitgevoerd, of specifieke budgetten beschikbaar zijn. Aantoonbaar moet ten alle tijden zijn hoe de keuzes 

zich verhouden tot de invulling van de hoofdeis. 

 

Eisen gebouwgebonden: inkoop voor gebouwgebondenmaatregelen lopen mee met de renovatiecyclus 

van het gebouw tenzij de hoofdeis hiermee niet gehaald wordt. In dat geval dienen extra stappen naast de 

reguliere cyclus te worden ondernomen. Inkoop is in principe per gebouw, gezamenlijke inkoop is wel mo-

gelijk indien dit meerwaarde oplevert. Gebouwbeheerders zoeken elkaar pro-actief op om te bepalen of en 

waar meerwaarde te halen valt in operationele samenwerking. Via een platform voor innovatie en kennisde-

ling (zie paragraaf 5.1) kunnen beheerders gezamenlijke inkooptrajecten starten en kennis en ervaring uit te 

wisselen. Minimale gebouwgebonden maatregelen betreffen:  

- Energiemonitoring; 

- frequentieregeling van ventilatoren; 

- warmteterugwinning in luchtbehandeling; 

- energiezuinige (LED-)verlichting; 

- aanstelling energiecoach. 

 

Het staat gebouweigenaren of –beheerders vrij hogere ambitieniveaus vast te stellen voor energiebesparing 

ten opzichte van hetgeen wordt opgevoerd onder “common sense” (zie eindrapport). Er zijn conditionele 

maatregelen waartoe een projectmanager bij de renovatie van een gebouw kan besluiten: 

- Indien gebouwen volledig gestript worden, heeft de nieuwe schil een isolatiewaarde vergelijkbaar met 

nieuwbouwkwaliteit; 

- Indien het ventilatiesysteem volledig opnieuw wordt aangelegd, wordt het nieuwe systeem vraagge-

stuurd (individuele conditionering); 

- Indien gehele verlichting opnieuw wordt ingericht, wordt deze vervangen door een vraaggestuurde ver-

lichtingsregeling. 

 

De exacte uitwerking van deze gebouwen verschilt sterk per type gebouw. Voor een monumentaal pand zijn 

maatregelen aan de schil bijvoorbeeld veel moeilijker (en dus vele malen kostbaarder) dan voor een pand 

van 50 jaar oud. Bij iedere renovatie zal een projectmanager daarom een plan moeten opstellen hoe – recht-

doend aan het gebouw – deze maatregelen richting 2040 kunnen worden ingevuld en specifiek hoe daarbij 

de samenhang tussen gebouw en gebiedsgebonden eisen wordt ingevuld voor het betreffende pand.  
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Bottum-up samenwerking in gezamenlijke trajecten: de basis is dat gebouwen eigen keuzen kunnen ma-

ken en zich hierover kritisch, constructief “de maat laten nemen” door ERDH partners.  Partijen verplichten 

zich er echter toe open te staan voor samenwerking in inkooptrajecten waar dat evidente meerwaarde heeft 

(zon PV bijvoorbeeld). Andere gebouwen kunnen op basis van gepresenteerde plannen voorstellen inkoop-

trajecten te bundelen onder de voorwaarde dat dit niet vertragend werkt.  

 

Eisen kennisdelen: Samenwerkende partners delen ex ante de eisen en voorziene maatregelen bij momen-

ten van grootschalige verbouwing of renovatie met andere gebouwbeheerders. Hier kan kritisch op worden 

gereflecteerd waarbij niet alleen ruimte is om te leren, maar ook om het ambitieniveau te heroverwegen naar 

aanleiding van aanwijzingen en commentaren. Budgettaire kaders zijn geen vanzelfsprekende showstoppers 

voor deelnemers aan het samenwerkingsverband. Aantoonbaar moet zijn dat de aanpak past in het ERDH-

pad alsmede de planning die binnen dat bestek is afgegeven voor het eigen pand. Ultimo kan het oordeel 

van “het platform fossielvrij ERDH” zijn dat de renovatieplannen niet voldoen aan het transitiepad waaraan 

het pand zich heeft verbonden. Men moet dan terug naar de tekentafel.  

 

Innovatie: Er is bij iedere renovatie ruimte voor het beproeven van innovaties; dat wil zeggen de introductie 

van maatregelen die niet of niet eerder op deze wijze zijn beproefd. Centraal is een innovatiebudget be-

schikbaar dat kan voorzien in geheel of gedeeltelijke bekostiging van innovaties die het koploperschap van 

ERDH onderstrepen en richting de markt (in het bijzonder innovatief MKB) een stimulerende werking heb-

ben. Ieder gebouw is gehouden om de kennis en ervaring die wordt opgedaan met andere gebouwen te de-

len. Voor begeleiding van innovaties en evaluatie wordt de samenwerking gezocht met kennispartners zoals 

de Technische Universiteiten en Bouwend Nederland.   

 

Smart buildings: gezamenlijke aankoop van een geavanceerd systeem dat permanent inzicht geeft in ener-

giegebruik. Deelnemers stellen permanent data over de energiehuishouding beschikbaar en delen deze data, 

samen met planning voor verbeterplannen via schermen in het gebouw en op platforms. Partijen nemen 

deel aan benchmarks en monitoren de effecten van maatregelen. Bij de hoofdingang worden panelen ge-

plaatst met kerninformatie over de energiehuishouding van het pand, specifieke informatie wordt digitaal ter 

beschikking gesteld.  

 

Eisen gebiedsgebonden: In relatie tot de gebiedsgebonden maatregelen, committeert een gebouweigenaar 

zich met deelname aan ERDH aan: 

• deelname aan de WKO-clustering indien uit de vervolgstappen blijkt dat dit voor de gebouweigenaar 

kansrijk is.  

• openstelling voor afspraken met andere (niet ERDH) gebouwen waar dit meerwaarde oplevert voor effi-

ciënt gebruik van het net. 

• een gezamenlijke inkooptraject voor warmte waarbij eisen worden gesteld aan de duurzame herkomst 

van warmte via het stadswarmtenetwerk.  

• stimulering van de ontwikkeling van lokale duurzame bronnen. 

 

Eisen inkoop duurzame elektriciteit: Alle deelnemers kopen duurzame elektriciteit in met additionaliteit als 

meerwaarde. Deelnemers aan ERDH kunnen een eigen inkoopproces voor elektriciteit aanhouden, mits aan 

de additionaliteitseis wordt voldaan.  

 

 

Circulariteit van materialen 

Circulariteit is geen onderdeel van de scope van ERDH. De voorgestelde aanpak kan hier echter desgewenst wel ruimte toe 

bieden. In de aanbesteding van gebouwgebonden maatregelen is het mogelijk om (op termijn) eisen rondom circulariteit op te 

nemen. De kosten van circulaire materialen liggen momenteel nog hoger dan niet-circulaire materialen. Het opnemen van ei-

sen rondom circulariteit zal daarom consequenties hebben voor het benodigde budget. Waar mogelijk dienen eisen omtrent 

circulariteit te worden ingepast. Partijen verbinden zich aan vervolgonderzoek om te bepalen waar en hoe verdere integratie 

van energie en circulaire doelstellingen kan worden gerealiseerd. 
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3.2 Progressieve normering 

 

Een bekend “euvel”  met betrekking tot het stimuleren van prestatieverbetering en innovaties is dat er vaak 

met minimumnormen wordt gewerkt. Indien daarmee ook het maximaal haalbare niveau van verduurzaming 

wordt bewerkstelligd is dat geen probleem. Echter waar een hoger niveau van verduurzaming mogelijk is, 

werkt dit belemmerend omdat een inschrijvende partij niet wordt beloond met een hogere EMVI score en 

dus geen prikkel heeft extra inspanningen te leveren met het oog op de kans van gunning van de opdracht. 

Dit tot teleurstelling van innovatieve MKB partijen die een markt denken te vinden bij een ambitieuze over-

heid voor maatregelen die een extra niveau van duurzaamheid bewerkstelligen.  

 

ERDH kan dit als voorloper en opdrachtgever in de markt doorbreken. Vertrekpunt is dat in de toekenning 

van kwaliteitspunten (EMVI) mogelijkheden zitten om onderscheidend te zijn, bijvoorbeeld indien aange-

toond wordt dat een ambitieuzer niveau van verduurzaming tegen acceptabele kosten en garanties haalbaar 

is.   

 

Vervolgens stellen wij voor dat ERDH waar mogelijk de minimumnorm “progressief” toepast. De behaalde 

prestatie van recente inkooptrajecten bij ERDH panden gaat de nieuwe ondergrens vormen voor verdere in-

koop. Haasje over normering als het ware. Zo zal bij een aanbesteding van LED-verlichting voor complex A 

bijvoorbeeld een leverancier winnen (op basis van een weging van prijs en kwaliteit) met een efficiëntie van 

35%. Bij aanbesteding van complex B is vervolgens 35% de minimumnorm. De progressieve norm dient te 

worden toegepast als nieuwe ondergrens (minimumnorm) indien deze zich bewezen heeft als innovatie in 

andere ERDH panden. Zowel marktpartijen (marktconsultatie) als ERDH panden, kunnen renovatietrajecten 

wijzen op de ruimte om de normering op te schroeven. De schaalvergroting moet mogelijk zijn tegen accep-

tabele kosten. De markt wordt constant uitgedaagd, zowel op kosten als innovativiteit.  

 

De norm heeft daarbij betrekking op productprestaties. Progressieve normering op basis van prestaties op 

output (denk aan totaal gerealiseerde energiebesparing binnen een gebouw) zijn wenselijk, echter de ge-

bouwen zijn onvoldoende vergelijkbaar om de totale prestaties te vergelijken. De energiebesparing in een 

historisch pand zijn bijvoorbeeld veel groter dan besparingen in een nieuw pand. De norm heeft daarom be-

trekking op de productspecificaties (bijv. efficiëntie van een installatie).  Echter, zonder de oplossingsruimte 

in te perken.  

 

In het verlengde hiervan stellen wij voor dat ERDH panden onderling afspraken maken over het bieden van 

ruimte voor koploperbedrijven en hun innovaties. Dit kan bijvoorbeeld door meerkosten te aanvaarden en te 

delen om ervaring op te doen en door het delen van inzichten bij besluiten omtrent opschaling. Dat bete-

kent dat ERDH voorop kan lopen met innovaties zonder dat dit een onmogelijk beslag legt op het budget. 

Partijen delen gelijktijdig mee met de inzichten van andere innovaties bij de andere panden.   

 

Met deze aanpak ontstaat er een marktprikkel om de nieuwe norm te gaan bepalen, komt er een continue 

verbeterproces binnen de totale scope tot stand en krijgen kleine marktpartijen een grotere kans om voor 

opdrachten in aanmerking te komen indien zij innovatieve producten op de markt kunnen zetten.  

Tenslotte worden gebouwbeheerders en inkopers op deze wijze op een positieve manier gedwongen af te 

stemmen en kennis uit te wisselen. Niet in de laatste plaats wordt hiermee op verstandige wijze invulling ge-

geven aan de ambitie van Gemeente en het RVB (zoals uitgeschreven in de Marktvisie) om experimenten te 

verkiezen boven bestuderen. Te handelen op basis van de constatering dat “er (te) weinig ruimte is geweest 

voor innovatie”.  
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4 DE EERSTE STAPPEN RICHTING 2040 
 

Zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven, geldt voor de gebouwmaatregelen ‘bottum up, tenzij’, zodat 

ze optimaal aansluiten bij de renovatieplannen van het specifieke pand. De ‘tenzij’ is van toepassing op 

smart buildings en bijvoorbeeld zonnepanelen. Deze twee pakketten en de gebiedsmaatregelen kunnen 

reeds in gang worden gezet. Dit hoofdstuk beschrijft de marktbenadering- en aanbestedingsstrategie voor 

de gezamenlijke pakketten:  

- Smart thermal grids (WKO-ring); 

- Inkoop duurzame warmte; 

- Smart buildings; 

- Zonnepanelen. 

 

Ook hier geldt dat eventuele nieuwe partijen instappen op de gemaakte afspraken. Dit kan echter alleen op 

basis van een ingroeimodel en maatwerk. Immers bij gezamenlijke marktbenadering- en aanbesteding moet 

de scope duidelijk zijn om de markt in staat te stellen een aanbod te doen. Waar mogelijk zouden in uitvra-

gen haakjes kunnen worden opgenomen voor uitbreiding van de opdracht, zodra meer gebouwen/partijen 

aanhaken op ERDH.   

 

4.1 Smart thermal grid 

 

In hoofdstuk 2 is een voorlopige voorkeursroute aangegeven voor de implementatie van de WKO-clusters. 

Tegelijk is specifieker overzicht nodig rond clusters, regie en potentieel om te bepalen wat de meest kans-

rijke route is met de financieel en energetisch bezien grootste impact.  

 

Verdieping 

Duidelijk is dat de huidige gebouwgebonden WKO-systemen in de binnenstad niet leiden tot een optimaal 

gebruik van de potentie van de ondergrond. Tegelijkertijd is het “verbouwen” van zowel eigenaarschap als 

techniek geen sinecure. Er is allereerst een nadere uitwerking nodig op organisatorisch, technisch en financi-

eel vlak: 

 

- Organisatorisch: De clustering vraagt om centrale aansturing van de huidige WKO-systemen (zie para-

graaf 2.3.1). Centrale regie zal alleen haalbaar zijn op basis van heldere kaders waarbinnen warmte en 

koude geleverd wordt. Die kaders zijn mede afhankelijk van de huidige positie van partijen. Een eigenaar 

van een goed functionerend WKO-systeem zal niet willen inleveren op de warmte- en koude-afname en 

dus strakke afspraken willen maken hoe de huidige kwaliteit geborgd blijft. Bij een slecht functionerend 

systeem zal sneller sprake zijn van een verbetering, waardoor de mogelijk volledige overdracht de voor-

keur heeft. Het functioneren van de individuele systemen en de uitgangsposities van de eigenaren zijn 

in Deel A nog niet onderzocht en vragen verdere uitwerking.  

 

- Technisch: In paragraaf 2.3.1 hebben we reeds enkele technische uitdagingen benoemd die nadere uit-

werking vragen. Daarnaast is er in het gebied rondom de ERDH panden meer potentie voor afnemers en 

bestaande WKO-systemen. Als de WKO’s gekoppeld worden is er vanuit het oogpunt van capaciteit nog 

ruimte voor aanvullende aansluitingen (buiten de 16 ERDH-gebouwen). Daar is nu nog geen rekening 

mee gehouden omdat het aansluiten van andere gebouwen vooralsnog buiten de scope van ERDH valt, 

maar het biedt kansen voor verdere optimalisatie van de WKO-capaciteit. Daarnaast is er nog (beperkt) 

ruimte voor realisatie van nieuwe bronnen. Voor de ERDH-gebouwen zijn geen nieuwe bronnen nodig. 

Het is aan te bevelen om de totale ordening van bestaande en nieuwe bronnen goed te begrijpen zodat 
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enerzijds de belangen van de huidige WKO-eigenaren niet geschaad worden en anderzijds er maximaal 

gebruik gemaakt kan worden van de capaciteit van de ondergrond.  

- Financieel: Zowel de organisatorische als technische uitwerking hebben financiële consequenties. Indien 

een partij het exploitatierecht van alle bronnen overneemt, zal een transactie plaats moeten vinden. Af-

nemers van warmte en/of koude financieren de WKO-clusters via warmte- en koudetarieven. Tegelijker-

tijd kan het aansluiten van additionele panden een gunstige uitwerking hebben op de businesscase van 

de WKO-clusters.  

 

Marktpartijen hebben kennis over WKO-systemen en een visie bij de invulling van de regierol. De combinatie 

van de huidige WKO-systemen vraagt enerzijds om kennis van de bestaande systemen, maar ook een visie 

op de rollen die partijen kunnen innemen. Die rolverdeling kan heel goed een publiek-private samenwerking 

worden, waarin bijvoorbeeld de bestaande eigenaren systemen inbrengen in een gezamenlijke organisatie. 

Het is voor overheden een puzzel om vanuit de huidige posities en systemen tot een gekoppeld netwerk te 

komen zonder exact te weten welke rol bestaande en nieuwe partijen daarin kunnen vervullen. Marktpartijen 

kunnen helpen invulling te geven aan de voorwaarden voor fysieke koppeling, de rolverdeling en leverings-

voorwaarden. Wel raden we aan eerst een nadere verdieping op de huidige systemen op te zoeken. De ver-

diepingsslag betreft een eerste zicht op het functioneren van de individuele systemen (waar is onbalans en 

hoeveel). Op basis van dit functioneren kunnen de huidige afnemers bepalen onder welke voorwaarden ze 

tot levering over willen gaan. Uitwerking daarvan ondersteunt namelijk de beslissing over de regierol voor de 

WKO’s en de kaders voor de marktpartijen om mee aan de slag te gaan.  

 

Op basis van de verdieping kan verdere organisatorische en technische verdieping goed worden opgezocht 

in samenwerking met de markt. Een innovatieve aanbestedingsprocedure die hierbij past is co-creatie. Bij co-

creatie wordt een probleem voorgelegd aan de markt en de exacte uitvraag samen met de markt vormgege-

ven en ingekaderd. Het probleem dat in deze co-creatie aan de markt wordt voorgelegd is: hoe met de be-

staande systemen invulling gegeven kan worden aan de leveringsvoorwaarden, de fysieke koppeling en rol-

invulling voor partijen. Co-creatie kan bijvoorbeeld in combinatie met een concurrentiegerichte dialoog of 

innovatiepartnerschap. Co-creatie kan in het proces te meer nodig zijn omdat het eigendom van de be-

staande installaties een zeer divers beeld geeft. Via co-creatie kan de eigendomsvraag worden “omzeild” 

omdat bestaande partijen die dat wensen een plek kunnen krijgen in de samenwerking  Er is reeds ervaring 

opgedaan met co-creatie bij Project Doen en Rijkskantoor de Knoop.  

 

Het proces is er op gericht om een betrouwbare partner te vinden in de realisatie van een project en heeft 

als kernwaarden transparantie, vertrouwen, consensus en ‘best for project’. Selectie van de partijen vindt in 

een aantal stappen plaats, op basis van geschiktheidseisen, visie op de oplossing en visie op samenwerking 

en volgt de volgende stappen1: 

1. Pre-kwalificatie van partijen op basis van geschiktheidseisen (referenties), uitsluitingsgronden en een 

visiedocument (van beperkte omvang) over hoe de WKO-clusters er uit komen te zien. Deze fase 

werkt toe naar een selectie van 5 partijen. 

2. Nadere selectie op basis van samenwerking met de partijen, onder meer hoe zien zij hun rol in rela-

tie tot de eigenaren van WKO-systemen. Deze fase werkt toe naar de selectie van 3 partijen.  

3. Concurrentiegerichte dialoog of innovatiepartnerschap (definitieve keuze blijkt uit voorgaande fase), 

met selectie op basis van plan van aanpak en onderbouwing van prestaties.  

4. Gezamenlijk met geselecteerde partij(en) scope verder verfijnen, prijsvorming en contract uitwerken.  

 

Een les uit de eerdere trajecten is daarbij wel dat marktpartijen enige terughoudendheid voelen voor het ge-

ven van ‘gratis advies’. Te overwegen valt daarom om een beperkt budget voor de ontwikkelfase beschikbaar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Onder meer geïnspireerd door: Project DOEN https://www.projectdoen.nu/de-bedoeling-van-project-doen/ , Isala Klinieken 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2013/2/isala-klinieken-realiseert-nieuwbouw-faalkostenvrij-101224830, en Rijks-

kantoor de Knoop http://neerlandsdiep.nl/projecten/rijkskantoor-de-knoop/  

https://www.projectdoen.nu/de-bedoeling-van-project-doen/
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2013/2/isala-klinieken-realiseert-nieuwbouw-faalkostenvrij-101224830
http://neerlandsdiep.nl/projecten/rijkskantoor-de-knoop/
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te stellen. Dit budget is vanaf de 3e fase beschikbaar onder voorwaarden van het leveren van een concrete 

bijdrage (om ‘cowboygedrag’ te voorkomen). 

 

Eneco is gezien het eigendom van een van de WKO’s in cluster 1 (de WKO bij Rijnstraat 8) een logische partij 

om in het traject mee te werken, maar zeker niet de enige. Er zijn diverse marktpartijen actief in WKO-sys-

temen; partijen uit de energiesector (bijv. Eneco, Engie, Ennatuurlijk), partijen vanuit de installatietechniek 

(bijv. Unica, Duratherm, Kuijpers), of vanuit de watersector (bijv. Hydreco). Deze partijen kunnen zowel WKO-

systemen realiseren als beheren. Grootschalige koppeling van WKO-systemen is minder toegepast dan indi-

viduele WKO’s, maar is wel degelijk eerder gerealiseerd. Het is zelfs mogelijk dat meerdere partijen een rol 

krijgen in de WKO-clustering omdat we nu 2, wellicht zelfs 3 clusters voorzien.  

 

Uitwerking van deze vraagstukken vergt een gezamenlijke investering in tijd en geld. Omdat WKO potentieel 

in de kern zit van de gekozen variant is het cruciaal dat hier middelen voor worden vrijgemaakt. Deze inves-

teringen betreffen met name tijd voor organisatie van de vraagkant en eventueel het opzetten van een pas-

sende PPS structuur. Een belangrijke bouwsteen daarbij is nog wel dat er meer helderheid komt omtrent de 

potentie van gekoppelde WKO/warmte uit Haagse ondergrond (zie deel A). 

 

Contractvorm 

Afhankelijk van de gekozen rollen van een leveringscontract kunnen de gebouweigenaren per pand of een 

concessie voor diensten uitgeven. Gegeven de onzekerheid, zowel technisch (potentieel) als organisatorisch 

moet het afgesloten contract flexibiliteit bezitten zowel qua aard als looptijd. Omdat deze flexibiliteit een 

marktrisico vormt (omvang en duur afname), ligt het voor de hand hier enige financiële ruimte tegenover te 

zetten. 

 

Samenvattend 

Scope  Het aanleggen en exploitatie van een of meerdere WKO-clusters  

Planning  Start uitvraag Q3 2018 (na een verdiepingsslag) 

Proces  Zie 4 stappen in bovenstaande tekst 

Aanbestedings-

vorm 

Concurrentiegerichte dialoog of innovatiepartnerschap 

Contractvorm Leveringscontract of concessie voor diensten, met flexibiliteit in aard en looptijd.  

 

4.2 Stadswarmte 

 

Het RVB en de gemeente Den Haag hebben beide een warmteleveringsovereenkomst met Eneco. Deze over-

eenkomst loopt al jaren en stelt geen eisen aan de bron van de warmte. De inzet van ERDH is om de over-

eenkomst bij te stellen en er in op te nemen: 

- Een groeipad naar duurzame warmte en bij voorkeur lokale warmtebronnen en het uitfaseren van be-

staande fossiele centrales.  

- Flexibiliteit in warmtevraag, afnemers mogen binnen het contract de warmtevraag reduceren (in geval 

van energiebesparende maatregelen aan het gebouw of ten behoeve van het WKO-cluster). 

- Open net, gefaseerd inpassen van lokale bronnen (geothermie) richting 100% duurzame warmte zodat 

restwarmte wordt verdrongen. Het geheel wordt contractueel bedongen. 

 

Eneco heeft daarbij zelf ook doelstellingen voor de verduurzaming van het Haagse warmtenet en staat open 

voor samenwerking met ERDH. Eneco is dus niet alleen contractpartner maar ook samenwerkingspartner in 

het  bereiken van een duurzaam stadwarmtenet.  Een passend arrangement is nodig om een flexibel contract 

voor warmtelevering af te sluiten waar zekerheid van levering gecombineerd wordt met ruimte om (lokale) 

duurzame warmte gefaseerd te laten doen toenemen.  
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Daarbij ziet Eneco nog wel uitdagingen in de realisatie van geothermie en zal op dit moment niet zelf risico-

dragend in de bronnen investeren. De inzet van ERDH zal zijn geothermie mede aan de hand van de vraag 

voor verduurzaming van het warmtenet te realiseren. Doelbereik is daarmee sterk afhankelijk van de mate 

waarin marktpartijen in geothermie zullen investeren. Gezien de gezamenlijke belangen van ERDH en Eneco 

kunnen de partijen samen optrekken richting ontwikkelende partijen.  Er zullen immers ook (technische) ei-

sen gelden voor de invoeding in het (open) netwerk. De marktbenadering is daarbij tweeledig: 

 

1. Gezamenlijke marktconsultatie 

ERDH organiseert, mede op basis van afspraken met Eneco over het open net, een marktconsultatie en no-

digt daarin actief partijen uit om lokale duurzame warmtebronnen te realiseren. In deze consultatie schets 

ERDH de behoefte en belangen (verduurzaming van het warmtenetwerk), Eneco schetst de kaders waarbin-

nen aantakking mogelijk is. Uit de consultatie blijkt of en welke marktpartijen in staat zijn bronnen te realise-

ren en binnen welke kaders dit mogelijk is. Daarbij is tevens de combinatie met een financieel instrumenta-

rium aantrekkelijk.  

 

2. Financieel instrumentarium 

Vanwege de nadrukkelijke rol die het nabijheidsbeginsel speelt stellen wij voor om te komen tot een financi-

eel instrument (eventueel afgeleid van bestaand instrumentarium) om de realisatie van duurzame energie-

bronnen, zoals geothermie te versnellen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van risicodragend ver-

mogen in de ontwikkelfase (voor exploitatie voldoet SDE+). Gemeente en provincie en Rijk (SODM) spelen 

een belangrijke rol in realiseerbaarheid van geothermie (vergunningen, toezicht). De partijen brengen, los 

van het risicokapitaal, veel waarde in voor private partners.  

 

Projecten als Warmtestad Groningen en TRIAS Westland laten zien dat zekerheid op de afname in combina-

tie met ten dele lokale financiering werkt. Wij stellen voor een financieel instrument in te richten met als op-

dracht het risicodragend aanjagen van, en participeren in, projecten die de verduurzaming van stadswarmte 

in Den Haag mogelijk maken. Dat kan maar hoeft niet beperkt te zijn tot geothermie (WKO ook denkbaar). 

Centraal staat de prikkel richting initiatiefnemers om projecten te realiseren die bijdragen aan de doelstellin-

gen van EnergieRijk Den Haag. Een dergelijke faciliteit stelt deelnemers van ERDH in staat de realisatie van 

doelstellingen sneller binnen bereik te krijgen, zonder op de stoel van de ontwikkelaar te gaan zitten.  

 

Daarbij is nog van belang dat er reeds diverse fondsen beschikbaar zijn (provinciaal warmtefonds, ENERGIIQ, 

de Energietransitie Financieringsfaciliteit). De faciliteit zal zich moeten richten op die projectfase waarin an-

dere instrumenten niet voorzien, met name de relatief risicovolle ontwikkelfase. De faciliteit zal dan met 

name eigen vermogen verstrekken, waardoor met een beperkte inzet van publieke middelen meer financiële 

middelen (bankleningen, ander eigen vermogen) losgemaakt kunnen worden vanuit de markt (leverage). De 

inzet vanuit de faciliteit zal een beperkt revolverend effect hebben (de middelen vloeien terug in het fonds). 

Met die terugvloeiende middelen kunnen nieuwe projecten worden geïnitieerd. De faciliteit is nadrukkelijk 

bedoeld om de ontwikkeling van lokale bronnen te versnellen. Dat kan onder meer betekenen dat de facili-

teit alleen betrokken is in de ontwikkelfase en de aandelen verkoopt op het moment dat andere financie-

ringsvormen mogelijk zijn (om daarmee nieuwe projecten aan te kunnen jagen).  

 

Een dergelijk fonds heeft een versterkend effect op de marktconsultatie. ERDH nodigt niet alleen marktpar-

tijen uit, ERDH stelt aan kansrijke initiatiefnemers tevens financiering voor de ontwikkeling beschikbaar. 

Daarbij wordt de kwetsbaarheid van de gekozen variant, die leunt op lokale duurzame bronnen, verminderd. 

Een nevenvoordeel is ook dat de betrokkenheid van de gemeente Den Haag bij ERDH bevordert dat waar 

mogelijk sneller en beter kan worden geschakeld op noodzakelijke vergunningstrajecten.  

 

Samenvattend 

Scope  Ontwikkelen van lokale warmtebronnen d.m.v. een marktconsultatie (i.s.m  Eneco), in-

clusief beschikbaarheid van financieel instrumentarium. 

Planning  Afspraken stadswarmte/Eneco Q1 2018 
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Marktconsultatie Q1 2018  

Opzetten financieel instrumentarium Q4 2017 uitwerken, Q2 2018 start 

Realisatie ±2023  

Proces  Parallel: 

• Uitzetten marktconsultatie voor ontwikkeling bronnen 

• Opzetten financieel instrumentarium 

 

 

4.3 Smart Buildings 

 

Smart Buildings kent (zoals geschetst in 2.2.2.) diverse combinaties van maatregelen. Van een beperkte vari-

ant met een monitoringssysteem, tot sturing van het facilitair beheer op basis van data. Er zijn tal van markt-

partijen die platforms kunnen bieden voor slimme sturing van het energiegebruik. Enkele daarvan (maar niet 

uitputtend) zijn: CGI, Engie (E-nolis), Siemens, Honeywell, KPN, B-grid, Simaxx, Eneco en Microsoft.  

 

Scope 

Het RVB is recent gestart met een marktconsultatie voor energiemanagement. Deze uitvraag omvat het mo-

nitoren van energiedata vanuit alleen de hoofdelektriciteitsmeter. De uitkomsten uit deze marktconsultatie 

tonen wat er in de markt beschikbaar is en welke mogelijkheden marktpartijen zien om de Rijksgebouwen te 

monitoren. Daarmee anticipeert deze ontwikkeling dus uitstekend op de volgende stap die moet worden 

genomen.  

 

De opgave van ERDH gaat in feite verder dan de scope van de marktconsultatie: voor sturing van het facili-

tair beheer is monitoring vanuit de hoofdmeter onvoldoende. We stellen voor wel de marktconsultatie te 

gebruiken. Allereerst omdat de opgedane kennis zeer waardevol zal zijn voor ERDH. Bovendien kan uit de 

marktconsultatie blijken dat een breed scala aan monitoringssystemen toepasbaar is. We voorzien bijvoor-

beeld dat ter opvolging van de consultatie enkele pilots worden opgezet. De ERDH-panden kunnen dan die-

nen als pilot-complexen, om bijvoorbeeld in drie verschillende panden drie verschillende systemen te testen. 

Mogelijk is hier binnen het RVB een koppeling te maken met het Programma Groene Technologieën van het 

Rijk.  

 

Hoewel een gezamenlijk en goed vergelijkbaar beeld van de deelnemende gebouwen de eerste insteek zou 

zijn, ligt het voor de hand om een menu te hebben waarbij individuele gebouwen op basis van het karakter 

van het gebouw zelf, specifieke installaties dan wel ambities een extra wens neer kan leggen. 

 

Den Haag beschikt reeds over een gebouwbeheerssysteem en energiemanagementsysteem, maar onder-

zoekt tevens mogelijkheden om die systemen uit te breiden. Het inkooptraject hoeft niet per definitie een 

gezamenlijk traject te zijn van Den Haag en het RVB, mits er kennis en ervaring uitgewisseld wordt. Indien 

Den Haag op korte termijn (in 2018) haar systeem uitbreidt, kan het daarmee als voorbeeld dienen voor de 

overige gebouwen. Ook kan Den Haag nuttige inbreng genereren omtrent omgang met informatie (welke 

data wel/niet nuttig is en waar op gestuurd kan worden). Het ligt dan ook in de rede de gemeente Den Haag 

intensief te betrekken bij het lopende consultatieproces van het RVB.  

 

Aanbestedingsvorm 

De uitwerking van het Smart Building programma vraagt om nauwe samenwerking tussen de aanbieder, op-

drachtgever en gebruikers. De samenwerking dient om de kaders te verkennen waarbinnen de marktpartij 

mag opereren (mag het op rustige dagen bijvoorbeeld verdiepingen afsluiten om energie te besparen?).  

 

Daarmee lijkt een Smart Building programma de ideale proeftuin om tevens een innovatieve aanbestedings-

vorm te kiezen. Er zijn veel oplossingsrichtingen mogelijk en de functionaliteiten zullen moeilijk zijn aan te 

geven door de opdrachtgever op voorhand, zeker aangezien het een gezamenlijke zoektocht is naar wat er 

kan en of gebruikers daartoe bereid zijn. Daarom stellen we voor om – evenals in de realisatie van het WKO-
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net te kiezen voor co-creatie aan de hand van een innovatiepartnerschap of concurrentiegerichte dialoog. 

De keuze van aanbestedingsvorm hangt o.a. af van de aard van de samenwerking die met de dienstverlener 

wordt aangegaan en de mate van innovativiteit van de uiteindelijke oplossing. Indien deze dienstverlener 

aan de zijde van ERDH komt toezien op de impact dan wordt zij feitelijk partner van ERDH (partnerschap), 

terwijl uitkomst ook kan zijn dat de dienstverlener tevens verantwoordelijkheid draagt voor oplossingen 

(concurrentiegerichte dialoog). De exacte scope is mede afhankelijk van de uitkomsten van de lopende 

marktconsultatie en de daaropvolgende co-creatie. Daarbij speelt – evenals bij het smart thermal grid – de 

overweging een beperkt budget beschikbaar te stellen voor de ontwikkelfase. Vanzelfsprekend dienen de 

gebruikers intensief betrokken te worden bij de inkoop van het systeem. Het ligt voor de hand een centraal 

systeem in te kopen voor basisgegeven waarbij hiernaast een menu wordt aangeboden aan gebouwen voor 

specifieke eisen en wensen.  

 

Contractvorm en contractmanagement 

Smart Buildings betreft daarbij niet alleen het plaatsen van hardware en software, maar ook het gebruik van 

de data voor betere inrichting van installaties en het ondersteunen van het facilitair beheer bij het sturen op 

de data. De uitvraag zal daarom een geïntegreerd contract betreffen met zowel installatie als exploitatie, ten-

zij uit de marktconsultatie blijkt dat dit niet noodzakelijk of wenselijk is.  

 

Het in werking hebben van een systeem biedt de mogelijkheid om marktpartijen die installaties aanbrengen  

risico’s te laten nemen op de resultaten, bijvoorbeeld in de zin van prestatiecontracten. Daarbij moet onder-

scheiden worden de aanschaf van het monitoringsysteem en toepassing van installaties door de manager 

van het systeem en de mogelijkheden die ontstaan voor het meten van effecten van ingrepen die verricht 

worden door (derden) installateurs. 

 

Dat laatste levert nieuwe mogelijkheden op.  Er wordt bijvoorbeeld een verhouding vaste/variabele vergoe-

ding uitgevraagd. Hierdoor zal de marktpartij alleen die investeringen doen die zich binnen de afgesproken 

termijn terugverdienen. Voor extra maatregelen zijn in principe geen investeringen vanuit het RVB vereist en 

bij forse energiebesparing leveren de maatregelen een extra besparing op de energierekening. 

 

Uitgangspunt is daarbij dat gedurende de exploitatie verzamelde data in eigendom blijft van de gebouwei-

genaar. Onderdeel van de uitvraag is dat de contractpartij het facilitair beheer van de gebouwen opleidt in 

het gebruik van de systemen. Deze opleiding zorgt ervoor dat het programma landt in de organisatie. Uit-

eindelijk ligt een gedeelte van het te behalen resultaat tenslotte in handen van de medewerkers. Tevens 

zorgt de training er voor dat facilitair beheer voldoende begrip heeft van de systemen om mee te kijken met 

de resultaten van het programma en de marktpartij kan aanspreken op de behaalde resultaten.  

 

Samenvattend 

Scope  Het totale energieverbruik van de deelnemende panden monitoren en data benut-

ten om het gebruik van de gebouwen te optimaliseren en daarmee energie te redu-

ceren.  

Planning  Start uitvraag 2018 (na afloop van marktconsultatie) 

Proces  We voorzien de volgende stappen1: 

1. Pre-kwalificatie van partijen op basis van geschiktheidseisen (referenties), 

uitsluitingsgronden en een visiedocument (van beperkte omvang) over wat 

gemonitord moet worden en wat ERDH daarmee kan bereiken. Deze fase 

werkt toe naar een selectie van 5 partijen. 

2. Nadere selectie op basis van een voorstel voor samenwerking tussen partij 

en ERDH. Deze fase werkt toe naar de selectie van 3 partijen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Onder meer geïnspireerd door: Project DOEN https://www.projectdoen.nu/de-bedoeling-van-project-doen/ , Isala Klinieken 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2013/2/isala-klinieken-realiseert-nieuwbouw-faalkostenvrij-101224830, en Rijks-

kantoor de Knoop http://neerlandsdiep.nl/projecten/rijkskantoor-de-knoop/  

https://www.projectdoen.nu/de-bedoeling-van-project-doen/
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2013/2/isala-klinieken-realiseert-nieuwbouw-faalkostenvrij-101224830
http://neerlandsdiep.nl/projecten/rijkskantoor-de-knoop/
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3. Concurrentiegerichte dialoog of innovatiepartnerschap, met selectie op ba-

sis van plan van aanpak en onderbouwing van prestaties.  

4. Gezamenlijk met geselecteerde partij scope verder verfijnen, prijsvorming 

en contract uitwerken. 

Aanbestedings-

vorm 

Innovatiepartnerschap 

Contractvorm Geïntegreerd, met een combinatie van vaste vergoeding en prestatiecontracten. 

 

4.4 Zonnepanelen 

 

Uit de inventarisatie voor de energieconcepten in deel A blijkt dat er ongeveer 3.500 m2 dakoppervlak be-

schikbaar is voor zonnepanelen. De markt voor zonnepanelen is vrij volwassen. De panelen kunnen op grote 

schaal geleverd worden. Door het dakoppervlak beschikbaar te stellen onder de voorwaarde dat het RVB de 

opgewekte stroom (incl. GvO’s) mag afnemen, kan een marktpartij zelf de zonnepanelen ontwikkelen en 

SDE+ aanvragen en daarmee een rendabele businesscase realiseren.  

 

Het beschikbaar stellen van het dakoppervlak kan via een concessie voor diensten. De uitvraag betreft inte-

grale exploitatie van de zonnedaken. Oftewel het ontwerpen, realiseren, beheer en onderhoud en exploite-

ren van de zonnedaken en het leveren van de duurzame elektriciteit aan de gebouwen zelf. Een dergelijke 

opdracht vraagt om een Recht van Opstal. De gebouwbeheerder dient dan wel toegang te verlenen aan de 

marktpartij om reparaties en onderhoud te verrichten en de exploitatie van het dak uit handen te geven. De 

mate van onderhoud en reparatie aan zonnepanelen is echter beperkt (1 maal per jaar). Panden die be-

schermd stadsgezicht zijn, dienen tevens een omgevingsvergunning te hebben. We bevelen aan die vergun-

ningen reeds aan te vragen en mee te leveren met de uitvraag. Panden die geen vergunning krijgen (dat is 

overigens niet te verwachten), kunnen vooraf uit de scope worden gehaald. Dit voorkomt dat de marktpar-

tijen het risico op verkrijgen van de vergunningen inprijzen.  

 

Samenvattend 

Scope  Het RVB stelt dakoppervlak beschikbaar aan marktpartijen om vol te leggen met 

zonnepanelen. Een marktpartij mag de zonnedaken zelf ontwikkelen, onder de voor-

waarde dat het RVB de stroom mag afnemen. De gemeente kan aanhaken indien het 

de bestaande panelen wil vervangen. 

Aanbestedings-

vorm 

Niet Openbare aanbesteding. Er zijn bijzonder veel aanbieders, verstandig om selec-

tie te maken van partijen die op hoogte kunnen werken en om kunnen gaan met be-

veiligingsissues rond overheidspanden. 

Contractvorm Concessie voor diensten  

Planning  2018, alleen die gebouwen nemen deel die de eerste 15 jaar geen dakrenovatie 

voorzien, of de renovatie binnen 3 jaar uitvoeren. Realisatie van panelen vindt gefa-

seerd in die 3 jaar plaats.   

Proces  Procesbegeleider aanstellen  

Uitvraag publiceren 

Gefaseerd realiseren 
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5 ORGANISATIE 
 

 

De maatregelen, zoals gesteld in voorgaande hoofdstukken, zijn niet alleen technisch van aard, ze vragen 

ook iets van de organisatie: progressieve standaarden en eisen moeten worden opgenomen in de reguliere 

business. Er zullen innovatieve aanbestedingstrajecten worden ingezet. Het Smart Buildings concept alsmede 

het innovatieprogramma moet over de gebouwen heen worden uitgerold. Meer defensief: geborgd moet 

worden dat verduurzamingsmogelijkheden niet op het lijstje “nice to have” komen bij de omgang met reno-

vatiebudgetten. Aansluiten bij ERDH betekent handelen in lijn met de keuze voor fossielvrij in 2040. Dat 

komt niet vanzelf op gang op basis van de ad hoc inzet van medewerkers die dit met een reguliere functie 

moeten combineren. Er moet een organisatie worden neergezet met slagkracht, zonder dat een waterhoofd 

wordt gecreëerd.  

 

Dit hoofdstuk beschrijft de organisatiestructuur (5.1) inclusief daaraan verbonden proceskosten. Paragraaf 

5.2 beschrijft de wijze waarop de bekostiging en financiering van de maatregelen zelf wordt georganiseerd. 

Voor de feitelijke inschattingen van de investeringskosten zelf verwijzen we naar deel A van dit rapport.  

 

Hoe de aanpak in de tijd uitpakt in transitiepaden komt aan bod in 5.3. Tevens gaan we in dit hoofdstuk in 

op de risico’s en risicobeheersmaatregelen (5.4) en een communicatiestrategie waarin de meerwaarde van 

deelname aan ERDH naar voren wordt gebracht (5.5).  

 

5.1 Organisatie via programmastructuur 

 

In het voorgaande hoofdstuk is de implementatie voor gebouwgebonden maatregelen en gebiedsgebonden 

maatregelen geschetst. Op sommige punten op een zeer concreet niveau (normering, het afsprakenkader, 

inkoop zonnepanelen) terwijl op ander punten richting is aangegeven maar uitwerking samen met de markt 

is voorzien (WKO en smart buildings) of bewust ruimte wordt gelaten (ambitieniveau voor energiebesparing) 

voor gebouwgebonden oplossingen.  

 

5.1.1 Inzet programmastructuur 

 

De Green Deal vormt de basis van samenwerking tussen deelnemende partijen. Een Green Deal heeft echter 

het gevaar slechts een papieren afspraak te zijn. ERDH wordt dat niet, het programma kent concrete pro-

jecten en de te zetten stappen zijn reeds uitgewerkt. Twee belangrijke randvoorwaarden voor een succesvol 

ERDH programma zijn echter de borging van de gemaakte afspraken en open kennisuitwisseling (en de mo-

gelijkheid elkaar te challengen) tussen deelnemende partijen.  

 

Onze aanbeveling is om deze taken te borgen met de opzet van een ERDH secretariaat dat tevens toeziet op 

de realisatie van de Green Deal. Dit secretariaat krijgt een kleine vaste staf met de positie en het netwerk om 

zaken los te trekken, te initiëren en waar nodig te forceren. De vaste staf zou moeten worden aangevuld met 

een aantal specialisten van wie een deel van de tijd vrijgesteld wordt om zich in te zetten voor het pro-

gramma. Mede afhankelijk van de fase waarin projecten zich bevinden.  

 

De samenwerking is echter te kwetsbaar om over te laten aan een ad hoc constructie waarbij geheel geleund 

moet worden op medewerkers die ERDH “erbij” moeten doen. Niet omdat er onwil is of omdat men zich niet 

herkent in de gezamenlijke doelstellingen. Wel omdat het doorzettingsvermogen vergt om zowel technisch 
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als procesmatig een cultuuromslag vorm te geven die doordringt tot in alle lagen van de organisatie. De fo-

cus heeft tot op heden gelegen op het gebouw en de kosten en moet ten dele worden verlegd naar ge-

biedsgerichte samenwerking en verduurzaming. Dat gaat niet vanzelf, dat moet worden geborgd.  

 

Het secretariaat kent de volgende verantwoordelijkheden: 

• Het bewaken van de invulling van de afspraken uit de Green Deal en het borgen en beheren van het 

afsprakenkader. Alle deelnemers committeren zich aan het afsprakenkader. Technische mogelijkheden 

die ten grondslag liggen aan het afsprakenkader kunnen veranderen. Daarom is het afsprakenkader een 

levend document. Het secretariaat heeft de verantwoordelijkheid het kader te beheren (documentmana-

gement) en de normeringen operationeel te maken voor gebouwbeheerders die aan de vooravond van 

renovatie staan. Tevens is het de verantwoordelijkheid van het secretariaat om jaarlijks bij deelnemers te 

toetsen of zij nog altijd aan het kader voldoen en de status van die toets onderling te delen. Partijen 

spreken elkaar vervolgens aan indien een deelnemer niet aan de eisen uit het afsprakenkader voldoet. 

• Het secretariaat is een matchmaker voor gebouwbeheerders/specifieke inkooptrajecten en marktpar-

tijen, op basis van het feit dat zij overzicht heeft over de maatregelen die zijn uitgerold en omdat zij per-

manent haar licht opsteekt bij nieuwe innovaties in de markt. Het secretariaat legt een koppeling met 

kennis en innovatiecentra (Technische Universiteiten, Bouwend Nederland, TNO etc.). Delen van kennis 

omtrent techniek en organisatie met andere regio’s/steden.  

• Er wordt een progressief normeringsbeleid toegepast, dus gebouwen/partijen kunnen elkaar wijzen 

op energieprestaties die elders zijn behaald. Dit betekent specifiek dat het secretariaat bijeenkomsten 

organiseert en faciliteert waarin renovatieplannen op gebouwniveau worden gedeeld. Gebouwbeheer-

ders presenteren het betreffende gebouw de energiemaatregelen waarbij ruimte is voor kritische kant-

tekeningen en aanscherping, indien het pad naar fossielvrij hierbij onvoldoende overtuigend wordt in-

gevuld. O.a. via deze bijeenkomsten zorgt ERDH dat medewerkers die zich inspannen om op het eigen 

deelgebied vorm te geven aan de energietransitie, zich gesteund weten door de organisatie in plaats 

van ontmoedigd vanwege budgettaire of juridische kaders.  

• Het beheren en inzetten van middelen voor innovaties. De gedachte hierachter is dat het secretariaat 

gebouwoverstijgend in staat is te kijken waar welke innovaties zinvol kunnen worden toegepast en hoe 

deze kunnen worden gebruikt ten goede van het programma in zijn geheel. Het neerleggen van het in-

novatiebudget bij het secretariaat vergroot ook haar relevantie in gesprekken met de gebouwen. In de 

uitvoering (besluitvorming toekenning budgetten) zou het secretariaat overigens een sterke rol moeten 

toebedelen aan interne (gebouwbeheer) en externe innovatiedeskundigen.  

• Het uitrollen van Smart Buildings, specifiek de organisatie van de tender die in staat stelt het energie-

gebruik van de verschillende gebouwen te monitoren en op basis daarvan analyses te maken omtrent 

mogelijke energiebesparende ingrepen. Vanzelfsprekend wordt dit ingevuld in nauwe samenwerking 

met de gebouwbeheerders, -gebruikers en energiecoaches.  

• Het initiëren en sturen van gebiedsgerichte maatregelen. Denk aan de verdere uitwerking en opzet 

van de WKO-clusters, geothermiebronnen. Het secretariaat heeft tevens een rol in het organiseren van 

financiering van de gebiedsmaatregelen, eventueel met financieel instrumentarium ter ondersteuning 

van deze ontwikkelingen of aanvraag van subsidies. Het secretariaat hoeft deze sturing niet geheel zelf 

te doen maar kan dat evt. ook uitbesteden aan een van de deelnemers.  

• Het –in afstemming met gebouwen – maken van overkoepelende afspraken met ENECO over warmte-

levering, flexibiliteit en afstemming met WKO ontwikkeling. Het voorbereiden en inrichten van het ge-

biedsfonds voor lokale duurzame bronnen.  

 

Een regiegroep bestaand uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen en met directe toegang tot 

het bestuur zou sturing moeten geven aan de invulling van het programma. Er kan gekozen worden de re-

giegroep te laten bijstaan door een boegbeeld met zowel intern als extern het gezag om processen te kun-

nen versnellen en besluitvorming te kunnen forceren.  Dit boegbeeld zou ook het secretariaat kunnen aan-

sturen.  
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Tevens is van belang dat dicht tegen het secretariaat aan een groep medewerkers beschikbaar is om kennis 

in te brengen en projecten op gang te helpen. Deze groep vormt een actieve ambtelijke schil rondom het 

secretariaat en krijgt de ruimte binnen de eigen organisatie om tijd aan ERDH te besteden.  

 

Onderstaande figuur toont de organisatiestructuur grafisch.  

  

Figuur 5.1 Grafische weergave organisatiestructuur 

 

De huidige situatie is dat het RVB en Gemeente Den Haag ERDH hebben opgestart en dat PZH zich recente-

lijk heeft aangesloten. Het zou zeer positief zijn indien andere partijen snel aansluiting zouden kunnen vin-

den zoals publieke partijen met eigen zeggenschap over de huisvesting (SER, Binnenhof, Nationale Politie, 

Hoge Colleges van Staat) maar ook de private DBFMO partijen. De toetreding van private partijen leidt tot 

verbreding van de expertise (kennis van realisatie, systemen). Daarbij, achterliggende partijen voeren soms 

duurzaamheidsdoelstellingen die verder reiken dan die van betrokken overheden. Andersom, indien DBFMO 

partners geen onderdeel uitmaken van ERDH, dan is te voorzien dat additionele wensen vanuit het RVB ten 

aanzien van verduurzaming, te snel onderdeel worden van een financiële discussie. Het gezamenlijk omar-

men van het doel van fossielvrij, maakt dat het gesprek meer over de inhoudelijke lijn kan worden gevoerd.  

 

Vergroten van de impact door uitbreiding van de scope 

Door het afsprakenkader is de ERDH-aanpak flexibel voor nieuwe stakeholders die zich aan de doelstelling 

en aanpak willen committeren. Het kader biedt heldere uitgangspunten waaraan deze stakeholders dienen 

te voldoen. Daarmee kunnen andere gebouweigenaren in de omgeving aansluiten op de aanpak zoals (naast 

eerder genoemde partijen) NS Prorail, het Koninklijk Huis en VNO/NCW. 

 

Met de provincie zijn al vergaande gesprekken gevoerd om aan te sluiten bij het ERDH-programma, als ge-

bouweigenaar, maar ook als beleidsmaker. Afspraken tussen de provincie, het Rijk en de gemeente Den 

Haag worden waarschijnlijk vastgelegd in de eerder genoemde Green Deal, om daarmee extra commitment 

en aandacht te genereren voor de uitvoering van de gebiedsmaatregelen. Deze Green Deal committeert de 

partijen aan het afsprakenkader. Tegelijkertijd kent de deal een open opzet, andere gebouweigenaren in Den 

Haag kunnen tevens aansluiten. Deze partijen springen op een rijdende trein, het proces wordt niet ver-

traagd door de langzaamste schakel. Zeggenschap over gebouwen vormt overigens een randvoorwaarde 

om aan te kunnen sluiten bij de Green Deal.  

 

5.1.2 Proceskosten 

 

Bovenstaande vraagt tijd en inzet van de deelnemende organisaties, in de voorbereiding en beheersing van 

het programma, met deze tijd en inzet gaan proceskosten gepaard: 

• Programmasturing en secretariaat: Voor de programmasturing en het secretariaat voorzien we 3,0 fte 

gedurende in elk geval de eerste 7 jaar, te dragen door de deelnemende partijen.  

• De deelnemende partijen stellen hiernaast 0,5- 1 fte beschikbaar ter ondersteuning van het programma. 

Deze inzet is te verdelen over meerdere medewerkers, voor inbreng van kennis en tijd en voor deel-

name aan kennisdelingssessies.  
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• Onderdeel van de inzet vanuit de eigen organisaties is tevens het doorlopen van (intensieve) aanbeste-

dingsprocedures in samenwerking met de markt. In het eerste jaar wordt daarom extra aanhaking van 

juridische expertise/inkoop voorzien  

• Beperkte budgetten voor deelname van marktpartijen aan co-creatiesessies (ter overweging) 

• Aanvullend onderzoekwerk (o.a. nadere uitwerking van de WKO-clusters en uitwerking additionele pan-

den) 

Proceskosten zijn gekwantificeerd in deel A van dit rapport.  

 

5.2 Budgetten en financiering van de maatregelen 

 

In de volgende paragrafen schetsen we allereerst hoe de financiële opgave binnen het RVB en de gemeente 

Den Haag en met externe financiering gedekt kan worden. Deze bekostigings- en financieringsmethodieken 

bieden tenslotte het kader voor de financiële opgave. In paragraaf 5.2.4 gaan we vervolgens nader in op hoe 

deze methodieken uitpakken voor de financiële opgave bij ERDH.  

 

5.2.1 Bekostiging vanuit het RVB  

 

Het RVB heeft in 2016 een nieuwe beprijzingssystematiek ingevoerd. In deze beprijzingssystematiek betalen 

de gebruikers van gebouwen een vast regiotarief per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO). De regio-

tarieven zijn opgebouwd uit te maken kosten voor huisvesting (casco), inbouwpakket (o.a. vloerbedekking, 

schilderwerk), beveiligingsmaatregelen, afnemerszaken (o.a. klimaatinstallatie), primair proces, parkeren, 

kunst, zakelijke lasten (gemeentelijke heffingen), risico’s, beheer, flexibel opzegbare contracten en energie-

kosten. Kosten voor apparatuur, zoals computers maken geen onderdeel uit van de tarieven.  

 

De kosten voor het energieverbruik vallen onder het regiotarief. Gemiddeld bedragen de kosten voor het 

energieverbruik € 18,12 per m2 BVO (ter vergelijking, het totale regiotarief in Den Haag bedraagt € 257 per 

m2).  

 

Voor duurzaamheidsmaatregelen zijn in Den Haag de komende 5 jaar de volgende bedragen gebudgetteerd 

van enkele miljoenen. Het is niet inzichtelijk voor welke complexen deze budgetten zijn bestemd (en dus ook 

niet of en hoeveel complexen binnen de scope van ERDH het betreft); de kosten voor duurzaamheid zijn 

veelal opgenomen in gedefinieerde projecten en vaak is het onduidelijk welk deel van een investering speci-

fiek aan duurzaamheid toegerekend kan worden.  

 

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld met een doorkijk naar de komende 5 jaar, op basis van gebudget-

teerde investeringen. De regiotarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld indien andere budgetten noodza-

kelijk zijn. Dat biedt ruimte voor additionele eventuele investeringen die noodzakelijk om de ERDH-com-

plexen te verduurzamen. 

 

De investeringen in gebouwgebonden maatregelen kunnen worden gekoppeld aan renovatieprojecten. De 

opgegeven investeringsbedragen zijn in feite meerkosten op renovatieprojecten. Gezien de opbouw van ta-

rieven op basis van voorziene investeringen, worden die meerkosten vervolgens meegewogen in de gebruik-

starieven. Het gedeelte van de tarieven dat de duurzaamheidsmaatregelen weerspiegelt, stijgt daarmee licht. 

Tegelijkertijd verdient een groot gedeelte van de investeringen zich terug. De energieverbruikskosten gaan 

iets omlaag. Netto is er een stijging van de tarieven, maar die is heel beperkt.  

 

Door de doorwerking in tarieven, is geen separate budgetreservering benodigd voor de gebouwgebonden 

maatregelen. Wel moet een beperkte stijging van de gebruikstarieven geaccepteerd worden indien hier een 

concrete stap richting verduurzaming tegenover staat. Van het fiscale stelsel (grootverbruikerstarief, geen 

CO2-belasting) gaat geen effectieve prikkel uit voor verduurzaming. Zolang dat de situatie is moeten de 
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meerkosten van redelijke maatregelenpakketten (zie eindrapport) geaccepteerd worden ten einde de doel-

stelling van fossielvrij te kunnen behalen.  

 

De gebiedsgebonden aanpak werpt een interessant nieuw licht op de marktvisie zoals deze dit jaar als “le-

vend document”  is neergelegd. Samenwerking op energiegebied biedt mogelijkheden tot optimalisatie 

maar vergt, zeker in lijn met het concept van trias territoria, ook veel meer dat de focus in de marktvisie niet 

alleen zou moeten liggen op hetgeen ten aanzien van het gebouw wordt afgesproken, maar ook de inzet 

richting het gebied. Het financiering van gebiedsmaatregelen is voor het RVB nieuw, maar kan wel net het 

benodigde zetje geven in de ontwikkeling van projecten. In paragraaf 5.2.3 gaan we hier nader op in.   

 

Het Smart Buildings programma zal wat betreft specifieke eisen en wensen gedragen moeten worden door 

de gebouwen die hier immers zelf van profiteren. Daarnaast zou het secretariaat de beschikking moeten krij-

gen over een budget om de centrale informatiebehoefte (basisinformatie, website, database) in te kunnen 

vullen en daarop analyses los te laten. Hiervan profiteren individuele gebouwen ook. Zodoende ontstaat een 

situatie waarbij secretariaat en deelnemende partijen elkaar vanzelfsprekend opzoeken, omdat er voor ieder-

een waarde valt te genereren. Voor het Smart Buildings programma is het mogelijk dat binnen het Rijk aan-

vullende bekostiging beschikbaar komt via het Programma Groene Technologieën.  Het ligt voor de hand dit 

centraal, via het secretariaat, te organiseren.  

 

5.2.2 Budgetten bij gemeente Den Haag 

 

Het Intern Dienstencentrum (IDC) is bij Den Haag verantwoordelijk voor de huisvesting van alle gemeente-

lijke diensten, waaronder het Stadhuis. Het dienstencentrum beschikt over budgetten voor gebouwexploita-

tie, deze worden opgebouwd vanuit een vaste m2-prijs. Het Stadhuis heeft de komende jaren geen grondige 

renovatie voorzien. Wel zijn er vanuit de meerjareninvesterings- en onderhoudsprogramma’s (MIP/MOP) be-

perkte onderhoudsinvesteringen begroot, deze zijn meegenomen in de exploitatievoorziening tot 2020. Be-

perkte extra investeringen in duurzaamheid kunnen uit het exploitatiebudget worden bekostigd. Denk bij-

voorbeeld aan de vervanging van een bestaande warmtepomp voor een efficiëntere variant.   

 

De gemeente heeft reeds aangegeven mogelijk voor een ambitieuzer gebouwgebonden maatregelenpakket 

te kiezen. Voor dergelijke grotere verduurzamingsopgaven (bijv. schilmaatregelen) is geen ruimte in de ex-

ploitatievoorziening. Hiervoor kan de gemeente als een regulier investeringsproject financieren door op de 

markt geld hiervoor op te halen, of een specifiek budget aan te vragen voor een duurzaamheidsprogramma. 

EnergieRijk Den Haag is een bekend programma. Op basis van een onderbouwd voorstel is het mogelijk een 

budget voor verduurzaming aan te vragen. Een exact budget voor de aanpassing van het stadhuis vraagt om 

een gedetailleerd renovatieplan. 

 

5.2.3 Bekostiging en financiering gebiedsmaatregelen 

 

Er bestaan tal van financiële stimuleringsregelingen voor marktpartijen om duurzame-energie-projecten te 

ontwikkelen of realiseren. Het scala aan regelingen betreft innovatiesubsidies, investeringssubsidies, exploi-

tatiesubsidies, garanties en financieringsinstrumenten. De bekendste nationale regeling is wellicht de SDE+-

regeling, een exploitatiesubsidie voor duurzame-energieproductie waarvan de markt gebruik kan maken. In 

de uitvraag voor zonnepanelen is het gebruik van deze regeling voorzien. Ook een ontwikkelaar van geo-

thermie kan van deze regeling gebruikmaken. Voor geothermie is tevens een garantieregeling beschikbaar. 

Deze garantie dekt het risico van een misboring.  

 

Voor de maatregelen in het ERDH programma zijn verder twee fondsen vanuit de provincie Zuid Holland re-

levant: een warmteparticipatiefonds voor warmte-infrastructuur en geothermie, en een fonds voor energie-

innovatie (ENERGIIQ). Daarnaast stelt op landelijk niveau de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) fi-

nanciering beschikbaar aan grootschalige duurzame energieprojecten, waaronder nadrukkelijk geothermie.  
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Bij projecten die de ontwikkelfase voorbij zijn, zijn er ook kansen voor private financiering (BNG, Rabobank, 

Triodos, ASN) in de markt.  

 

Bovenstaande instrumenten zijn met name bedoeld voor forse investeringen in projecten met een relatief 

zekere inkomstenstroom. Met name de financiering van geothermiebronnen lenen zich hier goed voor. Ech-

ter de bestaande bronnen dekken lijken tot dusverre niet de gehele ontwikkelcyclus van risicovolle geother-

mieprojecten af te dekken.  

 

 

Figuur 2 Projectfasen 

 

Wij zien met name een risico wat betreft de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal met name in de ont-

wikkelfase (initiatie, definitie, ontwerp en definitie). Gezien het belang van lokale duurzame bronnen in de 

Trias Territoria aanpak stellen wij voor om met name aan de voorkant van de projectontwikkeling cofinancie-

ringsmiddelen ter beschikking te stellen aan partijen die zelf bereid zijn risicodragend nieuwe bronnen te 

ontwikkelen. Wij zien dit als een innovatief instrument om de markt aan te jagen voor een zekere periode (7 

jaar). De inrichting zou zo kunnen worden vorm gegeven dat: 

• ERDH een deel van het ontwikkelrisico (wel/niet slagen project) accepteert, maar altijd in combinatie 

met een private partij die risicodragend ontwikkelt  

• ERDH een preferente positie heeft bij afname van bronnen die mede door middel van het fonds tot 

stand zijn gekomen  

• Investering in bronnen die uiteindelijk aangewend worden voor afname elders in het netwerk door de 

afnemende partijen met opslag worden terugbetaald aan het fonds.  

 

Voor het vrijmaken van additionele middelen vanuit ERDH is het daarbij wel aan te bevelen bij bestaande 

instrumenten (met name de provincie) na te gaan in hoeverre zij deze financiering kunnen verlenen voor de 

ontwikkeling van de geothermiebronnen. Het is ook denkbaar om aan de hand van de contouren van het 

ontwikkelfonds het gesprek aan te gaan met private financiers of de provincie voor cofinanciering op fonds-

niveau al dan niet in combinatie met beheer van het fonds. Het is echter een risico dit fonds afhankelijk te 

maken van de beschikbaarheid van private middelen. 

 

5.2.4 Financiële opgave in relatie tot bekostiging en financiering 

 

In paragraaf 2.5.3 is de financiële opgave voor de realisatie van de maatregelen geschetst. De marktbenade-

ringsstrategie en bekostigingsmethodieken geven inzicht in hoe deze opgave bekostigd en gefinancierd kan 

worden. Onderstaand lopen we daarom het geheel aan kosten daarom langs: 

• Gebouwgebonden maatregelen (het grootste deel van de opgave) zijn verspreid voorzien richting 2040 

en kunnen op gebouwniveau sterk gaan afwijken. Een vooraf vastgesteld budget voor deze maatregelen 

is niet reëel: de uitgaven liggen te ver in de tijd en een vastgesteld budget biedt geen ruimte meer om 

aanvullende maatregelen te treffen. Sterker nog, de kosten voor energiebesparende maatregelen zullen 

wellicht niet eens als separaat energiebudget worden bezien (is een efficiëntere installatie een kosten-

post voor energiebesparing of gewoon voor de installatie). Door mee te gaan in de huidige bekosti-

gingssystematiek van het RVB en Den Haag (zoals beschreven in 5.2.1 en 5.2.2), is die ruimte er wel.  

• Kosten voor gezamenlijke inkoop van het Smart Building programma zullen wel aan de voorkant moe-

ten worden gebudgetteerd. De scope van het programma en daarmee het budget wordt echter in sa-

menwerking met de markt vastgesteld en kan uiteenlopen van enkele miljoenen (in geval er alleen mo-

nitoring plaatsvindt) tot wel 100 miljoen (indien overal vraaggestuurde ventilatie en verlichting wordt 

toegepast). Het inkoopproces met co-creatie voorziet in het vaststellen van het budget, op basis van de 

gesprekken met de markt. We bevelen dan ook aan het budget op projectniveau vast te stellen, in de 3e 

(trechteren ordegrootte) en 4e fase van het inkoopproces. 
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• Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen behoeft geen investering aan de voorkant. Via het beschikbaar 

stellen van dakoppervlak en de inkoop van elektriciteit (via reguliere tarieven) kan een marktpartij ren-

dabel zonnepanelen plaatsen. Hiertoe is geen aanvullend budget vanuit ERDH vereist.  

• Ontwikkeling van geothermiebronnen en WKO vraagt mogelijk om risicodragende investering van de 

ERDH-partijen via een (ontwikkel-)fonds. Dit fonds bevat deels revolverende middelen. Van het geld dat 

er in het fonds wordt gestopt, vloeit een gedeelte weer terug. De scope en richting van het financieel 

instrumentarium zal moeten aansluiten op de bestaande financieringsmogelijkheden (5.2.3). De exacte 

omvang hangt daarom nog af van de nader uit te werken scope en richting van het financieel instru-

mentarium. 

• Het Smart Thermal Grid kan rendabel worden uitgelegd, al heeft dit mogelijk het effect van ‘cherry pic-

king’. Het fonds voor ontwikkeling van lokale bronnen kan worden ingezet voor de financiering van een 

grootschaliger netwerk.  

• Los van bovenstaande projectkosten, is budget vereist voor het draaiende houden van het programma. 

Tevens bevelen we aan om een innovatiebudget beschikbaar te stellen van waaruit de innovatieve pro-

jecten kunnen worden bekostigd.  

 

Kosten worden in principe vanuit de samenwerking (ERDH) gedragen. Gezien de sterke positie van het RVB 

in het samenwerkingsverband (15 ten opzichte van 1 pand), kan gekozen worden de financiering van het 

programma (proceskosten, innovatiebudget en investeringsfonds voor lokale bronnen) vanuit het Rijk be-

schikbaar te stellen. Financiering vanuit een partij is organisatorisch eenvoudiger. Daarnaast kan financiering 

vanuit het Rijk voor het programma andere partijen - die in eerste instantie enigszins terughoudend zijn om 

aan te sluiten - over de streep halen zich aan te sluiten bij de samenwerking.  

 

5.3 Transitiepaden  

 

De energiemarkt ontwikkelt zich nog volop. Prijzen van technologie dalen, terwijl de capaciteit toeneemt 

(denk bijvoorbeeld aan prijzen en capaciteit van zonnepanelen en batterijtechnologie) en innovaties zorgen 

er voor dat er steeds meer mogelijk wordt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Tevens kunnen 

nu ingezette paden op termijn niet haalbaar blijken. Het WKO-net speelt een belangrijke rol in de verduurza-

ming van de complexen, maar realisatie ervan is nog complex. Deze onzekerheid is niet nieuw. Een deel van 

de investeringen in verduurzaming wordt uitgesteld omdat ontwikkelingen in de toekomst ze kunnen ach-

terhalen. 

 

Echter, afwachten is niet wenselijk: ERDH heeft een voorbeeldfunctie. Door nu maatregelen te nemen, kan er 

ook bij andere gebouweigenaren een beweging op gang komen. Tevens: hoe langer gas en grijze stroom 

verbruikt wordt, hoe meer CO2 wordt uitgestoten.  

 

Motion 2040 heeft daarom de DAPP methode toegepast op de opgave. Deze methode omschrijft een transi-

tiepad met vastgestelde keuzemomenten in de tijd. Voor ERDH hebben we ervoor gekozen deze periodes 

vast te stellen op 7 jaar. Iedere 7 jaar worden besluiten geëvalueerd en naast nieuwe innovaties, risico’s en 

marktomstandigheden gelegd. Op basis van deze evaluatie kan vervolgens blijken een ander transitiepad te 

kiezen1. De aanpak is in feite een wijze van risicomitigatie. De evaluatie pakt voor de diverse pakketten als 

volgt uit: 

 

• Bij de gebouwgebonden maatregelen voor vraagbeperking gaat de heroverweging min of meer van-

zelf. Bij iedere renovatie wordt bekeken welke maatregelen toepasbaar zijn. Nieuwe innovaties kunnen 

daarin meegenomen worden. Wel dient het afsprakenkader geüpdatet te worden op basis van de status 

van techniek en ervaringen. Dit is binnen het programma geborgd.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Zie voor de uitwerking van deze paden hoofdstuk 9 van deel A 
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• Een deel van de technologie voor het Smart Buildings programma is innovatief en kan de komende 

jaren nog sterk ontwikkelen. De verwachting is dat het programma in 7 jaar gerealiseerd wordt. Na af-

loop van de eerste transitieperiode wordt geëvalueerd wat het programma heeft opgeleverd en in hoe-

verre aanpassing van de meetinstrumenten wenselijk is (gezien de snelle ontwikkeling van IT is het niet 

ondenkbaar dat er na 7 jaar betere technologie beschikbaar is).  

• Het grootste deel van de daken zal na 7 jaar zijn voorzien van zonnepanelen, dus gebouwgebonden 

opwek (tenzij er dakrenovatie voorzien is). Zonne-gevelpanelen is momenteel nog sterk in ontwikkeling, 

het is een concrete kandidaat voor een innovatiepilot. Na 7 jaar kan – op basis van de kosten en capaci-

teit van de systemen – worden besloten tevens gevelpanelen te plaatsen. Daarbij speelt wel dat deze 

plaatsing aan dient te sluiten op de renovatiecyclus van de gebouwen.  

• Het smart thermal grid en de verduurzaming van het warmtenet kennen beiden afhankelijkheden 

van marktpartijen. Daar komt bij het smart thermal grid de discussie over overdracht van zeggenschap 

nog bovenop. Hoewel kansrijk, is de realisatie van de maatregelen niet 100% verzekerd. Het grote voor-

deel van inzet op beiden is dat ze elkaar in combinatie versterken, maar ook los van elkaar gerealiseerd 

kunnen worden. Indien het smart thermal grid niet gerealiseerd kan worden, kunnen de complexen die 

reeds over een WKO beschikken deze systemen zonder koppeling behouden. De vraag naar warmte op 

het warmtenet wordt daarmee wel groter, dat kan vanuit de verduurzaming van het warmtenet worden 

opgevangen. Andersom: indien het warmtenet niet verduurzaamd kan worden (al dan niet via alterna-

tieven voor geothermie), kan volledig worden overgegaan op WKO-systemen (al zullen daar aanvul-

lende kosten voor isolatie van de complexen bij komen).  

 

Kortom: deze aanpak stelt ERDH in staat om reeds forse stappen te zetten en tegelijkertijd de flexibiliteit te 

bewaren op de strategie te wijzen indien dat noodzakelijk blijkt.  

 

5.4 Risico’s en risicobeheersing  

 

Zoals ieder project, kent ook ERDH risico’s. Deze risico’s zijn in te delen in technische, financiële, markt-, poli-

tieke, maatschappelijke en juridische risico’s. Deze paragraaf gaat in op deze risico’s en beschrijft daarbij te-

vens de risicomitigerende maatregelen. 

 

Technische risico’s en mitigatie 

Alle genoemde technieken, van IT-platforms, tot geothermie kennen technische risico’s. Bij geothermie is 

bijvoorbeeld bij voorbaat niet zeker of een boring succesvol zal zijn (daar is overigens een garantieregeling 

voor). Deze technische risico’s kunnen ertoe bijdragen dat het doelbereik in gevaar komt. Indien geothermie 

niet mogelijk is, zal de realisatie van duurzame warmte ver weg zijn. Daarom stellen wij voor om ten dele te 

voorzien in kapitaal voor de ontwikkeling van projecten zodat de kans op succes wordt vergroot. Bovendien, 

door in onze aanpak te kiezen voor een gecombineerd pakket van WKO en geothermie, kan een optredend 

risico bij een project (gedeeltelijk) worden opgevangen door andere maatregel. De transitieaanpak biedt de 

ruimte om in ieder geval na 7 jaar de strategie bij te stellen.  

 

Daarbij is van belang dat maatregelen bewezen technologieën betreffen. Het Smart Buildingsprogramma en 

additionele innovatieve projecten zijn hierop een uitzondering. Bij deze projecten zal ruimte moeten zijn 

voor innovatie en testen van nieuwe systemen. Dat kan leiden tot systemen die niet optimaal functioneren. 

Mitigerende maatregel hierbij is om hierover goed met de gebruikers te communiceren, zodat de verwach-

tingen van het programma helders zijn. Daarbij wordt de kennis en ontwikkeling rond innovaties gedeeld 

zodat successen sneller kunnen worden opgeschaald en elders kunnen worden toegepast terwijl tegenvallers 

geabsorbeerd kunnen worden door het collectief. De bereidheid om te durven kiezen voor bepaalde innova-

ties wordt verstrekt door het centraal (via secretariaat) beschikbaar stellen van innovatiemiddelen.  

 

Politieke risico’s en mitigatie 

De politieke werkelijkheid kan zowel een positieve, als negatieve invloed op ERDH uitoefenen. Het huidige 

politieke klimaat toont aandacht en inzet op duurzaamheid, wat een extra drive biedt voor de uitvoering van 
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ERDH. Het nieuwe regeerakkoord lijkt hier ook blijk van te geven, er liggen kansen om ERDH te positioneren 

als aanpak voor de toekomst. Mogelijk wordt vanuit die politieke werkelijkheid zelfs een hoger ambitieni-

veau vereist, gegeven de tussendoelstelling die voor 2030 is geformuleerd. Hiertoe biedt de huidige aanpak 

ruimte. De gebiedsmaatregelen en het Smart Buildingsprogramma tonen reeds een vergaand ambitieniveau. 

Op gebouwniveau is ruimte om het ambitieniveau op te schroeven.  

 

De realisatie van de maatregelen zal echter diverse kabinets- en coalitieperiodes overstijgen. Gewijzigd be-

leid kan richting 2040 tot een wijziging van maatregelen leiden. Dit risico is gedeeltelijk gemitigeerd door 

het grootste deel van de maatregelen reeds in gang te zetten en concrete afspraken vast te leggen tussen 

meerdere overheidsorganen. Het geheel uitsluiten van politieke invloed is echter, gezien de betrokken par-

tijen niet mogelijk (en wellicht ook niet wenselijk).  

 

Maatschappelijke risico’s en mitigatie 

Onder maatschappelijke risico’s verstaan we het draagvlak van gebruikers en de maatschappij. Het draagvlak 

onder gebruikers was een belangrijk uitgangspunt in de analyse van mogelijke verduurzamingsmaatregelen. 

Dit draagvlak is met name geborgd door de maatregelen vrijwel geheel mee te laten lopen in de natuurlijke 

renovatiecyclus. Daarmee kent de aanpak een beperkte impact op de reguliere werkzaamheden. Gebieds-

maatregelen worden gezamenlijk met de belangrijkste stakeholders opgepakt om de belangen van alle par-

tijen (inclusief de markt) te borgen.  

 

Het bredere maatschappelijk draagvlak voor verduurzaming an sich is positief (in ieder geval zolang de ont-

wikkeling van windturbines in het gebied buiten scope blijft). Echter specifiek op de ontwikkeling van geo-

thermie kan de publieke opinie mogelijk wijzigen. Het Staatstoezicht op de Mijnen publiceerde zomer 2017 

een rapport over de sector waarin het concludeerde dat de sector onprofessioneel is, wat impact kan hebben 

op de publieke opinie. In de transitieaanpak bestaat ruimte om de ontwikkeling van geothermie te staken 

indien de publieke opinie hierin schuift. Overigens moet dit wel een measure of last resort zijn, zowel vanuit 

ERDH, als vanuit de markt zal dan namelijk al geld geïnvesteerd zijn in de ontwikkeling van een of meerdere 

bronnen. Het staken van de ontwikkeling kan leiden tot forse kapitaalsvernietiging.  Wederom is het feit dat 

een ontwikkelfonds wordt opgezet wat ruimte biedt voor cofinanciering van projectontwikkeling een belang-

rijke mitigatie, omdat er budget beschikbaar is om reeds in de ontwikkelfase aan de vereiste professionaliteit 

(SODM-advies) invulling te geven. 

 

Financiële risico’s en mitigatie 

Uit de selectie van varianten bleek dat gebouwgebonden maatregelen aan de schil en ventilatiesystemen die 

bij een deel van de gebouwen (afhankelijk van de uitgangspositie) zeer kostbaar kunnen zijn. Inzet op deze 

maatregelen vraagt om forse budgetten. Met name voor het RVB met 7.000 gebouwen is een dergelijke stra-

tegie zeer kostbaar. Daarom is gekozen voor een pakket aan ‘common sense’ maatregelen, op gebouw-

niveau aangevuld met vergaande energiebesparende maatregelen indien het gebouw daartoe geschikt is 

tegen niet al te hoge kosten. Dit biedt een robuuste aanpak, die breder toepasbaar is. Nadeel van deze aan-

pak is dat niet op voorhand budgetten duidelijk zijn, die budgetten zullen gebouwspecifiek moeten worden 

opgesteld. Dit kent een risico: extra maatregelen kunnen makkelijk komen te vervallen in renovatieplannen 

indien aan de taakstelling moet worden voldaan. Dit risico hebben we in de aanpak gemitigeerd door ener-

zijds heldere afspraken te maken over minimumeisen en anderzijds een platform op te zetten waarin ge-

bouwbeheerders elkaar challengen op de gekozen maatregelen.  De aanpak herbergt ook de flexibiliteit om 

waar financieel en politiek wenselijk, hogere ambities na te streven.  

 

Marktrisico’s en mitigatie 

De aanpak kent een aantal ambitieuze vernieuwende maatregelen die een behoorlijke mate van complexiteit 

kennen. Dit geldt met name voor het WKO-cluster en Smart Buildingsprogramma, maar ook voor de ver-

duurzaming van het warmtenet. Gezien de ontwikkelingen en complexiteit is het vrijwel onmogelijk om aan 

de voorkant te kunnen bepalen wat exact de scope van deze opgave wordt. Een uitvraag aan de markt van 
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een beperkte scope (bijvoorbeeld realiseer een fysieke koppeling tussen de bestaande WKO’s voor een bud-

get van EUR 10 miljoen) kan ertoe leiden dat er een suboptimale oplossing ontstaat, of dat marktpartijen 

niet in staat zijn op de uitvraag te bieden. Daarom is in de aanpak gekozen voor een innovatieve vorm van 

aanbesteding via cocreatie. In deze processen wordt de opdracht gezamenlijk met de markt vormgegeven, 

daarbij rechtdoend aan de complexiteit en kennis in de markt. Aandachtspunt daarbij is echter wel kennisas-

symetrie. Van belang is dat ERDH zelf ook voldoende (met name technische) kennis inbrengt in deze ge-

sprekken. Het fonds dat wordt opgezet voor ontwikkeling van duurzame lokale bronnen zou daarin een rol 

kunnen spelen door een positie in te nemen bij infrastructuur die moet worden gedeeld (bijvoorbeeld het 

netwerk). 

 

Juridische risico’s en mitigatie 

Er spelen een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden. De gekozen variant leunt sterk op 

warmte en de regulering ter zake is in ontwikkeling, hetgeen een onzekerheid met zich meebrengt. Bekend 

voorbeeld is dat duurzame warmte op dit moment nog niet gealloceerd kan worden.  

 

Een aantal pakketten worden vormgegeven vanuit publiek-private samenwerking, onder meer via co-creatie. 

Dit brengt meerwaarde, maar tegelijk moet worden geborgd dat betrokken partijen in andere geledingen 

ook weer als kandidaat-opdrachtnemer mee kan werken in de aanbesteding, zonder dat dit discussie ople-

vert in relatie tot marktpartijen die niet deelnemen aan ERDH. Dit is mogelijk in co-creatie. Te meer daar men 

hoe dan ook tegen bestaand eigendom bij partijen (WKO, netwerk en eventueel lokale bronnen) aan zal lo-

pen. Echter van belang is de procedure zorgvuldig te doorlopen om conflicten te vermijden. 

 

Specifiek op gebied van Intellectueel Eigendom kan de wens om kennis te delen wringen met eventuele pa-

tenten dan wel bredere commerciële belangen van marktpartijen. Er moeten duidelijke afspraken vooraf 

worden gemaakt over de wijze waarop kennis gedeeld wordt met derden. Overigens is het uiteraard ook zo 

dat hier kansen in besloten liggen voor marktpartijen. 

 

5.5 Communicatiestrategie 

 

EnergieRijk Den Haag is succesvol indien het – zoals voorzien – een fossielvrije energievoorziening van het 

centrumgebied van Den Haag realiseert en daarbij anderen in beweging weet te krijgen. Het eerste vraagt 

om sterke interne communicatie om medewerkers mee te krijgen in de strategie. Het tweede vraagt om ex-

terne communicatie, om daarmee de voorbeeldfunctie te etaleren en anderen aan te zetten tot een verge-

lijkbare verduurzamingsstrategie.  

 

5.5.1 Interne communicatie 

 

De gehele aanpak is erop gericht om draagvlak binnen de organisaties te borgen. De aanpak sluit zo veel als 

mogelijk aan bij de reguliere werkzaamheden. Tegelijkertijd vraagt ERDH iets extra’s: extra maatregelen op 

gebouwniveau, commitment aan gebiedsgerichte oplossingen, inzet op innovatieve aanbestedingstrajecten 

en het toelaten van externe partijen in de monitoring van een complex. 

 

Om de maatregelen goed uit te kunnen voeren moet de aanpak, maar met name ook de doelstelling van 

ERDH goed landen in de organisaties.  

 

Enkele interne communicatie-acties hiertoe zijn reeds bij de maatregelen benoemd:  

- een energiecoach stimuleert gebouwgebruikers om energie te besparen,  

- een monitoringsscherm toont het energieverbruik, de besparing en plannen tot 2040  

- de marktpartijen voor Smart Buildings wordt gevraagd een opleiding voor facilitair beheer te verzorgen 

- er worden sessies georganiseerd voor object- en projectmanagers over de doelstellingen en aanpak van 

ERDH 
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- het programma organiseert bijeenkomsten waarin gebouwbeheerders kennis uit kunnen wisselen over 

gedane renovaties en plannen.  

- algemeen betrokkenheid stimuleren van medewerkers die vanwege belangstelling of privé activiteiten 

(lid van lokale energie cooperatie bijvoorbeeld) kennis en ideeën willen inbrengen in het project 

 

Rijksbreed ligt het voor de hand de aansluiting te zoeken met het nieuwe regeerakkoord met daarin ook een 

belangrijk tussendoel (49% reductie 2030) en specifiek voor de gebouwde omgeving een voorzien reductie 

van 3 Mton CO2 voor gebruikte kantoren. Het energietransitiepad voor de gebouwde omgeving en specifiek 

kantoren kan zekerheden bieden omtrent het daadwerkelijk halen van doelstellingen en grijpt bovendien in 

op de basis van reductie van vraag en gebruik van alternatieve vormen van opwekking.  

 

Uiteindelijk gaat het erom dat er helder wordt gecommuniceerd over meerwaarde van meedoen. Die meer-

waarde is maatschappelijk, door deel te nemen, reduceren het Rijk en de gemeente (en mogelijk ook de pro-

vincie) direct CO2 uitstoot. Tevens biedt het programma een voordeel voor andere partijen. Het toont dat 

verduurzaming in de bestaande bouw mogelijk is en het biedt een voorbeeld voor anderen hoe dat te reali-

seren. Meerwaarde is overigens niet alleen maatschappelijk, maar tevens financieel. Hoewel niet alle maatre-

gelen zich direct terugverdienen, dragen de maatregelen bij aan langjarige reductie van het energieverbruik 

en dus de energielasten.  

 

5.5.2 Externe communicatie 

 

Communicatie richting de marktpartijen is onderdeel van de aanpak en reeds behandeld in hoofdstuk 4. In 

deze paragraaf gaan we met name in op externe communicatie met als doel bedrijven of andere overheids-

organisaties te inspireren om ook gebouwen en gebieden te verduurzamen.  

 

De Green Deal biedt hiertoe goede mogelijkheden. Een gezamenlijk tekenmoment met persbericht geeft 

momentum om de ERDH-aanpak breed te delen. Daarmee biedt ERDH mogelijk zelfs kansen voor het 

nieuwe kabinet dat tenslotte verwacht wordt een groen karakter te kennen.  

 

Tevens voorzien we een gezamenlijke website waarop de aanpak, maar ook concrete renovatieplannen en 

statusupdates over gebiedsmaatregelen open worden gedeeld. Daarmee ontstaat een open platform voor 

het delen van kennis, onderling, maar ook met andere partijen die eenzelfde strategie nastreven.   

 

Concrete zichtbaarheid is cruciaal. Mede daarom leggen we de nadruk op de schermen met de energiepres-

tatie bij de ingang van de gebouwen en de insteek om snel aan concrete projecten te beginnen bij de eerste 

panden (renovaties) en gebiedsmaatregelen. ERDH is geen "best practice”  voordat maatregelen in de prak-

tijk in gang zijn gezet.   

 

Daarmee kunnen ook buiten Den Haag ERDH-achtige projecten gestart worden. De aanpak met een afspra-

kenkader is zeer repliceerbaar voor andere gebieden. Niet op iedere locatie zal de bodem geschikt zijn voor 

WKO of geothermie of zal een warmtenet haalbaar zijn, maar iedere locatie kent een mix van mogelijkheden 

op gebouwniveau en mogelijkheden in de omgeving. De Trias Territoria logica is daarmee op iedere locatie 

van toepassing. Het afsprakenkader biedt daarbij uitgangspunten waaraan partijen in andere gebieden die-

nen te voldoen.  

 

Het huidige afsprakenkader is daarbij voor andere gebieden niet in beton gegoten. Het biedt wel een duide-

lijk voorbeeld dat locatiespecifiek kan worden aangepast op basis van doelstellingen van deelnemers en de 

gebiedsmaatregelen die op die locatie van toepassing zijn.  
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