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• Klimaatakkoord Parijs 2015: versnelling in CO2 reductie nodig

• Gebouwde omgeving is een grote sector met veel mogelijkheden

• Regelgeving ingezet, zie voorafgaande, versnelling nodig
• Bovendien: regelgeving is complex
• Gezichtspunt eigenaar, huurder/ drijver  

• DGBC heeft een grote, breed samengestelde achterban met veel ervaring

Aanleiding Deltaplan



Helder doel ToolsInzicht

Wat willen we bereiken met het Deltaplan?

• In de voorraad
• Kansen
• Energieverbruik
• Transparantie

• Voorbeelden 
• Business cases
• Beslisbomen
• Routekaarten
• Trainingen

Samenwerking

• Een stip aan de 
horizon

• Eenduidige 
regelgeving

• Gebaseerd op 
werkelijk verbruik

• Monitoring

• Aanbieders en 
vragers

• Binnen de 
bouwkolom

• Bouw en 
energiesector

• Overheid en 
markt



Aanpak: 
Normering op werkelijk verbruik

Energielabels wijken af van werkelijk verbruik

Voordelen normeren op werkelijk verbruik voor gebruiker en 
eigenaar
• Directe inzicht
• Makkelijk benchmarken
• Vrijheid om te sturen op de meest kosteneffectieve maatregelen

Voordelen voor het klimaatbeleid
• Regelgeving: eenvoudige handhaving
• Overheid: eenvoudige monitoring klimaatdoelen



2020 20502030 2040

2/3 besparen
gebouwniveau

1/3 duurzaam 
opwekken

Het einddoel: Paris Proof
Alle energie uit duurzame bronnen

huidige 
energiebehoefte

huidige 
duurzame opwek



2019: Klimaatakkoord
Utiliteitsbouwtafel



1. Streefdoel 2030 en Eindnorm 2050

2. Sectorale routekaarten

3. Portefeuille routekaarten 

4. Datastelsel en Benchmarks

Onderdelen Klimaatakkoord utiliteitsbouw



2020 20502030 2040

4 onderdelen Klimaatakkoord Utiliteitsbouw

1. Eindnorm 2050: 
CO2 arm (-95%)

1. Streefdoel 2030: 
49% CO2 reductie 

2. Routekaart per Sector en 

per 3. Portefeuille/ Organisatie

1990

4. Datastelsel en benchmarks

Input en monitoring

CO2



Streefdoel 2030

• Kosteneffectief
• Gebouwgebonden

• Check behalen 1 Mton CO2 reductie
• Let wel: Gas: directe emissies

• Vrijwillig
• Maar monitoring
• In 2025 wordt stand opgemaakt

1. Streefdoel 2030 en Eindnorm 2050

Eindnorm 2050

• Kosteneffectief
• Gebouwgebonden

• NTA 8800

• Wettelijk
• Publicatie 2021



1. Uitwerking Streefdoel 2030



2. Sectorale routekaart

• Maatschappelijke sectoren

• DGBC samen met branches 
actief voor Kantoren, Retail, 
Logistiek en Horeca



• Scenario’s naar 30/50/80% 
besparing

• Financiële onderbouwing voor de 
korte tot middellange termijn 

• Planning voor de verduurzaming, 
inclusief mijlpalen

2. Inhoud Sectorale routekaart

• Randvoorwaarden en eventuele 
knelpunten in financiering, 
bekostiging, wetgeving

• Voorstel voor het monitoren
• Overzicht van organisaties die 

zich hebben gecommitteerd

ProcesCO2 en financiën

• Huidige situatie: verbruik en doelverbruik in CO2, het BVO in m2, 
energielabels, bouwjaren etc

• Visie en een strategie voor een kosteneffectieve transitie naar CO2-arme 
voorraad in 2050 



2. Voorbeeld Sectorale routekaart
Langdurige zorg (care)

https://energieslag.rvo.nl/groups/view/51192017/maatschappelijk-vastgoed/blog/view/51192962/sectorale-
routekaarten-het-overzicht

https://energieslag.rvo.nl/groups/view/51192017/maatschappelijk-vastgoed/blog/view/51192962/sectorale-routekaarten-het-overzicht


• Format opgesteld
• Tools beschikbaar

• Per sector
• Belisboom, 

• DGBC een gestart pilot met 5 
zorginstellingen en 3 gemeenten 
met de schoolbesturen
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3. Portefeuille routekaart



3. Tool Portefeuille routekaart: Langurige Zorg

16Voettekst

ht
tp

s:
//

m
ili

eu
pl

at
fo

rm
zo

rg
.n

l/k
en

ni
sb

an
k/

m
pz

to
ol

/

https://milieuplatformzorg.nl/kennisbank/mpztool/


3. Portefeuille routekaart: Tool CFP (o.a. sport, banken)

https://cfp.nl/csr-manager/

https://cfp.nl/csr-manager/


• Inzicht in gebouwenvoorraad
• Energiegebruik (jaar, kwartierdata)
• Overige gebouwkenmerken (isolatieniveau, al dan geen warmtepomp/ gas etc)

• Slim verduurzamen
• Verspilling er uit halen
• Inzicht in benchmark
• Gericht geautomatiseerd advies
• White paper op DGBC Deltaplan website

• Kader voor handhaving (op werkelijk verbruik) en monitoring

4. Datastelsel en benchmark



4. Datastelsel en benchmarks: Dashboard Zorg (CBS)
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https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/27/energieverbruik-zorgvastgoed-2017


4. Datastelsel: Data gedreven verduurzaming



Ambities in binnen en buitenland



• Update ‘norm/ protocol’
• Samen met TVVL (WENG norm) > webinar 4 juni
• Internationaal afstemmen

• Update potentieel duurzaam > webinar op later moment

• Methodiek uitbreiden met ‘embodied CO2’ > webinar op later moment
• Raakvlak programma Circulariteit

• Alliantie van koplopers tekent voor Paris Proof

Zomer 2020: Update uitwerking Paris Proof



WGBC: Advancing Net Zero commitment

• 45 organisaties
• 28 steden
• 6 regio’s

• Vanuit Nederland: 
• Deerns 
• Signify 



WGBC: Advancing Net Zero

https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero


Voorbeeld UK GBC:
Net Zero Framework

https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/net-zero-carbon-buildings-a-framework-definition/

https://www.ukgbc.org/ukgbc-work/net-zero-carbon-buildings-a-framework-definition/


Aanpak slaat aan:
Beleggers rapporteren op CO2 (CRREM project)
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https://www.crrem.eu/publications/reports/


Overeenkomst WGBC/ ANZ en GRESB



Aanpak slaat aan: 
Normering New York



Normering New York: CO2 grenswaarden naar 2050



In Nederland:
Ambitie ABN AMRO/ Bouwinvest/ a.s.r. etc



Paris Proof Commitment
Uitwerking doelen Belegger

Beleggings-
portefeuille/ 
fonds is in 2040
Paris Proof, in 
samenwerking 
tussen belegger 
en huurder(s)
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1. Ambitie 5. Promoten2. Transparant 4. Monitoren3. Realiseren

Belegger/ fonds 
maakt de 
nulmeting van 
energie en CO2 
openbaar

Belegger stelt 
een Routekaart
op naar het 
Paris Proof en 
voert deze 
volgens 
planning uit (-
x% reductie per 
jaar)

Belegger/ fonds 
rapporteert
jaarlijks over 
energie en CO2 
reductie t.o.v. 
doelstellingen  

Belegger toont 
leiderschap
richting:
• Huurders
• Branche
• Leveranciers

Voorbeeld: Belegger



Zuid Hollandlaan 7 
2596 AL  Den Haag 

+31 (0)88 55 80 100
info@dgbc.nl

DGBC.nl


