Aan de slag met verduurzaming
van gebouwen
Seminar Finance Ideas, 11 oktober 2018

Philip Blaauw | directeur-oprichter

Winst op drie gebieden

PEOPLE
Ontzorging

Comfort / productiviteit

PLANET
Energiebesparing

CO2 reductie

PROFIT
Voldoen aan regelgeving

Kostenverlaging

Onze missie:

Energizing The Future !
Gebouwen creëren waar je energie van krijgt,
letterlijk en figuurlijk

Energiemanagement

Analyse / Inspectie

Meten & monitoring
Energiebesparing
Inkoop

Energielabels
Energieconcept
NEN inspectie
Conditiemeting
Ontwerp

Onderhoudsmanagement

Energieconcept
Voorlopig / Definitief Ontwerp
Bestek

MJOP
Helpdesk
Monitoring

Financiering

Exploitatie | garantie

Eigen vermogen
Leningen
Energie b.v.

E+ garantie
Budgetgarantie
Leveringsgarantie

Realisatie

Totaaloplossing verduurzaming
Energie

Techniek

Milieu

Veiligheid

Bouwbegeleiding
Inkooprealisatie
Turnkey (Open boek)

ONAFHANKELIJK VAN:
Installateurs, Materialen- &
Energieleveranciers

Kaders en doelen
ALGEMEEN CORPORATIE SECTOR
•
•
•
•
•
•

Betaalbaar wonen
Klimaatakkoord
2030 geen Gronings aardgas meer
2021 gemiddeld energielabel B (EI ≤ 1,40)
2020 Nieuwbouw BENG
2050 CO2 neutraal door:
70% maatregelen aan woning
30% externe duurzame energiebronnen

AEDES/ INNAX SCENARIO’S
•
•
•
•

Maximaal isoleren binnen en buiten de schil +
warmtepomp
(Maximaal) isoleren inclusief PV
Nul-op-de-meter/ BENG woning (voor nieuwbouw)
Warmtenet, diepe geothermie, waterstof

OPGAVE CONCREET (raming 2050)
•
•

2,1 M woningen verduurzamen
Aedes raming €108 Miljard (€52k/woning)

• 65.000 huurwoningen per jaar (260
per dag!)
• Kosten €3,4 Miljard per jaar

ALGEMEEN ZORG SECTOR
•
•
•
•
•
•

Budget maximaal naar zorg
Klimaatakkoord
2030 geen Gronings aardgas meer
Green Deal: draagvlak en oriëntatie fase
2020 Nieuwbouw BENG
2050 CO2 neutraal door:
70% maatregelen aan gebouw
30% externe duurzame energiebronnen

VWS/GREEN DEAL STAPPEN
(verwachting)
•
•
•
•
•

Draagvlak en oriëntatie fase 2019-2020
Gebruik subsidie EDZ en SDE oa
Bijdrage onrendabele top = niet terug te verdienen
Samenwerking met verhuurder stimuleren
Rol branches nog niet uitgekristalliseerd

OPGAVE CONCREET (raming 2030)
•
•

30 Miljoen m2 zorgvastgoed verduurzamen
INNAX raming €18 Miljard (€600/M2) aan
onrendabele investeringen tot 2030

• 940.000m2 zorg vastgoed per jaar
(2600m2 per dag!) tot 2050
• Kosten ruim €1.5 Miljard per jaar
(onrendabele top tot 2030)

Kortom
We moeten echt
aan de slag!

Transitieroute 2050
energievoorziening bepaalt isolatiegraad

Isolatieroute

Versnelde duurzame
energievoorziening

Energievraagreductie door
optimalisering gebouw/
woning schil

Duurzame energie +

Fossiele kloof

CO2
neutraal

Uitfasering gas

PV, WP, WTW, IR, warmtenet,
wind, thermische opslag,
Groengas, H2 ……

Versneld isoleren

Energievoorziening

2020

2030

2040

2050

Advies: ga aan de slag, wel met maatregelen met een terugverdientijd binnen de gebouw levensduur.

Praktisch aan de slag Corporaties en Zorg instellingen
motto: echte voortgang maken, maar niet voor de muziek uit

Stap

1

Stuurgroep
verduurzaming

Stap

4

2

Stap

PV krijgt huurders mee

Monitoring systeem

Data op orde brengen

Duurzaam MJOP

3

Stap

Stap

6

Stap

5

Corporaties
Deelname aan 1 wijkinitiatief
Zorginstellingen
Start samenwerking met 1 verhuurder

Aan de slag 1.
grip op energie, direct uit de energiemeters

QuickWin
Met bespaargarantie

Online inzicht

Online monitoring

Factuurcontrole en kosten
doorbelasting

Meetdata dat werkt in uw voordeel!

Verbeterde energie-inkoop

Aan de slag 2.
postcoderoos zonne-energie

€

€

€

€

€

Voordelen:
• 15 jaar wettelijke zekerheid vanaf
moment aanvraag en start levering
(ook bij wetswijzigingen)
• PV panelen mogen binnen 4 cijferig
postcodegebied liggen of naburige
postcodegebieden en hoeven dus
niet op gebouw zelf
• Telt mee in EPC/ Energie Index
• Gebruiker verdient 16 c /kWh en
verdient de investeringen terug of hij
kan ‘zonnehuur’ betalen, waarmee
de investeerder de zonnepanelen
kan betalen.
Nadeel:
• Administratief complexer

Aan de slag 3.
Open boek Energie b.v.
Financiering en garanties voor duurzame energie en energiebesparing
Garanties

Energie Manager
INNAX

Duurzame
energie +
energiemanagement

opdrachtgever

Vastrecht +
Verbruik energie

BTW
EIA

Open
boek
inkoop +
beheer

Installateur
+
Apparatuur
+
Financiering
+
Energie

Energie Asset
Manager INNAX

Open boek aanpak:
transparant & geen verdienmodel op materialen-, installatiewerk- en energie inkopen

Join us
INNAX Gebouw & Omgeving B.V.

Energizing the Future!
Pieter Klep
aardgasloze woningen

Harold Hamminga
grip op energie uit de meters

Plesmanstraat 62
Postbus 445

INNAX team
vanmiddag
aanwezig:

3900 AK Veenendaal

innax.nl

Peter Hopmans
zonnepanelen

Joop van der Voort
zonnepanelen

Philip Blaauw
energie beleid en financiering

Praktisch aan de slag Corporaties
motto: echte voortgang maken, maar niet voor de muziek uit

Stuurgroep verduurzaming

Stap

•
•
•
•

1

Focus op energie (en daarmee op PPP)
O.l.v. een MT-lid
AEDES routekaart uitbouwen met maatregel pakketten
Opstellen energie beleidsverklaring met concrete
doelen voor over 5 jaar met doorkijk naar 2030

Stap

2

Stap
Stap

4

PV krijgt huurders mee

3

Voorraad-breed PV uitrollen
SDE, salderen en postcoderoos
Huurders draagvlak + euro voordeel
Forse Energie Index daling: B zeer haalbaar

•
•
•
•

Stap

Stap

6

Monitoring systeem
•
•
•

Voortgang Energie Index (Energielabels)
Zonne-energie productie
Energieverbruiken woningvoorraad en CVZ

5

Data op orde brengen
• Nulmeting & analyse m.n. Energie Indexen + technische conditie
• Gemeten energieverbruiken in database opnemen van woningen en
CVZ (zie 6.)
• Automatische factuurcontrole uit de energiemeters

Duurzaam MJOP
• Op natuurlijke momenten extra investeren in duurzame variant of extra
duurzaamheid
• Voorbeeld: kozijn schilderen: kan dan dubbel glas ook HR++ worden?

Deelname aan 1 wijkinitiatief
• Detailplanning & uitrol per wijk i.s.m. gemeente
• Basis-set maatregelen die goed werken:
• Zonne-energie
• Slimme meters & energie apps
• Inductie koken bij mutatie

Praktisch aan de slag Zorginstellingen
motto: meten = weten + starten met duurzaam renoveren/ bouwen

Stap

1

Stap

4

Stap

6

Stuurgroep verduurzaming
• Focus op energie (en daarmee op PPP)
• O.l.v. een MT-lid
• Opstellen energie beleidsverklaring met concrete
doelen voor over 5 jaar

PV krijgt huurders mee
•
•
•
•

Voorraad-breed PV uitrollen
SDE en postcoderoos
CO2 + euro voordeel
Draagvlak binnen organisatie stijgt

Monitoring systeem
•
•

Monitoring energie-verbuik/m2 en Energie Index
(Energielabels)
Zonne-energie productie

Stap

2

Stap

3

Stap

5

Data op orde brengen
• Aansluitingen lijst + alle meters verslimmen
• Verplichte EED audits maken en labels bij verhuurder vragen
• Grip op energie: monitoring verbruiken, inkoop verslimmen &
automatische factuurcontrole uit de meter

Duurzaam MJOP
• Op natuurlijke momenten extra investeren in duurzame variant of extra
duurzaamheid (met hulp labels en EED audits)
• Voorbeeld: lift vervangen: kan dan energie terugwinning erop?

Start samenwerking met 1 verhuurder
• Detailplanning & uitrol per wijk i.s.m. gemeente
• Basis-set maatregelen die goed werken:
• Zonne-energie
• Slimme meters & energie apps
• Inductie koken bij mutatie

