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Inleiding 

In "*"* is de Sector&le Routek&&rt Gemeentelijke M&&tsch&ppelijk V&stgoed gepubliceerd w&&rin 
de VNG inzichtelijk heeft gem&&kt w&&r gemeenten nu st&&n en hoe zij op een kosteneffectieve 
m&nier kunnen toewerken &&n het CO,-&rm en &&rdg&svrij m&ken v&n het eigen m&&tsch&ppelijk 
v&stgoed. V&n&f "*"# kunnen kleine gemeenten (<"!k inwoners) v&nuit de Provincie Zuid Holl&nd 
(PZH) hierbij hulp ontv&ngen v&nuit de Regeling ontzorgingsprogr&mm&’s verduurz&ming 
m&&tsch&ppelijk v&stgoed Zuid-Holl&nd. Het g&&t hierbij om ) gemeenten. 

Om meer inzicht te krijgen in de st&nd v&n z&ken en mogelijke-hulpvr&gen te invent&riseren 
bij de %% gemeenten met meer d&n "!.*** inwoners, is-v&nuit de PZH deze uitvr&&g uitgezet. 
V&nuit-een-mogelijk nieuw-progr&mm& k&n de provincie-ook hier een-verbindende en 
ondersteunende rol spelen bij energiebesp&ring binnen het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk 
v&stgoed.--
-
Om invulling te geven &&n een mogelijk ondersteuningsprogr&mm& wil de provincie Zuid-Holl&nd 
eerst meer inzicht krijgen in de huidige st&nd v&n z&ken rondom de verduurz&ming v&n het 
gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed. D&&rbij richten zij zich voor&l op de sectoren &mbtelijke 
huisvesting, welzijn, cultuur en sport. Voor deze sectoren heeft de provincie &&n de Green Leisure 
Group en Schuttel&&r-& P&rtners gevr&&gd om deze invent&ris&tie uit te voeren.-

In deze invent!ris!tie st!!n de volgende vr!gen centr!!l:"
• Hebben de gemeenten-inzicht in hun v&stgoedportefeuille?-
• W&t zijn de &mbitie en doelen t.&.v. het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed?-
• Welk proces h&nteren gemeenten bij-de-verduurz&ming v&n dit v&stgoed?-
• W&t is de st&nd v&n z&ken v&n de verduurz&mingsopg&ve v&n het gemeentelijk 

m&&tsch&ppelijk v&stgoed?-
• Bij welke ondersteuning zouden gemeenten geb&&t zijn?-

V&n de !"-gemeenten in de provincie Zuid-Holl&nd hebben-%*-gemeenten-(('%)-meeged&&n &&n 
de invent&ris&tie.-Hieronder ook enkele s&menwerkingsverb&nden-zo&ls de BAR-org&nis&tie.-
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". Inzicht in de v#stgoedportefeuille
W&&rover g&&n de &mbities en doelen bij het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed nu precies? Om 
d&t te bep&len is er geprobeerd een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de v&stgoedportefeuille v&n 
de gemeenten. Dit is onderverdeeld in de sectoren: Ambtelijke huisvesting, Welzijn, Cultuur, Sport, 
Scholen en Monumenten.

Tot!le omv!ng v!n de portefeuilles
Afh&nkelijk v&n de precieze c&tegorisering zeggen de respondenten in tot&&l een ruime $*** p&nden 
&&n m&&tsch&ppelijk v&stgoed in gemeentebezit te hebben, w&&rv&n bijn& de helft onder de twee 
grootste gemeenten v&lt. Hiern&&st hebben de gemeenten ook een klein &&nt&l p&nden in bezit die niet 
onder het m&&tsch&ppelijk v&stgoed gesch&&rd worden; dit is een diverse c&tegorie, m&&r denk hierbij 
bijvoorbeeld &&n verg&dercentr& en &&n tijdelijk eigendom in het k&der v&n herbestemming.

Verschillen in portefeuilleomv!ng tussen de gemeenten
De hoeveelheid m&&tsch&ppelijk v&stgoed in eigen bezit verschilt sterk tussen de gemeenten 
onderling, ook w&nneer we het per inwoner bekijken: het g&&t om tussen de *,#! en ",! p&nden 
(een ruime f&ctor #' verschil) per #*** inwoners, met een gemiddelde v&n rond de *,+. Voor&l bij 
enkele middelgrote gemeenten vertoont de dichtheid uitschieters n&&r boven. De grote verschillen 
op dit vl&k worden deels verkl&&rd door het feit d&t veel gemeenten vrij veel v&stgoed hebben 
gepriv&tiseerd en d&&rmee een overzichtelijke portefeuille overhouden, terwijl &nderen dit niet hebben 
ged&&n. Hier g&&t het bijvoorbeeld om het &fstoten v&n buurthuizen of culturele instellingen &&n 
een v&stgoedinvesteerder, die het v&stgoed vervolgens weer &&n de (m&&tsch&ppelijke) gebruikers 
verhuurt. Deze f&ctor lijkt overigens geen rol v&n bel&ng te spelen w&nneer we in de hieropvolgende 
hoofdstukken de st&nd v&n z&ken en hulpvr&gen vergelijken tussen verschillende gemeenten.

Figuur !: Maatschappelijk vastgoed binnen de invloedssfeer van gemeenten uit de sectorale 
routekaart voor gemeenten, VNG "#"#

Sector!le Routek!!rt
(gemeentelijk bezit)

Ambtelijke
huisvesting

Onderwijs
(PO/VO)

Welzijn

Cultuur

Sport

Monumenten
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Verschillen in c!tegorisering
L&ng niet &lle gemeenten h&nteren intern de bovengenoemde verdeling in sectoren w&&rdoor het 
&&nt&l objecten per sector niet volledig overeenkomt met de weerg&ve in dit r&pport. Met n&me de 
sectoren Welzijn, Cultuur en Sport lopen v&&k in elk&&r over. D&&rn&&st zijn er een behoorlijk &&nt&l 
multifunctionele &ccommod&ties (MFA) die niet &&n één sector toe te kennen zijn, en het verschilt 
per gev&l hoe de gemeenten die indelen.

Monumenten kunnen beter gezien worden &ls een cross-sector&le deelgroep d&n &ls een &p&rte 
sector. Gemeenten splitsen de monumenten niet &ltijd (cross-sector&&l of &nderszins) uit in hun 
invent&ris&tie en groeperen ze d&n bijvoorbeeld zonder meer onder de sector Cultuur. D&&rn&&st 
is het v&&k onduidelijk w&nneer iets onder ‘monument’ v&lt: voor Rijks- en provinci&le monumenten 
is dit eenvoudig, m&&r de invent&ris&tie en c&tegoris&tie v&n gemeentelijke monumenten en 
beschermd st&dsgezicht is per gemeente verschillend georg&niseerd.

Scholen buiten de scope v!n deze invent!ris!tie
Voor de sector Scholen heeft Ruimte-OK een eigen b&sis&n&lyse uitgevoerd, en deze sector 
wordt d&&rom in de huidige invent&ris&tie niet &p&rt beh&ndeld. In deze sector hebben de 
gemeenten welisw&&r het economisch eigendom, m&&r ligt het juridisch eigendom en d&&rmee 
de ver&ntwoordelijkheid voor het onderhoud bij de schoolbesturen. Gemeenten, en zeker 
de &fdelingen die bij deze invent&ris&tie betrokken w&ren, hebben deze sector d&n ook niet 
noodz&kelijk goed in beeld. In de b&sis&n&lyse v&n Ruimte-OK worden #'!$ (vestigingen v&n) 
scholen gevonden in Zuid-Holl&nd, w&&rv&n #$** prim&ir onderwijs verzorgen en de overige $!$ 
voortgezet onderwijs.

Figuur ": Verdeling gemeentelijk maatschappelijk vastgoed (exclusief Rotterdam en Den Haag)  
over de sectoren.

. Ambtelijke huisvesting

. Welzijn

. Cultuur

. Sport

"#%

$*%
#(%

$"%
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Verdeling v!stgoed tussen de sectoren
In figuur " wordt de verdeling v&n het v&stgoed in de vier hoofdsectoren v&n deze invent&ris&tie 
weergegeven voor de gemeenten beh&lve Rotterd&m en Den H&&g (zie bijl&ge ).# voor het beeld 
inclusief deze steden). Het g&&t hier om ##(' p&nden, in de verdeling zo&ls de gemeenten die zelf 
&&nhouden. Bovenop dit &&nt&l worden door deze gemeenten nog "#$ monumenten vermeld.

V&n het m&&tsch&ppelijk v&stgoed in eigendom v&n de gemeenten zit het meeste v&stgoed in de 
sectoren Sport en Welzijn. Gezien de economische omv&ng v&n die sectoren zijn deze percent&ges 
geen verr&ssing. 

Overig m!!tsch!ppelijk v!stgoed
De hoeveelheid m&&tsch&ppelijk v&stgoed in de sector Sport d&t níet in eigendom is v&n de 
gemeenten en dus niet in dit r&pport wordt weergegeven is &&nzienlijk. D&&rbij g&&t het voor&l 
om clubgebouwen, en &f en toe een sportz&&l of sporth&l, in eigendom v&n sportverenigingen of 
soms een overkoepelende stichting. Ook &lgemener rijst overigens het beeld d&t het eigendom 
v&n het m&&tsch&ppelijk v&stgoed – met uitzondering v&n de sector &mbtelijke huisvesting – 
sterk verstrooid is: ook in de sectoren cultuur en welzijn zijn gemeenten l&ng niet de enige groep 
eigen&ren v&n m&&tsch&ppelijk v&stgoed, en deze verschillende types eigen&ren st&&n l&ng niet 
&ltijd met elk&&r in cont&ct over de verduurz&mingsopg&ve.

Eigendomskwesties
Gemeenten zijn doorg&&ns volledig eigen&&r v&n een p&nd. In enkele gev&llen is er spr&ke v&n 
gedeeld eigen&&rsch&p in bijvoorbeeld een VvE constructie. D&&rn&&st zijn de functies v&n de 
gebouwen doorg&&ns volledig in beeld bij de gemeenten. V&nwege mut&ties v&n gebruikers v&n 
de p&nden wisselen de functies v&n gebouwen weleens. Het is niet zo d&t dit regelm&tig gebeurt. 
Mocht het wel voorkomen d&n heeft dit v&&k te m&ken met het efficiënter gebruiken v&n het 
v&stgoed door onder &ndere in te zetten op de eerdergenoemde MFA’s.

Inzicht in kenmerken, gebruik en technische st!!t 
Het inzicht in de technische st&&t v&n het v&stgoed is het best in de sector Ambtelijke huisvesting 
die - zo&ls in hoofdstukken %." en !.# verder wordt toegelicht – over het &lgemeen voorloopt 
in het verduurz&mingsproces. De technische st&&t v&n de objecten in deze sector is v&&k op 
&lgemeen nive&u goed bekend. De functie, het bouwj&&r en de &&nwezigheid MJOP is bij de 
meeste gemeenten bekend. Het energiel&bel en het energieverbruik zijn m&&r bij zo’n '*% v&n de 
gemeenten bekend of direct opvr&&gb&&r. Op det&il nive&u (RC- en U-w&&rdes en prest&ties v&n 
inst&ll&ties) is nog geen "*% v&n de gemeenten op de hoogte. Het inzicht in de technische st&&t v&n 
de &ndere sectoren is minder bekend. Ongeveer #/$ v&n de gemeenten geeft &&n hier minder zicht 
op te hebben.
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Erv!ring met verduurz!mingsm!!tregelen
Zo&ls in figuur $ te zien is, hebben veel gemeenten erv&ring met het uitvoeren v&n 
duurz&&mheidsm&&tregelen. Opv&llend genoeg noemen niet &lle gemeenten de EML-m&&tregelen 
en l&belverplichting &ls erv&ringen, hoewel dit voor een groot &&nt&l p&nden verplichtingen zijn.

L&belverplichting

Best&&nde bouw in st&ppen verduurz&men  
n&&r v&stgestelde &mbitie

Nieuwbouw n&&r BENG

Nieuwbouw n&&r &&rdg&svrij

EML M&&tregelen

Nieuwbouw n&&r ENG

Best&&nde bouw in één keer verduurz&men  
n&&r v&stgestelde &mbitie

Andere

Geen

*% #*% "*% $*% %*% !*% '*% (*% )*% +*% #**%

Figuur $: “Met welke maatregelen bent u in de uitvoering al bezig geweest?” 

Erv!ringen met duurz!!mheidsm!!tregelen
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%.  Ambities en doelen
L&ndelijk gezien zijn er &mbitieuze doelen gesteld op het vl&k v&n CO"-reductie in de gebouwde 
omgeving. V&n de %* gemeenten die we hebben gesproken zijn er $ gemeenten die &&ngeven geen 
verduurz&mings&mbitie te hebben. Dit zijn &lle $ gemeenten die niet meer d&n $*.*** inwoners 
hebben.

De drijfveren v&n de gemeenten lopen niet erg uiteen. W&t blijkt is d&t verduurz&ming v&n het 
m&&tsch&ppelijk v&stgoed meest&l niet wordt ingezet v&nwege kostenreductie of gezondere 
exploit&tie v&n het v&stgoed. +"% v&n de gemeenten geeft &&n dit ook te doen v&nwege het voldoen 
&&n wet- en regelgeving, m&&r ook de voorbeeldfunctie v&n de gemeente en bestuurlijke &mbitie 
spelen v&&k een bel&ngrijke rol. D&t het voldoen &&n wet- en regelgeving een bel&ngrijke drijfveer 
vormt m&&kt het opv&llender d&t de EML-m&&tregelen en l&belverplichting zo&ls eerder genoemd niet 
door &lle gemeenten worden genoemd. 

De gemeentelijke verduurz&mingsdoelen sluiten bijn& &llem&&l &&n op de l&ndelijke 
klim&&tdoelstellingen. Slechts # gemeente geeft &&n d&t dit niet het gev&l is en bij % gemeenten is 
dit onbekend. De doelen worden met n&me gesteld door het college en de r&&d. De wethouder die 
ver&ntwoordelijk is voor (het verduurz&men v&n) het gemeentelijk v&stgoed is in nog geen kw&rt 
v&n de gev&llen degene die de gemeentelijke doelen stelt. W&nneer de betrokkenheid v&n de 
ver&ntwoordelijke &mbtelijke &fdeling(en) groot is zien we ook d&t de &fdelingen veel invloed hebben 
op de te stellen doelen. Een goede wisselwerking tussen de ver&ntwoordelijk wethouder en de 
ver&ntwoordelijke &fdeling helpt mee om het &mbitienive&u v&st te stellen en te verhogen.

Bij ongeveer (!% v&n de gemeenten v&lt de gehele v&stgoedportefeuille onder één wethouder en 
onder één &mbtelijke &fdeling; dit zegt voorn&melijk iets over de omv&ng v&n de gemeente en h&ngt 
verder niet signific&nt s&men met de st&nd v&n de verduurz&mingsopg&ve. Ook of de &mbtelijke 
&fdelingen huisvesting en duurz&&mheid bij elk&&r zitten lijkt niet v&n signific&nte invloed te zijn: de 
verduurz&ming v&n het gemeentelijk v&stgoed is in de pr&ktijk voorn&melijk werk v&n speci&listen.

Verhouding beschikb!re middelen en verduurz!mings!mbities

Fin&nciële middelen

Mensen / personeel

Kennis / kunde

*% "*% %*% '*% )*% #**%

. Voldoende middelen

. Onbekend

. Onvoldoende middelen

+%

")%

%#%

'+%

'+%

!%%

Figuur %: “Zijn er voldoende middelen beschikbaar om deze duurzaamheidsambitie te behalen?” 
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#.$ Verhouding doelen en middelen
Vrijwel &lle gesproken gemeenten hebben een verduurz&mings&mbitie (voor het gemeentelijk 
m&&tsch&ppelijk v&stgoed) die &&nsluit bij de doelen uit het Klim&&t&kkoord. Echter, een 
meerderheid v&n de gemeenten zegt d&t er onvoldoende middelen beschikb&&r zijn om die &mbitie 
te h&len op zowel fin&ncieel, personeel &ls expertisevl&k; zie figuur %. Deze discrep&ntie z&l in meer 
det&il terugkomen in de hoofdstukken St&nd v&n z&ken verduurz&mingsopg&ve gemeentelijk 
m&&tsch&ppelijk v&stgoed en Hulpvr&&g &&n de provincie.
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&.  Proces rondom verduurz#ming  
gemeentelijk m##tsch#ppelijk v#stgoed

Uit de interviews blijkt d&t gemeenten n&uwelijks onderscheid m&ken tussen de verschillende typen 
(sectoren) v&stgoed in hun v&stgoedbeleid. Niet in regulier onderhoud en ook niet &ls het g&&t om 
verduurz&ming. Slechts "",!% geeft &&n dit onderscheid wel te m&ken. Dit zijn + gemeenten die 
tussen de "!.*** en #!*.*** inwoners hebben.

Rondom het proces v&n de verduurz&mingssl&g is nog wel w&t onduidelijkheid. Slechts !!% v&n de 
gemeenten geeft &&n d&t bekend is op welke m&nier de verduurz&ming v&n het m&&tsch&ppelijk 
v&stgoed tot st&nd g&&t komen, en %*% v&n de gemeenten heeft een portefeuilleroutek&&rt 
opgesteld. Duidelijk is d&t hoe kleiner de gemeente is, hoe kleiner ook de k&ns d&t proces en &&np&k 
v&n deze verduurz&ming bekend zijn.

Figuur &: “Is er bekend op welke manier de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed 
tot stand gaat komen (het proces)?” en “Heeft u al een portefeuilleroutekaart/aanpak voor het 
verduurzamen van uw maatschappelijk vastgoed?”. De bovengrenzen van de categorieën  
klein-middel-groot liggen bij respectievelijk "&.###, '&.### en !&#.### inwoners.

Bekendheid proces en !!np!k

*%
Zeer groot Groot Middel Klein

#*%

"*%

$*%

%*%

!*%

'*%

(*%

)*%

+*%

#**%

.  Zowel routek&&rt &ls 
proces bekend

.  Alleen routek&&rt, 
proces onbekend

.  Alleen proces bekend, 
geen routek&&rt

.  Geen v&n beide
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Als we nu in meer det&il kijken n&&r het type uitvoeringspl&nnen d&t gemeenten h&nteren of in 
voorbereiding hebben zien we d&t de meeste gemeenten v&n m&&twerk&dviezen gebruik m&ken, 
m&&r de gemeenten h&nteren over het &lgemeen meer d&n één instrument.

De grote steden hebben een kernportefeuille v&stgesteld en ook een IHP voor de scholen. 
D&&rn&&st beschikken beide gemeenten over een extr& fonds/potje om de verduurz&ming v&n het 
m&&tsch&ppelijk v&stgoed te versnellen. Bij zo goed &ls &lle typen uitvoeringspl&nnen kunnen we 
stellen d&t hoe groter de gemeente, des te meer er gebruik gem&&kt wordt v&n de verschillende 
typen uitvoeringspl&nnen.

Uit het verschil met Figuur ! is te zien d&t een &&nt&l gemeenten (#$% v&n het tot&&l) nog bezig is 
een portefeuille&&np&k voor te bereiden.

Types uitvoeringspl!nnen gemeenten (meerdere !ntwoorden mogelijk)

Figuur (: “Welk beleid en uitvoeringsplannen heeft de gemeente voor de verduurzaming van 
maatschappelijk vastgoed (in voorbereiding of vastgesteld), om invulling te geven aan de 
doelstellingen in het Klimaatakkoord? U kunt meerdere alternatieven kiezen.”

M&&twerk&dviezen per gebouw (!%

!!%

!!%

!$%

!$%

)%

$%

Integr&&l huisvestingspl&n (IHP)

Kernportefeuille v&stgesteld

Portefeuille&&np&k

Extr& fonds/potje t.b.v. verduurz&ming

Anders

Geen

*% "*% %*% '*% )*% #**%
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'.  St#nd v#n z#ken verduurz#mingsopg#ve 
gemeentelijk m##tsch#ppelijk v#stgoed

%.$ Algemene f!se verduurz!mingsopg!ve
Op de meeste nive&us lopen de verschillende gemeenten vrij ver uiteen in hoe ver ze zijn met 
de verduurz&mingsopg&ve; zo ook op het meest &lgemene nive&u v&n de vr&gen of, w&t, en 
hoe. Een meerderheid v&n de gemeenten geniet in meer of mindere m&te bestuurlijk dr&&gvl&k 
voor de verduurz&mingsopg&ve v&n het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed. Voor zover 
de v&stgoed(kern)portefeuille in die gemeenten nog niet in k&&rt is (bijvoorbeeld v&nwege een 
fusie of omd&t de kernportefeuille nog niet geselecteerd is) wordt d&&r veel&l nu &&n gewerkt, 
en de meeste gemeenten die d&t in k&&rt hebben zijn nog bezig om visie en beleid rondom de 
verduurz&mingsopg&ve voor het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed v&st te stellen.

Figuur ': antwoorden op de vraag: “Waar staat de gemeente in de verduurzamingsopgave?”. 
Antwoorden komen sterk overeen per type vastgoed, daarom hier slechts uitgesplitst naar omvang 
gemeente. De bovengrenzen van de categorieën klein-middel-groot liggen bij respectievelijk "&.###, 
'&.### en !&#.### inwoners. Bij de twee grootste gemeenten, hier niet weergegeven, is het antwoord 
op alledrie deze vragen ‘ ja’.

F!se gemeenten in verduurz!mingsopg!ve

*%

"*%

%*%

'*%

)*%

#**%

Klein

Bestuurlijk dr&&gvl&k &&nwezig V&stgoed (kern)portefeuille  
volledig in k&&rt

Visie en beleid v&stgesteld

Klein KleinMidden Midden MiddenGroot Groot Groot

.  J&

.  Deels
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.  Ambtelijke  
huisvesting

.  Sport

.  Welzijn

.  Cultuur

%.# Genomen verduurz!mingsm!!tregelen
Het merendeel v&n de gemeenten voert &l verschillende verduurz&mingsm&&tregelen uit bij 
een deel v&n het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed. Hierbij v&lt op d&t over de hele linie 
de verduurz&ming v&n de &mbtelijke huisvesting duidelijk voorop lijkt te lopen, gevolgd door de 
sector sport, met welzijn en cultuur op de l&&tste pl&&ts. De hypothese is d&t deze verschillen een 
reflectie zijn v&n budgett&ire discrep&nties tussen de sectoren enerzijds en v&n een focus op de 
&mbtelijke huisvesting &ls voor de gemeenten vrij overzichtelijk st&rtpunt, met bovendien een 
voorbeeldfunctie, &nderzijds. 

Verder zien we hier d&t ook het rel&tief l&&gh&ngend fruit, zowel procesm&tig (zo&ls bijvoorbeeld 
het inkopen v&n groene stroom of verlichting verv&ngen door LED) &ls fin&ncieel (efficiënter 
gebouwgebruik, toep&ssen EBS), nog zeker niet &llem&&l wordt geplukt, w&t ook &&nsluit bij de door 
de gemeenten benoemde behoefte &&n (respectievelijk) c&p&citeit en geld op dit vl&k.

Figuur ): antwoorden op de vraag:  
“Welke verduurzamingsmaatregelen worden tot nu toe genomen?”

Tot dusver genomen verduurz!mingsm!!tregelen
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%.& Pr!ktische knelpunten
Gebrek &&n fin&nciële middelen is een veelgehoord knelpunt, w&&rbij het niet &lleen dr&&it om 
het tot&&lbudget m&&r ook om de continuïteit in de (soms j&&rlijks sterk wisselende) beschikb&re 
middelen. Ook gebrek &&n c&p&citeit is een bel&ngrijk &&nd&chtspunt, d&t overigens n&uwelijks 
correleert met het gebrek &&n fin&nciële middelen. Hierbij moet ook worden opgemerkt d&t een 
&&nt&l gemeenten een signific&nt tekort &&n uitvoerende m&rktp&rtijen erv&&rt, w&t zich ook in het 
kostenpl&&tje vert&&lt.

Voor&l de w&t grotere gemeenten lopen, zo&ls ook in de sector&le routek&&rt &l voorzien, nu 
tegen het feit &&n d&t veel verduurz&mingsinvesteringen zichzelf niet (&fdoende) economisch 
terugbet&len. Enerzijds strookt d&t met de meer m&&tsch&ppelijke, &ls tegengesteld &&n 
economische, motiv&tie voor de gemeenten om &&n de sl&g te g&&n met deze verduurz&ming, m&&r 
&nderzijds zet dit de fin&nciële middelen nog verder onder druk.

Een signific&nt &&nt&l gemeenten k&mpt met het feit d&t ze de prioritering voor de verduurz&ming 
v&n het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed nog niet inzichtelijk hebben, w&t meerm&&ls 
s&menh&ngt met de &fwezigheid v&n een verduurz&mingspl&n of kennis over die verduurz&ming 
binnen de gemeente.

Figuur *: antwoorden op de vraag: “Welke praktische knelpunten komt u tegen bij de verduurzaming 
van de verschillende typen vastgoed?”. Wegens gelijksoortige antwoorden niet uitgesplitst naar 
type, wel naar omvang gemeente.

Pr!ktische knelpunten verduurz!ming gemeentelijk m!!tsch!ppelijk v!stgoed
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!.".# Succesfactoren en knelpunten in de organisatie
Bij een ruime meerderheid v&n de gemeenten lijkt er voldoende &mbitie te zijn, zowel politiek &ls 
&mbtelijk, om verder te kunnen met de verduurz&ming. Een klein &&nt&l (grotere) gemeenten heeft 
echter te m&ken met een w&t l&ge prioritering v&n verduurz&ming in het co&litie&kkoord en ook bij 
de R&&d en/of het College en/of op de &gend& v&n de &mbtelijke org&nis&tie.

Beh&lve het duidelijke (interne) gebrek &&n c&p&citeit zien we een ruim &&nt&l gemeenten, v&n 
klein tot groot, w&&r het &mbtelijk kennisnive&u over het verduurz&men v&n v&stgoed een knelpunt 
vormt. Dit h&ngt s&men met de (verderop in dit r&pport besproken) breed gedr&gen behoefte &&n 
ondersteuning op kennisvl&k.

Figuur !#: antwoorden op de vraag: “Heeft u de volgende onderwerpen ervaren als succesfactor, 
neutraal ofwel knelpunt in de organisatie van uw gemeente?”
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Gebruik v!n kennispl!tforms !ls ondersteuning

Ook de inrichting v&n de v&stgoedorg&nis&tie vormt v&&k een knelpunt. Bij de meeste (circ& (!% 
v&n de) gemeenten v&lt de volledige gemeentelijke v&stgoedportefeuille onder één &mbtelijke 
&fdeling en onder één wethouder, m&&r $$% v&n de gemeenten, w&&ronder een ruim &&nt&l grote 
gemeenten, noemt de bredere inrichting &ls een knelpunt. Dit grijpt v&&k terug op de onderlinge 
verdeling v&n de ver&ntwoordelijkheid voor investering en onderhoud tussen (economisch) eigen&&r, 
beheerder en gebruiker, die buiten de sector Onderwijs niet éénduidig is v&stgesteld. Enerzijds 
hebben veel gemeenten n&melijk een groot deel v&n het m&&tsch&ppelijk v&stgoed niet l&nger 
in economisch eigendom (zie ook hierboven het hoofdstuk Inzicht in de v&stgoedportefeuille), 
m&&r v&&k nog wel in gebruik; hier k&n de gemeente begrijpelijkerwijs terughoudend zijn om zelf 
te investeren. Anderzijds is soms juist het behéér v&n het eigen v&stgoed elders ondergebr&cht, 
bijvoorbeeld bij een stichting die ook het p&nd exploiteert. D&&r k&n het m&nd&teren v&n 
verduurz&ming een gevoelig onderwerp vormen tussen de p&rtijen.

%.% Gebruik v!n kennispl!tforms !ls ondersteuning
V&n de respondenten m&&kt ''% gebruik v&n Bouwstenen voor Soci&&l, RVO en/of v&n het Kennis- 
en Inform&tiepl&tform M&&tsch&ppelijk V&stgoed; nog ##% wordt op dit vl&k ondersteund v&nuit 
de provincie, #$% gebruikt een &nder kennispl&tform en de overige #*% m&&kt geen gebruik v&n 
kennispl&tforms voor de verduurz&ming v&n het gemeentelijk v&stgoed. 

Figuur !!: “Maakt u gebruik van kennisplatform(s) als ondersteuning bij het verduurzamen van 
gemeentelijk vastgoed? U kunt meerdere alternatieven kiezen.”
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). Sectorspecifieke kenmerken
A&n de sector&le doelstellingen, +!% CO" -reductie en &&rdg&svrije voorr&&d m&&tsch&ppelijk 
v&stgoed in Nederl&nd, z&l elke gemeente een bijdr&ge moeten leveren. Deze voorbeeldfunctie 
k&n niet los worden gezien v&n de bredere m&&tsch&ppelijke ver&ntwoordelijkheid v&n gemeenten. 
De wijkgerichte &&np&k die wordt opgesteld op b&sis v&n de Tr&nsitievisie W&rmte zet &&n om het 
m&&tsch&ppelijk v&stgoed d&t &&rdg&svrij wordt, ook verder te verduurz&men. Het verduurz&men 
v&n de eigen portefeuille k&n mogelijk ook een &&nj&&gfunctie hebben voor de wijkgerichte &&np&k 
en de keuze voor de w&rmtevoorziening. Het is d&&rom bel&ngrijk d&t gemeenten komen tot 
een integr&le sturing op de eigen gemeentelijke routek&&rt die richting geeft voor de specifieke 
&&np&k op gebouwnive&u. Onder integr&le &&np&k verst&&n we een &&np&k voor de gehele 
v&stgoedportefeuille v&n de gemeente in rel&tie tot (overig) gemeentelijk beleid en in rel&tie 
met de ontwikkelingen in de omgeving. Een v&n de doelstellingen is d&t hierin &&nsluiting moet 
pl&&tsvinden n&&r de wijkgerichte &&np&k.
 
Wettelijke verplichtingen
Op het gebied v&n utiliteitsbouw dienen gemeenten te voldoen &&n best&&nde wet- en regelgeving 
en zullen zij ook moeten &nticiperen op nieuwe regels. Bel&ngrijke ontwikkelingen voor gemeenten 
zijn de volgende: 
• Voor gemeentelijke nieuwbouw geldt d&t de vergunning&&nvr&gen v&n&f # j&nu&ri "*#+ moeten 

voldoen &&n de eisen voor Bijn& Energieneutr&le Gebouwen (BENG) volgens de NEN(##"*. 
• Voor &lle nieuwbouw, zowel woningbouw &ls utiliteitsbouw, geldt d&t de vergunning&&nvr&gen 

v&n&f # j&nu&ri "*"# moeten voldoen &&n de eisen voor Bijn& Energieneutr&le Gebouwen (BENG) 
volgens de NTA))**. 

• Per # j&nu&ri "*"$ moet elk gebouw met een k&ntoorfunctie, groter d&n #** m" en met een 
k&ntoorfunctie > !*% v&n het gebouw, minim&&l energiel&bel C hebben. Dit betekent een 
Energie-Index v&n #,$ of beter. Voldoet het p&nd d&n niet &&n de eisen, d&n m&g u het per # 
j&nu&ri "*"$ niet meer &ls k&ntoor gebruiken. Deze verplichting st&&t in het Bouwbesluit "*#". 

• Door de stijgende energieprijzen worden de EML normen mogelijk &&ngep&st omd&t een 
investering sneller wordt terugverdiend met de hoge energieprijs

Actuele inform&tie over de wet- en regelgeving voor verduurz&ming m&&tsch&ppelijk v&stgoed 
is te vinden op de website v&n de Rijksdienst voor Ondernemend Nederl&nd: https://www.rvo.nl/
onderwerpen/duurz&&m-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels.
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'.$ Ambtelijke huisvesting
Vergeleken met &ndere sectoren loopt de verduurz&ming v&n het &mbtelijk v&stgoed voor (zie ook 
hoofdstuk %.", hierboven). Een verkl&ring hiervoor die in de interviews n&&r voren kw&m is het feit 
d&t de gemeente hier geen tussenkomst v&n &ndere gebruikers heeft. D&&rdoor is het m&kkelijker 
om een verduurz&mingstr&ject in g&ng te zetten en is het duidelijk d&t niet &lleen de l&sten, m&&r 
ook de b&ten v&n investering bij de gemeente terecht komen. Een &ndere genoemde verkl&ring is 
de voorbeeldfunctie die &mbtelijke huisvesting heeft, w&t gevolg heeft voor de prioritering.

We hebben de gemeenten gevr&&gd of zij inzicht hebben in de technische st&&t v&n het &mbtelijk 
v&stgoed en hebben d&t uitgesplitst in een &&nt&l c&tegorieën ; zie figuur #".  

Als we inzoomen op de genomen m&&tregelen bij de &mbtelijke huisvesting (zie figuur #$) zien we 
d&t )*% v&n de gemeenten bij (een deel v&n) de objecten ledverlichting heeft &&ngebr&cht, (!% 
zonnep&nelen heeft gepl&&tst en ($% groene stroom inkoopt. Er ligt dus &l &&rdig w&t erv&ring om 
uit te putten. Als we kijken n&&r de onderverdeling n&&r de omv&ng v&n de gemeente d&n k&n over 
het &lgemeen gesteld worden d&t de grotere gemeenten voorlopen op de kleineren ten &&nzien 
v&n het uitvoeren v&n de genoemde m&&tregelen. Het verdient &&nbeveling een eventuele vr&&g 
n&&r verder inzicht in de precieze m&&tregelen op gebouw/portefeuillenive&u te koppelen &&n de 
monitoringswens die gemeenten zelf op dit vl&k hebben; zie hoofdstuk (.$.%.

Figuur !": “Heeft uw gemeente inzicht in de volgende zaken omtrent de technische staat van 
objecten in de maatschappelijk-vastgoedportefeuille?”
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Welke verduurz&mingsm&&tregelen 

worden tot nu toe genomen bij &mbtelijke 

huisvesting?/

Gemiddeld Klein Middel Groot Zeer 

groot

Verbeteren isol&tie v&n de gebouwen '!% !*% '%% ()% !*%

Pl&&tsen zonnep&nelen (!% (!% ')% )+% #**%

Pl&&tsen w&rmtepomp $!% "!% $"% %%% !*%

Verv&ngen verlichting door ledverlichting )*% (!% ('% )+% #**%

Toep&ssen energieregistr&tie- en 

bew&kingssysteem (EBS)

%!% *% %*% '(% #**%

Inkopen v&n groene stroom ($% (!% '%% )+% #**%

Efficiënter gebruik v&n gebouwen !$% !*% %*% ()% #**%

Geen *% *% *% *% *%

Anders $% *% *% ##% *%

Figuur !$: Overzicht van het percentage gemeenten per maatregel in de ambtelijke huisvesting, 
gemiddeld en per categorie omvang van de gemeente.

'.# Welzijn 
Net &ls de sector Cultuur heeft de sector Welzijn geen eigen routek&&rt. Er is hier ook geen 
sector&&l overzicht v&n het m&&tsch&ppelijk v&stgoed voor deze functies. Ook w&nneer het 
v&stgoed geen gemeentelijk bezit betreft is de sector &fh&nkelijk v&n gemeenten. Net zo&ls in de 
sector Sport ontv&ngen verenigingen en beheerstichtingen v&&k subsidies voor hun &ctiviteiten en 
voor bv. onderhoud &&n hun v&stgoed. 

Voor de sectoren Welzijn, Cultuur en Sport geldt over het &lgemeen d&t zij moeite hebben om 
investeringen in de duurz&&mheid v&n hun gebouw te fin&ncieren. Binnen de exploit&tie v&n het 
v&stgoed is er wel ruimte voor regulier onderhoud, m&&r voor &ndere investeringen in het v&stgoed 
is doorg&&ns geen fin&nciële ruimte. Voor het gemeentelijk v&stgoed in deze sectoren speelt 
het verdelen v&n l&sten en b&ten tussen eigen&&r en gebruiker d&n weer een vertr&gende rol, in 
combin&tie met de &lgemene kr&pte v&n gemeentelijke middelen voor het verduurz&men v&n hun 
v&stgoed.

Bij de invent&ris&tie v&n het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed bleek d&t de definitie v&n 
het v&stgoed in de sectoren Welzijn, Cultuur en Sport niet &ltijd overeenkw&m. Er zijn n&melijk 
gebouwen w&&rin deze drie functies door elk&&r heen lopen. Ook zijn er meerdere gemeenten met 
multifunctionele &ccommod&ties (MFA’s) die zowel onderwijs, welzijn, cultuur en sport huisvesten.

/  Hoewel sommige v&n deze m&&tregelen op de EML voorkomen, zijn deze v&&k &lleen verplicht voor de w&t grotere gebouwen. 

V&nd&&r d&t zeker de kleinere gemeenten hier niet &ltijd erv&ring mee hebben.
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W&&r de scheidslijnen tussen de sectoren verv&gen heeft d&t v&&k te m&ken met een 
welzijnsfunctie. Er ontst&&n bijvoorbeeld definitieverschillen in de volgende situ&ties:
• Buurt- of wijkgebouw met een sportfunctie/sportf&ciliteit;
• Dorpshuizen met een sportfunctie/sportf&ciliteit;
• Dorpshuizen met een the&ter;

Voor de drie bovenst&&nde voorbeelden geldt d&t dit type v&stgoed v&&k n&&r eigen inzicht in 
de sectoren Welzijn, Cultuur en Sport wordt ingedeeld. Voor &lle drie de voorbeelden geldt ook 
d&t de bezettingsgr&&d en de verbruiken hoger zijn d&n w&nneer het de enkele functie dorpshuis 
of buurt- of wijkgebouw betreft. De bezettingsgr&&d heeft dus invloed op het verbruik, gebruik 
v&n inst&ll&ties en ook of duurz&&mheidsinvestering rend&bel zijn. Zeker de grotere en &ctievere 
dorpshuizen hebben een hogere bezettingsgr&&d en ook een grotere horec&voorziening. Afv&l, 
circul&riteit en w&ter spelen d&&rdoor ook een grotere rol binnen de bedrijfsvoering.

De z&ken omtrent duurz&&mheid die &&nd&cht behoeven:
• Het gebouw

 - Elektriciteitsverbruik
 - Gebouwverw&rming
 - Isol&tie

• Afv&l en circul&riteit
• W&ter en &fv&lw&ter
• Horec&

Bovenst&&nde &&nd&chtspunten kunnen in een integr&&l progr&mm& opgenomen worden. Hierbij 
moet goed gekeken worden n&&r de verdeling v&n ver&ntwoordelijkheid tussen de gemeentelijke 
eigen&&r en de huurder/gebruiker die over de bedrijfsprocessen g&&t. Of een &ccommod&tie 
gebruik k&n m&ken v&n een dergelijk progr&mm& k&n &fh&nkelijk worden gesteld v&n bv. 
bezettingsgr&&d, verbruiken en gebouwfunctie.

'.& Cultuur
De culturele sector is binnen iedere gemeente een bel&ngrijke pijler. Er best&&t v&&k een divers 
cultureel &&nbod d&t op verscheidene loc&ties v&lt te beleven. Muse&, the&ters, bibliotheken 
en (pop)podi& vertegenwoordigen hierin de grootste dr&gers v&n dit culturele &&nbod. De 
m&&tsch&ppelijke positie v&n culturele instellingen is niet in iedere regio v&nzelfsprekend en op het 
gebied v&n verduurz&ming groeien de verw&chtingen. Door &mbitieuze beleidsdoelstellingen v&n 
(lok&le) overheden en striktere l&ndelijke wet- en regelgeving rondom energiebesp&ring, CO"-
reductie en duurz&&mheid v&n de l&ndelijke overheid ver&ndert de dyn&miek v&n de bedrijfsvoering 
en de rel&tie met gebouweigen&ren.

De gebouwen v&n deze org&nis&ties zijn voor het merendeel in bezit v&n de gemeente, of ze worden 
beheerd door een inst&ntie w&&r de gemeente het &&n heeft uitbesteed. Veel culturele gebouwen 
zijn v&&k w&t ouder, en dr&gen een flinke verduurz&mingsuitd&ging met zich mee. Hier proberen 
gemeenten de insch&tting te m&ken: hoeveel moet er op dit vl&k worden geïnvesteerd in best&&nde 
gebouwen en w&&r moet er een vernieuwingssl&g worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door 
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nieuwbouw? Ook kunnen vele culturele instellingen de verduurz&ming (v&n met n&me het gebouw) 
niet of n&uwelijks zelf fin&ncieren en zijn ze grotendeels &fh&nkelijk v&n de gemeente. 

Er zijn veel z&ken omtrent duurz&&mheid die &&nd&cht behoeven. Bel&ngrijke pijlers binnen de 
cultuursector zijn*:
• Het gebouw

 - Elektriciteitsverbruik
 - Gebouwverw&rming
 - Isol&tie

• Afv&l en circul&riteit
• W&ter en &fv&lw&ter
• Horec&
• Mobiliteit 

Bijn& iedere culturele instelling heeft een horec&functie in het gebouw, w&&r met de focus op Food 
& Bever&ge, &fv&lproductie en scheiding en energiegebruik veel te h&len v&lt qu& verduurz&ming. 
D&&rn&&st hebben culturele instellingen te m&ken met vervoer v&n personen en producties (z&kelijk, 
g&sten, goederen, woon/werk). 

Bovenst&&nde &&nd&chtspunten zouden s&men moeten v&llen met een &&np&k die circul&riteit in de 
cultuursector integreert. Denk hierbij ook &&n m&teri&len en producties die bij muse& en the&ters 
&&nwezig zijn. Of inboedels en m&teri&len in gebouwen voor bijvoorbeeld decorstukken die uit 
het oog kunnen worden verloren w&nneer ze niet meer in gebruik zijn. V&&k g&&n hierdoor goede 
grondstoffen verloren, of k&n er veel &fv&l ontst&&n. 
Met een goede integr&tie v&n circul&ir ondernemen kunnen stromen v&n grondstoffen binnen de 
‘culturele keten’ worden &&ngep&kt om verbetering te bewerkstelligen.

De sector cultuur heeft geen sector&le routek&&rt. Wel is er een best&&nd conven&nt ‘duurz&&m 
ondernemen en energiebesp&ring muse&, the&ters en poppodi&’. Dit is een l&ndelijk conven&nt 
w&&r&&n $* org&nis&ties deelnemen, w&&rv&n enkele in Zuid-Holl&nd. Dit tr&ject wordt momenteel 
ook op provinci&&l nive&u uitgerold in de Provincie Utrecht.  

*Een overzicht v&n de milieubel&sting v&n the&ters vindt u in de bijl&ge ).%.
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Het convenant verbindt partijen aan een driejarig traject. De speerpunten binnen het meerjarige en 
collectieve traject zijn: 
• CO"-reductie en energiebesparing - Het voldoen aan de aangescherpte wet- en regelgeving. 

Het bieden van extra kennis en ondersteuning rondom duurzame energieopwekking en 
energiebesparing om te komen tot een versnelling en meetbare reductie in de CO"-productie. 

• Circulariteit - Een culturele instelling produceert afval, dit is momenteel een kostenpost. Door 
circulair te gaan denken en doen wordt afval een grondstof met meerwaarde. 

• Bevorderen en uitwisselen kennis - Het bevorderen van kennis (en het toepassen hiervan) 
op de overige relevante duurzaamheidsthema’s, zoals: waterverbruik, duurzame inkoop, 
afvalscheiding en restafvalreductie.

• Monitoring - Monitoring is de basis van een degelijk duurzaamheidsbeleid en het draagt op de 
volgende twee manieren bij aan het succes van het convenant: 

 - Monitoring van verbruiken van gas, stadsverwarming, elektriciteit; 
 - Monitoring van afvalstromen. 

Het vastleggen en delen van ervaringen en ‘best practices’ en het jaarlijks monitoren van progressie 
op de overige thema’s zijn belangrijke dragers van het convenant.

Activiteiten (globaal)
De deelnemers committeren zich voor drie jaar aan het traject. Het daadwerkelijke programma 
wordt in overleg met de deelnemende instellingen gepland en vormgegeven. 
!. Nulmetingen Het individuele deel wordt gestart met een uitgebreide nulmeting per deelnemer 

waarin de huidige stand van zaken rondom de relevante duurzaamheidsthema’s in kaart worden 
gebracht. 

". Ontwikkelen en uitvoeren monitoring Door gegevens rondom afvalproductie, water- en 
energieverbruik en overige verbruiken structureel vast te leggen en te monitoren, worden 
ontwikkelingen zichtbaar en kan een vergelijking gemaakt worden over de jaren en de 
deelnemers onderling. 

$. Bijeenkomsten deelnemers Online en offline bijeenkomsten zijn een belangrijke activiteit binnen 
het convenant. Tijdens de bijeenkomsten worden thema’s uitgediept; komen experts aan het 
woord; worden ervaringen uitgewisseld en wordt richting gegeven aan het traject.

%. Aansluiting zoeken In de provincie Utrecht, maar ook landelijk worden verschillende 
programma’s en regelingen uitgevoerd (of zijn in ontwikkeling) waar organisaties een beroep 
op kunnen doen indien zij stappen willen maken in het verduurzamen van hun organisatie. Een 
aantal onderdelen van het convenant zal aan de hand van deze programma’s en regelingen 
ingevuld worden.
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'.% Sport
Binnen gemeenten is er een flinke diversiteit &&n sporten. De diversiteit &&n gebouwen is een stuk 
beperkter. De meest voorkomende (sport)gebouwen zijn zwemb&den, gymz&len/sporth&llen en 
clubgebouwen. Zwemb&den, sporth&llen en ijsb&nen hebben per &ccommod&tie doorg&&ns het 
grootse energieverbruik.

Net &ls in de overige sectoren zien we d&t de mogelijkheden v&n verduurz&ming v&n het v&stgoed 
s&menh&ngt met o.&. het bouwj&&r v&n het gebouw. Sportgebouwen zijn hierin geen uitzondering. 
De sectorsport heeft wel een &&nt&l specifieke kenmerken die we in &ndere drie sectoren beperkter 
tegenkomen:
• S&menh&ng met een &ndere sector&le routek&&rt;
• Type gebruikers v&n sport&ccommod&ties;
• Bezettingsgr&&d v&n sport&ccommod&ties.

Routekaart Verduurzaming Sport (voor gemeenten)
De sportsector heeft een eigen sector&le routek&&rt. Voor sport&ccommod&ties in eigendom v&n 
de gemeenten gelden ook de gem&&kte &fspr&ken die st&&n in de Routek&&rt voor Gemeentelijk 
V&stgoed. De Routek&&rt Verduurz&men Sport voor gemeenten richt zich echter op meer d&n &lleen 
het v&stgoed, n&melijk ook op:
#. Alle sport&ccommod&ties CO"-&rm

• In-"*!* moeten &lle sport&ccommod&ties CO"-&rm zijn. Om precies te zijn hebben we een 
CO"-reductie doelstelling &fgesproken v&n +!% in "*!*.

". Geen gew&sbeschermingsmiddelen
• We b&nnen het gebruik v&n gew&sbeschermingsmiddelen uit. Op "*"" worden er geen 

chemische gew&sbeschermingsmiddelen meer gebruikt op sportvelden. Integr&ted Pest 
M&n&gement (IPM) komt hiervoor in de pl&&ts, een nieuwe vorm v&n gew&sbescherming.

$. Gebruik circul&ire m&teri&len
• We g&&n uitsluitend m&teri&len gebruiken die hergebruikt kunnen worden. Zo helpen we 

het &fv&lprobleem op te lossen en verkleinen we de CO"-voet&fdruk v&n de sportsector.
%. Klim&&t&d&ptieve sportomgeving

• Het inrichten v&n een klim&&t&d&ptieve sportomgeving overstijgt in feite de hiervoor 
genoemde onderdelen v&n de Routek&&rt. In deze sportomgeving is CO" reductie, het 
circul&ir gebruik v&n m&teri&len en het uitb&nnen v&n gew&sbeschermingsmiddelen een 
v&nzelfsprekendheid.

Sinds kort (november "*"#) is Sport NL Groen gel&nceerd (www.sportnlgroen.nl). Dit is een initi&tief 
v&n de Routek&&rt Verduurz&ming Sport. Op dit pl&tform is onder &ndere een online &dviestool 
ingericht voor sportverenigingen en ook voor gemeenten.

Vi& Sport NL Groen worden sport&ccommod&ties v&n gemeenten zichtb&&r. In de tool k&n de 
gemeente een routek&&rt opstellen voor het verduurz&men v&n het sportv&stgoed d&t in eigendom 
is v&n de gemeente.
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Per &ccommod&tie krijgt men inzicht in de m&&tregelen om te verduurz&men en d&&rbij ook de 
(fin&nciële) besp&ringen die mogelijk zijn. Ook st&&n de d&&rvoor noodz&kelijke investeringen 
en terugverdientijden &&ngegeven. D&&rbij k&n de uitvoering v&n de m&&tregelen ook in de tool 
bijgehouden worden en kunnen kenmerken v&n de &ccommod&ties &&ngep&st worden.

Energieverbruik en CO$ reductie gebouwen
Voor veel buitensport&ccommod&ties geldt d&t de sportverenigingen v&&k eigen&&r zijn v&n de 
opst&llen. Gemeenten zijn v&&k eigen&&r v&n de grond, de sportvelden en met regelm&&t ook 
eigen&&r v&n de lichtm&sten. Dit betekent concreet d&t in de sector sport het verduurz&men niet 
ophoudt bij het verduurz&men v&n het v&stgoed, m&&r d&t ook de overige &mbities moeten worden 
verwezenlijkt. W&nneer een gemeente eigen&&r is v&n een binnensport&ccommod&ties zijn zij v&&k 
volledig eigen&&r v&n een gebouw.

Onderst&&nde nulmeting l&&t zien d&t zwemb&den, fitness- en voetb&l&ccommod&ties en 
sporth&llen het grootste &&ndeel CO" uitstoot hebben. Zwemb&den en sporth&llen m&ken v&&k wel 
onderdeel uit v&n de gemeentelijke v&stgoedportefeuille. Fitness- en voetb&l&ccommod&tie v&&k 
niet.

Afbeelding: Overzicht CO" uitstoot sport uit de Routekaart Verduurzaming Sport (Bron Mulier 
Instituut, Kadaster en CSR manager).
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Gewasbeschermingsmiddelenreductie 
D&&r w&&r gemeenten eigen&&r zijn v&n buitensportcomplexen krijgen zij ook te m&ken met 
gew&sbeschermingsmiddelen. Welisw&&r betreft dit geen m&&tregel op gebouwnive&u, m&&r wel 
op complexnive&u. V&n&f "*"" mogen dus geen gew&sbeschermingsmiddelen
meer gebruikt worden op sportvelden, beh&lve:
• In die situ&ties w&&rin d&t strikt noodz&kelijk is en w&nneer IPM voorw&&rdelijk is toegep&st;
• In die resterende situ&ties worden &lleen l&&g-risico gew&sbeschermingsmiddelen ingezet zodr& 

die voor de betreffende toep&ssing beschikb&&r en voldoende effectief zijn.

Gebruik circulaire materialen
Ook een circul&ire economie is essentieel voor het beh&len v&n de klim&&tdoelen v&n P&rijs. 
Een circul&ire economie zorgt voor ongeveer "* procent minder broeik&sg&ssen in de lucht en 
k&n d&&rmee structureel bijdr&gen &&n de &fspr&ken uit het P&rijs&kkoord. D&&rom moeten 
sport&ccommod&ties ver&ntwoord omg&&n met het m&teri&&l d&t sportp&rken gebruiken, v&n 
&ccommod&ties tot sportvelden, v&n pillonen tot k&ntinestoelen. 

Het uitg&ngspunt is d&t sport&ccommod&ties producten en m&teri&len gebruiken die n& gebruik 
kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. Oftewel: de producten v&n nu zijn 
de grondstoffen voor l&ter. Zo helpen sport&ccommod&ties het &fv&lprobleem op te lossen en 
verkleinen ze de CO" voet&fdruk v&n de sportsector.

Uiteindelijk betekent dit voor gemeenten d&t zij hun inkoopprocessen &nders moeten inrichten. De 
&ctiepunten die dit ondersteunen worden verder in de Routek&&rt Verduurz&ming v&n Sport voor 
gemeenten vermeld.

Klimaat adaptieve sportomgeving
Klim&&t&d&pt&tie is kortgezegd het &&np&ssen v&n de leefomgeving &&n klim&&tver&ndering. 
Overheidsp&rtijen hebben &fgesproken d&t Nederl&nd in "*!* zo goed mogelijk  klim&&tbestendig 
en w&terrobuust moet zijn ingericht. Sportp&rken lenen zich hier gezien hun bestemming en v&&k de 
ligging uitstekend voor. Denk &&n w&teropv&ng onder de sportvelden en meer groen op en rond de 
&ccommod&tie, w&t zorgt voor verkoeling. Op p&rkeerpl&&tsen k&n ‘w&terp&sserende verh&rding’ 
worden &&ngelegd.

Integreren van twee Routekaarten
De Sector&le Routek&&rt M&&tsch&ppelijk V&stgoed beschrijft de l&ndelijke doelstellingen ten 
&&nzien v&n CO" reductie en het &&rdg&svrij m&ken v&n utiliteitsbouw. Als gemeenten ook willen 
voldoen &&n de Sector&le Routek&&rt Sport zullen ze echter ook &&n de sl&g moeten g&&n met de 
doelstellingen die hierin worden geformuleerd.
Als gemeenten de gestelde doelstellingen v&n beide routek&&rten willen beh&len zou het m&ken v&n 
een integr&&l pl&n niet onverst&ndig zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld renov&ties op elk&&r &fgestemd 
worden en ook investeringspl&&tjes compleet worden gem&&kt.
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Gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties
Sport&ccommod&ties wijken qu& gebruikers enigszins &f v&n de overige sectoren. Dit heeft niet 
zozeer met de functie v&n het gebouw te m&ken, wel met de verschillende doelgroepen. Gebruikers 
v&n gemeentelijke sport&ccommod&ties zijn:
• Sportverenigingen (v&&k meerdere verenigingen);
• Scholen (soms meerdere scholen);
• Bedrijven;
• P&rticulieren.

Er zijn gedurende de d&g meerdere gebruikers die ond&nks d&t ze de &ccommod&tie voor dezelfde 
functie (sport) gebruiken toch verschillende behoeftes hebben. Dit heeft te m&ken met de soort 
sport die beoefend wordt. Het type sport en het &&nt&l mensen in een sport&ccommod&tie k&n 
invloed hebben op het verw&rmen, koelen of ventileren v&n een ruimte. Tevens wordt er in de 
meeste sport&ccommod&ties gedoucht w&&rdoor de w&rmw&tervoorziening een &ndere functie 
heeft d&n in &ndere sectoren.
D&&rn&&st hebben sport&ccommod&ties te m&ken met de soci&&l m&&tsch&ppelijke functie 
v&n sporten en v&n sportverenigingen. De functie v&n een sportk&ntine beperkt zich niet tot de 
gebruikstijden v&n de sportvelden/sporth&llen. Sportk&ntines zijn doorg&&ns tot l&ter in de &vond 
in gebruik. Ook deze soci&&l m&&tsch&ppelijke component bep&&lt het energieverbruik en de CO" 
uitstoot v&n sport&ccommod&ties.

D&&rn&&st heerst er een v&riëteit &&n voorzieningen in sportk&ntines. In sommige k&ntines 
zitten grote horec& keukens en st&&n bv. flipperk&sten en bilj&rtt&fels die stroom nodig hebben. 
Los v&n het energieverbruik k&n dit ook invloed hebben op de &&nsluitw&&rde v&n de (stroom)
hoofd&&nsluiting.

Bezettingsgraad gemeentelijke sportaccommodaties
De bezettingsgr&&d v&n sportv&stgoed is &fh&nkelijk v&n de huurders. Bij 
binnensport&ccommod&ties is het v&&k zo d&t tijdens school- en werktijden de &ccommod&ties 
leeg st&&n. Door klim&&tinst&ll&ties goed in te regelen k&n hier zo n&uwkeurig mogelijk op worden 
ingespeeld.

We weten nu d&t gemeenten met het m&ken v&n verduurz&mingspl&nnen geen onderscheid 
m&ken in de verschillende sectoren. Echter, businessc&ses v&n sport&ccommod&ties met een 
l&ge bezettingsgr&&d en goed ingeregelde klim&&tinst&ll&tie zijn minder gunstig w&nneer de 
bezettingsgr&&d hoog ligt. 

Het verhogen v&n de bezettingsgr&&d v&n binnensport&ccommod&ties is erg &fh&nkelijk v&n de 
beschikb&re en bereikb&re doelgroepen. Een beperkt &&nt&l gemeenten heeft Sportbedrijven 
of Sportstichtingen in het leven geroepen om zich bezig te houden met de exploit&tie v&n 
de gemeentelijke sport&ccommod&ties. N&&st de exploit&tie houden de Sportbedrijven of 
Sportstichtingen zich ook v&&k bezig met m&&tsch&ppelijke sportprojecten.
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A!nwezigheid verduurz!ming en hulpvr!!g

(. Hulpvr##g ##n de provincie
In de invent&ris&tie hebben we &&n de gemeenten gevr&&gd zowel n&&r de &&nwezigheid v&n 
een verduurz&mingsprogr&mm& &ls n&&r de &&nwezigheid v&n een hulpvr&&g (of behoefte &&n 
s&menwerking) voor het gemeentelijk v&stgoed. In tot&&l heeft ongeveer vier vijfde v&n de 
gemeenten een hulpvr&&g, w&&ronder &lle gemeenten zonder verduurz&mingsprogr&mm&. 

Om de precieze hulpvr&&g inzichtelijk te m&ken hebben we eenentwintig mogelijke provinci&le 
ondersteuningsmiddelen voorgelegd &&n de gemeenten, w&&r de gemeenten er meerdere uit 
konden kiezen. Gemiddeld hebben gemeenten %,! hulpvr&gen, en &ls we de gemeenten uitsplitsen 
n&&r grootte zien we d&t over het &lgemeen de kleine gemeenten de meeste hulpvr&gen hebben. Bij 
de twee grootste gemeenten is helem&&l geen hulpvr&&g. 

Figuur !%: percentage gemeenten met wel/geen verduurzamingsbeleid en wel/geen hulpvraag

.  Geen verduurz&mingsprogr&mm&, wel een (&mbtelijke) hulpvr&&g

.  Wel een verduurz&mingsprogr&mm&, geen hulpvr&&g

.  Wel een verduurz&mingsprogr&mm&, wel een hulpvr&&g

!+% ""%
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(.$ In het k!der v!n de sector!le routek!!rt
Om verdiepend &&n te sluiten bij de sector&le routek&&rt gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed 
hebben we een &&nt&l ondersteuningsmiddelen één-op-één gekoppeld &&n het schem&tische 
st&ppenpl&n uit de Leidr&&d verduurz&men m&&tsch&ppelijk v&stgoed v&n de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederl&nd (zie bijl&ge ).!) d&t dient &ls &&nvulling op de sector&le routek&&rt. In 
Figuur #! is de respons weergegeven, uitgesplitst n&&r de f&ses/c&tegorieën uit het schem&.

De c&tegorie initi&tief/verkenning koppelen we in hoofdstuk '." &&n een w&t bredere hulpvr&&g.

 

Figuur !&: Onderdelen uit de sectorale routekaart bij de vraag “Welke provinciale (hulp)middelen 
zouden de gemeente kunnen ondersteunen? U kunt meerdere alternatieven kiezen.” Totalen vetgedrukt.

Ondersteuning !!nsluiten bij sector!le routek!!rt
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Op het vl&k v&n invent&ris&tie en definitie en d&t v&n pl&nvorming zijn het v&ker dezelfde gemeenten 
met dezelfde hulpvr&gen. Een signific&nt &&nt&l gemeenten vr&&gt ondersteuning bij meerdere 
st&ppen v&n het ‘st&rtp&kket’: het bep&len v&n de te verduurz&men gebouwen, in k&&rt brengen 
v&n de uitg&ngssitu&tie, bep&len richtinggevende uitg&ngspunten fin&nciering en bep&len v&n een 
h&&lb&re &&np&k en opstellen routek&&rt. 
 
Een &&nzienlijk cluster v&n gemeenten vr&&gt om ondersteuning op het vl&k v&n re&lis&tie. Meest&l 
g&&t d&t zowel om het helpen bep&len v&n de wijze v&n uitbesteding &ls om het &&nbesteden zelf, 
en ook bij de uitvoering heeft deze groep gemeenten een hulpvr&&g. Dit r&&kt &&n het breder 
genoemde them& v&n c&p&citeitsgebrek.

De volgende st&p voor veel gemeenten is het monitoren, zowel v&n de duurz&&mheidsprest&ties 
op gebouwnive&u &ls v&n de doelstellingen op portefeuillenive&u. Als de voortg&ng v&n de 
verduurz&mingsopg&ve structureel gemonitord wordt door een gemeente is d&t nu nog 
voorn&melijk &&n de h&nd v&n &fzonderlijke energiel&bels. In de interviews noemen gemeenten 
een behoefte &&n monitoringtools bijvoorbeeld in de vorm v&n een d&shbo&rd. Monitoring zou 
ook kunnen helpen bij het opstellen v&n een benchm&rk om te zien w&&r soortgelijke gemeenten 
st&&n, ook om eventuele kennisuitwisseling of s&menwerking te ondersteunen. Een klein &&nt&l 
gemeenten is op dit them& &l w&t verder en kijkt in meer det&il n&&r de beh&&lde energieprest&tie; 
sommigen hebben zelfs een energiemonitoringsprogr&mm& &&ngesch&ft om het energieverbruik 
ne&rtime inzichtelijk te m&ken. Hier liggen wellicht k&nsen voor een efficiëntie- en kw&liteitssl&g 
door gericht s&men te werken op dit vl&k. Een uitd&ging ligt nog bij het verkrijgen v&n toeg&ng 
tot verbruiksgegevens bij de c&tegorieën welzijn, cultuur en sport: de gegevens v&n gebruikers/
huurders zijn d&&r niet zonder meer toeg&nkelijk, en hier k&n wellicht gez&menlijk een sl&g worden 
gesl&gen.

(.# Algemene ondersteuning
Boven op de st&ppen uit de sector&le routek&&rt hebben we een zest&l meer &lgemene 
ondersteuningsmiddelen &&n de gemeenten voorgelegd, die ofwel de c&tegorieën doorsnijden 
ofwel nog meer &&n de vóórk&nt v&n het proces &&nsluiten. Zie Figuur #' voor de respons.

Gezien het grote &&nt&l gemeenten d&t gebrek &&n fin&nciële middelen noemt &ls knelpunt in de 
verduurz&ming v&n het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed, is het wellicht niet verb&zend d&t 
geld (voor de h&rdw&re) het meest genoemd wordt &ls mogelijk ondersteuningsmiddel v&nuit de 
provincie. Hierbij merkt een &&nt&l gemeenten ook op d&t er wellicht in deze context gekeken k&n 
worden n&&r bep&&lde subsidies die wel voor priv&te p&rtijen m&&r niet voor overheden beschikb&&r 
zijn. Als voorbeeld wordt de regeling Zonnig Zuid-Holl&nd genoemd, die ook voor gemeenten 
interess&nt zou kunnen zijn om &&n de sl&g te kunnen ofwel met bep&&lde d&kconstructies ofwel 
v&nuit hun principebereidheid om d&ken beschikb&&r te stellen &&n energiecoöper&ties. Hier komen 
we in de conclusie op terug.

Een ruime meerderheid v&n de gemeenten zegt b&&t te zullen hebben bij kennissessies rondom 
de verduurz&ming v&n het gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed. Hierbij wordt o.&. specifiek 
gevr&&gd n&&r kennisdeling over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en subsidies, over het 
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uitwisselen v&n erv&ringen (ook neg&tieve), en over ontwikkelingen in de techniek. W&t breder 
genomen noemen de gemeenten op het moment een gemis &&n een netwerk om in te sp&rren met 
&ndere gemeentes en de provincie, en is er brede bereidheid om onderling s&men te werken zowel 
op het vl&k v&n kennisuitwisseling &ls op projectnive&u. Een goede b&l&ns tussen geven en nemen 
is echter gewenst. De gemeenten verschillen duidelijk onderling in hoever ze zijn op dit vl&k, w&t 
&bsoluut een k&ns k&n zijn op het gebied v&n kennisdeling en uitwisseling v&n erv&ringen. D&&rbij 
moet wel geborgd zijn d&t de gemeenten die verder gevorderd zijn ook b&&t blijven hebben bij het 
cont&ct.

Ook het hierboven &l besproken en breed gedeelde knelpunt v&n gebrek &&n c&p&citeit vert&&lt zich 
in een ondersteuningsmogelijkheid v&nuit de provincie. Ook bij gemeenten w&&r verder - beh&lve 
fin&ncieel - geen hulpvr&&g ligt is ondersteuning in de vorm v&n ‘h&ndjes’ een bel&ngrijke behoefte. 
D&&r g&&t het om f&cilit&toren voor proces en uitvoering, meer d&n om bijvoorbeeld &dviseurs bij de 
str&tegie. 

Een kleiner groepje gemeenten noemt meerdere hulpvr&gen in enkele v&n de w&t eerdere st&ppen 
in het proces. Dit sluit &&n bij de c&tegorie ‘initi&tief/verkenning’ uit de sector&le routek&&rt en uit 
Figuur #!. Hier g&&t het om het formuleren v&n de duurz&me &mbitie en om ondersteuning bij het 
creëren v&n bestuurlijk dr&&gvl&k, bij een college- of r&&dsvoorstel rondom deze verduurz&ming, 
en/of bij het opstellen v&n de kernportefeuille. Bij de &ndere gemeenten liggen er wellicht &l vrij veel 
specifieke erv&ringen op dit vl&k die in eventuele ondersteuning zou kunnen worden meegenomen. 

 

Figuur !(: Categorie ‘algemeen’ uit de vraag “Welke provinciale (hulp) middelen zouden de gemeente 
kunnen ondersteunen? U kunt meerdere alternatieven kiezen.”
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Opstellen kernportefeuille

.  Tot&&l

.  Klein

.  Middel

.  Groot

&*

%$

%'

+

$

)

*% "*% %*% '*% )*% #**%

 $%.



(.& Interesse in en bijdr!ge !!n provinci!le ondersteuning v!nuit de gemeenten
Vrijwel &lle respondenten zeggen zonder meer interesse te hebben deel te nemen &&n een 
eventueel ondersteuningsprogr&mm& v&nuit de provincie; enkelen merken hierbij op d&t de &&rd 
v&n het ondersteuningsprogr&mm& op dit punt de kernvr&&g is, w&t &&nsluit bij bovenst&&nde 
invent&ris&tie v&n de hulpvr&gen.

Qu& eigen bijdr&ge &&n een ondersteuningsprogr&mm& is een zeer ruime meerderheid v&n de 
gemeenten bereid om in d&t k&der eigen c&sussen in te brengen en st&ppen te zetten in de eigen 
opg&ve. Op het gebied v&n fin&nciën en personeel zijn de gemeenten terughoudend; slechts 
enkelen zouden bereid zijn op dit vl&k bij te dr&gen, een ruim &&nt&l zegt d&&r niet toe bereid te zijn, 
en een ruim &&nt&l gemeenten is niet zeker over het &ntwoord op die vr&&g.

 

*%

"*%

%*%

'*%

)*%

#**%

Werken &&n de 
eigen opg&ve

Inbrengen v&n 
c&sussen

Mensen / 
personeel

Fin&ncieël

.  J&

.  Onbekend

Figuur !': “Zou de gemeente bereid zijn [aan een provinciaal ondersteuningsprogramma]  
een bijdrage te leveren?”

Bereidheid tot bijdr!gen !!n ondersteuning
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!. Conclusies en #dviezen

).$ S!menv!tting v!n de interviews
De veertig gemeenten die meeged&&n hebben &&n deze invent&ris&tie verschillen sterk in de 
hoeveelheid m&&tsch&ppelijk v&stgoed die ze in bezit hebben en in de st&nd v&n z&ken w&t betreft 
de verduurz&ming d&&rv&n. Toch loopt er een &&nt&l rode lijnen door de interviews, w&&r we hier een 
p&&r v&n &&nstippen in het k&der v&n de hoofdvr&gen v&n deze invent&ris&tie.

Inzicht in de 

portefeuille

• De gemeenten hebben het vastgoed dat geheel of gedeeltelijk in hun eigendom is, 

goed in beeld. Daarbij gaat het om ruim drieduizend objecten waarvan ongeveer 

de helft bij de twee grootste steden ligt en ongeveer een kwart van het totaal uit 

scholen bestaat. De overige gemeenten bezitten samen ruim duizend objecten in 

de specifieke sectoren Sport (32%), Welzijn (30%), Ambtelijke huisvesting (21%) en 

Cultuur (17%).

• Het technisch inzicht in de staat van gebouwen en de monitoring van de 

verduurzamingsopgave zit nog vaak op het praktische minimum van energielabels 

en onderhoudsplannen.

Ambities • Een overweldigende meerderheid van de gemeenten heeft ambities voor de 

verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed die aansluiten bij de landelijke 

klimaatdoelstellingen. 

• De motivatie voor die ambities is vooralsnog niet vanuit kostenreductie; de meest 

genoemde motivatie is om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook de 

voorbeeldfunctie van de gemeente speelt vaak een rol.

Proces • Slechts ongeveer de helft van de gemeenten heeft het proces voor deze 

verduurzaming in zicht, en 40% van de gemeenten hanteert daarbij een 

portefeuilleaanpak. De prioritering in de verduurzaming is dan ook vaak nog niet 

inzichtelijk, wat de uitvoering belemmert.

• De gemeenten maken zelden onderscheid tussen de sectoren op beleidsvlak, en 

vooralsnog lopen ook de ervaren knelpunten naar eigen zeggen nauwelijks uiteen.

 $'.



St!nd v!n z!ken • De meerderheid v&n de gemeenten heeft de CO"-reductiedoelen voor "*$*-

"*!* voor niet meer d&n !*% in zicht.

• Voor het verwezenlijken v&n die doelen zegt ruim de helft v&n de gemeenten over 

onvoldoende fin&nciële middelen, personele c&p&citeit en kennis te beschikken. 

Bij de fin&nciële middelen g&&t het niet &lleen om het tot&&lbudget, m&&r ook om 

de continuïteit.

• De gemeenten hebben ond&nks de wettelijke verplichting l&ng niet &llem&&l erv&-

ring met het uitvoeren v&n de EML-m&&tregelen. 

• Op het vl&k v&n concrete m&&tregelen v&lt er nog veel te doen. De sector Ambte-

lijke huisvesting loopt ruim vóór in de uitvoering op dit nive&u (en op het vl&k v&n 

technisch inzicht). Hier heeft de gemeente d&n ook geen tussenkomst v&n, of split 

incentive met, &ndere gebruikers. Verder is hier &lleen de sector Sport net iets 

verder gevorderd d&n de sectoren Welzijn en Cultuur. 

• Een &&nt&l gemeenten heeft beheer of zelfs eigendom v&n een groot deel v&n het 

m&&tsch&ppelijk v&stgoed &&n stichtingen of priv&te p&rtijen uitbesteed. Specifiek 

voor de verduurz&ming werkt een &&nt&l gemeenten structureel met ESCo’s. Deze 

constructies leiden weer tot hun eigen uitd&gingen op het vl&k v&n m&nd&tering, 

contr&ctbeheer, en verdeling v&n investeringen.

Ondersteuning • Ruim 80% v&n de gemeenten heeft een hulpvr&&g, of behoefte &&n s&men-

werking, in provinci&&l verb&nd. Dit komt met een brede bereidheid om in d&t 

verb&nd te werken &&n de eigen opg&ve en om c&sussen in te brengen. De twee 

grootste gemeenten hebben geen hulpvr&&g, m&&r zijn wel geïnteresseerd in 

eventuele provinci&le ondersteuning op het vl&k v&n geld, c&p&citeit (deels) of 

kennissessies (deels).

  Algemeen • Geld voor de h&rdw&re is voor het leeuwendeel v&n de gemeenten een bel&ngrijk 

knelpunt w&&r provinci&le ondersteuning zeer welkom bij zou zijn.

• Ook gebrek &&n interne c&p&citeit op het vl&k v&n verduurz&ming v&n gemeente-

lijk v&stgoed vormt voor een zeer groot &&nt&l gemeenten een serieuze belemme-

ring - en ondersteuningsvr&&g - in die opg&ve.

• Ruim twee derde v&n de gemeenten, v&n klein tot groot, vr&&gt om ondersteu-

ning/s&menwerking in de vorm v&n kennissessies.

  Inhoudelijk • Monitoring, zowel op gebouwnive&u &ls op portefeuillenive&u, geeft bij de helft 

v&n de gemeenten een wens tot ondersteuning of s&menwerking. Enkele gemeen-

ten zijn op dit vl&k ver gevorderd.

• Bij het opzetten v&n een proces/&&np&k vr&&gt een signific&nt &&nt&l gemeenten 

ondersteuning. Het g&&t hier om verschillende st&ppen op de l&dder invent&ris&-

tie—prioritering—pl&nvorming.

• Op het vl&k v&n re&lis&tie (bep&len wijze uitbesteding—opdr&chtverlening—uit-

voering) ligt een hulpvr&&g bij een ruim &&nt&l middelgrote gemeenten.

• Een kleinere groep gemeenten, die s&men toch &&rdig veel v&stgoed bezitten, 

vr&&gt ondersteuning bij het opzetten v&n de b&sis: het vinden v&n bestuurlijk 

dr&&gvl&k, een formulering v&n de duurz&me &mbities, het bep&len v&n de kern-

portefeuille, en/of het re&liseren v&n een richtinggevend college- of r&&dsvoorstel.
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).# Structuur: !!np!kken v!n de versnippering
Het &lgehele beeld is er één v&n versnippering. !" gemeenten werken &fzonderlijk, vrijwel 
zonder onderling cont&ct én zonder signific&nte verbinding met de provincie, &&n de 
verduurz&ming v&n hun gemeentelijk v&stgoed. Sommigen zijn vergevorderd, &nderen st&&n 
&&n het begin. Sommigen hebben &fst&nd ged&&n v&n het beheer of zelfs het bezit v&n hun 
v&stgoed, &nderen g&&n zelf &&n de sl&g met een omv&ngrijke v&stgoedportefeuille. Sommigen 
weten de weg n&&r fin&nciering goed te vinden of beschikken &l over middelen, velen zien hun 
verduurz&mings&mbities niet gere&liseerd worden door geldgebrek. Sommigen g&&n structureel 
in zee met ESCo’s, &nderen huren w&&r beschikb&&r procesf&cilit&toren in, nog &nderen proberen 
intern c&p&citeit op te bouwen. 

Ook beleidsm&tig is het v&stgoed versnipperd: de sectoren en gemeenten komen 
door verschillende constructies juist wel of juist niet in &&nmerking voor de Regeling 
Ontzorgingsprogr&mm&-Verduurz&ming Klein M&&tsch&ppelijk V&stgoed Zuid-Holl&nd, w&t 
ook in d&t progr&mm& de communic&tie compliceert. In &l deze hoeken zijn er mensen op 
verschillende nive&us h&rd &&n het werk om de verduurz&ming v&n het m&&tsch&ppelijk v&stgoed 
te verwezenlijken.

Eén ecosysteem voor maatschappelijk vastgoed
We &dviseren om de p&rtijen &ctief te verbinden in één ecosysteem voor het m&&tsch&ppelijk 
v&stgoed. Zo k&n er worden geprofiteerd v&n de &&nzienlijke en diverse expertise die in 
verschillende hoeken &&nwezig is, en k&n er worden voorkomen d&t elke keer opnieuw een 
r&&mwerk moet worden opgezet voor p&rtijen die buiten de best&&nde ondersteuning v&llen. 
De &ssen v&n diversiteit die nu versnipperend werken, kunnen in zo’n ecosysteem juist werken 
&ls &ssen v&n verbinding: n&bijheid, grootte v&n de gemeente, type vr&&gstuk, type v&stgoed, 
type innov&tie, en meer. L&ngs die &ssen kunnen de p&rtijen elk&&r d&n zelf vinden in de juiste 
communities of pr&ctice w&&r ze het juiste netwerk bouwen, elk&&r &ctiveren, en s&men &&n de sl&g 
g&&n. 

Hier moet slim worden omgeg&&n met de best&&nde pl&tforms zo&ls Bouwstenen voor Soci&&l en 
Energiesl&g. Het g&&t erom de p&rtijen die elk&&r nu nog niet ontmoeten m&&r elk&&r wel nodig 
hebben, &ctief te verbinden. Juist d&&r k&n de provincie een rol spelen. Bel&ngrijke g&ten in het 
best&&nde netwerk die uit de interviews n&&r voren springen zijn de onderlinge verbindingen 
tussen gemeenten, tussen gemeenten en provincie, en tussen gemeenten en p&rtijen &ls Ruimte-
OK en VNG; de l&&tsten hebben &l veel expertise in huis w&&r nog niet optim&&l gebruik v&n wordt 
gem&&kt.

Concreet k&n dit ecosysteem worden ondersteund v&nuit een digit&&l pl&tform met een &&nt&l 
pijlers: ontmoeting v&n de genoemde p&rtijen; workshops en het delen v&n inhoudelijke kennis, 
erv&ringen, en inspir&tie; fin&nciën en de juridisch—politieke dimensie; procesf&cilit&tie; en 
monitoring. De p&rtijen kunnen d&n rondom deze elementen worden bijeengebr&cht v&nuit een 
m&trixmodel, w&&r het l&ngs bovengenoemde &ssen eenvoudig wordt om de juiste groepen op de 
juiste elementen bijeen te brengen. Het is hierbij r&&dz&&m om goed n&&r best&&nde pl&tforms v&n 
deze &&rd te kijken, zo&ls bijvoorbeeld het Europese Sm&rtAgriHubs, zie www.sm&rt&grihubs.eu. 

 $).



Bij de in hoofdstuk (.$ beh&ndelde inhoudelijke &dviezen rondom de hulpvr&gen v&n de 
gemeenten vormt zo’n pl&tform een communic&tieve fundering, die dubbel werk voorkomt en 
s&menwerking mogelijk m&&kt. Omgekeerd geven die ondersteuningsmogelijkheden het pl&tform 
meteen een inhoudelijke component.

Op korte termijn is het bel&ngrijk om het netwerk d&t voor de uitvoering v&n deze &n&lyse is 
opgezet, levend te houden totd&t vervolgst&ppen kunnen worden gezet. Met een rel&tief kleine 
insp&nning k&n d&n worden voorkomen d&t deze investering verloren g&&t. Hier ligt een concrete 
k&ns voor de provincie. Het zou logisch zijn dit te koppelen &&n het opzetten v&n onderlinge 
kennisdeling (zie hoofdstuk (.$.$) op de gebieden die uit deze &n&lyse n&&r boven komen.

Sectorspecifieke verbreding
De verduurz&mingsopg&ve voor het m&&tsch&ppelijk v&stgoed g&&t in principe over CO"-reductie 
doormiddel v&n energiebesp&ring en -opwekking in de gebouwde omgeving. Omd&t een &&nt&l 
sectoren v&n m&&tsch&ppelijk v&stgoed echter te m&ken hebben met gebruikers die enerzijds niet 
noodz&kelijk verbinding hebben met de verduurz&ming v&n de gebruikte p&nden en die &nderzijds 
voor een eigen opg&ve st&&n op &ndere vl&kken zo&ls duurz&me inkoop, circul&riteit, w&terverbruik, 
en m&&tsch&ppelijk ver&ntwoord ondernemen, zou het h&ndig zijn om in die sectoren te kijken of 
&ndere duurz&&mheidsthem&’s kunnen worden meegenomen. D&t is enerzijds een ing&ng om de 
gebruikers (bijvoorbeeld v&nuit een conven&nt) te betrekken bij de verduurz&ming v&n hun p&nden 
en &nderzijds een k&ns om deze bredere opg&ve mee te p&kken v&nuit het communic&tie- en 
ontzorgingswerk d&t nodig is voor het m&&tsch&ppelijk v&stgoed zelf. Ook de provincie Utrecht is 
momenteel erv&ring &&n het opdoen op dit vl&k.

).& Inhoud: pijlers v!n ondersteuning

%.".# Financiën
Een ruime meerderheid v&n de gemeenten beschikt over onvoldoende fin&nciële middelen 
om hun verduurz&mings&mbitie op het gebied v&n gemeentelijk m&&tsch&ppelijk v&stgoed 
te re&liseren. Dit geldt over de hele linie: v&n klein n&&r zeer groot, en v&n verkennend tot 
vergevorderd in het scheppen v&n &mbitie, dr&&gvl&k en proces v&n de verduurz&ming. Dit 
gebrek zien we tot op gebouwnive&u terug in het feit d&t veel procesm&tig en technisch 
eenvoudige m&&tregelen zo&ls het verv&ngen v&n verlichting door LED en het inkopen v&n 
groene stroom ond&nks de &mbities v&&k nog op zich l&ten w&chten. 

Ondersteuning op fondsenwerving en continuïteit
De provinci&le expertise op het gebied v&n fin&nciën k&n een bel&ngrijke steun zijn voor de 
gemeenten. Denk hierbij &&n het verkrijgen v&n toeg&ng tot de juiste Rijksmiddelen of het 
f&ciliteren v&n een fonds voor de &&nsch&f v&n h&rdw&re, bijvoorbeeld gevuld v&nuit een 
Europese subsidie; dit zou voor gemeenten die er fin&ncieel minder sterk voor st&&n of op 
dit vl&k meer risico-&vers zijn een bel&ngrijke steun in de rug vormen. A&ngrenzend k&n de 
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provincie meedenken over en bijsturen op de continuïteit v&n middelen voor de verduurz&ming v&n 
gemeentelijk v&stgoed: hoe borgen we d&t er niet teveel met budgetten wordt geschoven ten koste 
v&n deze opg&ve?

Kritisch bekijken bestaande subsidieregelingen
Een verdere k&ns is om de best&&nde subsidieregelingen voor niet-overheden kritisch te bekijken en 
te zien of die ook voor de gemeenten beschikb&&r gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld de regeling 
Zonnig Zuid-Holl&nd geniet veel interesse v&nuit de gemeenten - w&t ook &&nsluit bij de grote vr&&g 
n&&r geschikte d&ken onder energiecoöper&ties - en dit is een goed voorbeeld v&n de &fstemming 
die er te h&len is bij beter cont&ct tussen gemeenten en provincie op dit vl&k. Dit h&&kt ook in op 
de observ&tie die veel gemeenten m&ken en die ook in de sector&le routek&&rt wordt genoemd, 
d&t een signific&nt &&nt&l benodigde duurz&&mheidsm&&tregelen zonder subsidie economisch niet 
rend&bel en d&&rmee in de pr&ktijk moeilijk in het gemeentelijk budget te p&ssen zijn.

%.".$ Capaciteit
Personeelsgebrek vormt een bel&ngrijk knelpunt in de verduurz&mingsopg&ve voor de meeste 
gemeenten. Hierbij g&&t het niet zozeer om personeelsc&p&citeit voor str&tegische vr&&gstukken, 
m&&r juist om meer flexibel inzetb&re f&cilit&toren op proces- en uitvoeringsnive&u. M&&twerk 
en flexibiliteit zijn geboden v&nwege de diversiteit &&n concrete situ&ties bij de gemeenten. 
Hoewel inhuur v&n externen ook hier onderdeel is v&n de bedrijfsvoering v&n gemeenten zetten 
m&rktontwikkelingen deze uitweg onder druk, w&t ook in de kosten gereflecteerd wordt en 
d&&rmee de budgetten verder beknelt: provinci&le ondersteuning op het gebied v&n c&p&citeit 
wordt d&n ook door het leeuwendeel v&n de gemeenten &ls wenselijk gezien.

Uitbreiden provinciaal ontzorgingsprogramma
Een uitbreiding v&n de doelgroep voor de co&ches en procesf&cilit&toren uit de Regeling 
Ontzorgingsprogr&mm& Verduurz&ming Klein M&&tsch&ppelijk V&stgoed Zuid-Holl&nd zou goed 
&&nsluiten bij de &&rd v&n deze hulpvr&&g. Ontzorging is &ltijd m&&twerk, m&&r &lgemeen genomen 
g&&t het hier enerzijds om de k&t&lyserende werking en het overzicht die het geeft om een centr&le 
plek te hebben w&&r &lle dossiers op dit vl&k bij elk&&r komen, en &nderzijds om de directe &&np&k v&n 
het c&p&citeitsgebrek die wordt gevormd door de inzet v&n procesf&cilit&toren v&nuit de provincie.

De uitvoering v&n het Ontzorgingsprogr&mm& is &l in volle g&ng en het st&&t d&&rmee kl&&r 
voor eventuele uitbreiding. Bovendien kunnen de cont&cten en niet te vergeten de individuele 
invent&ris&tie v&n hulpvr&gen die er v&nuit deze &n&lyse &l liggen een stevige b&sis bieden voor 
verdere uitbreiding n&&r het gemeentelijk v&stgoed.
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Ondersteuning bij inkoop en aanbesteding
De provincie heeft gedegen kennis en c&p&citeit in huis op het gebied v&n inkoop en &&nbesteding. 
De provincie k&n veel gemeenten hiermee direct ondersteunen in een bel&ngrijke component v&n hun 
opg&ve, w&t &&n een duidelijke behoefte zou be&ntwoorden.

%."." Kennis, ervaring, en samenwerking
Er liggen k&nsen bij de breed gedr&gen behoefte &&n kennissessies, &&n meer s&menwerking, 
en &&n het uitwisselen v&n erv&ringen. Op het vl&k v&n kennis g&&t het hier bijvoorbeeld over 
ontwikkelingen op het vl&k v&n mogelijkheden en k&nsen v&nuit de wet- en regelgeving (zowel 
l&ndelijk &ls provinci&&l). W&t betreft erv&ringen is het niet &lleen interess&nt om n&&r successen en 
missers in bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling of de verhouding tot gebruikers v&n het v&stgoed te 
kijken, m&&r ook de inzet v&n ESCo’s of &ltern&tieve &&np&kken voor de verduurz&ming kunnen hier 
worden besproken. W&t betreft s&menwerken g&&t het over het bieden v&n een context w&&rv&nuit 
de betreffende &fdelingen v&n de verschillende gemeenten effectief kunnen sp&rren en netwerken.

Werkgroepen voor kennisoverdracht
De combin&tie v&n kennissessies, s&menwerking, en het uitwisselen v&n erv&ring k&n rel&tief 
l&&gdrempelig worden &&ngezwengeld door werkgroepen op te zetten, w&&r zowel externe kennisinput 
k&n worden georg&niseerd &ls succes- en probleemerv&ringen v&n de verschillende gemeenten 
gez&menlijk kunnen worden uitgelicht. Die werkgroepen vormen v&nuit de gez&menlijke deeln&me 
een n&tuurlijk st&rtpunt voor een netwerk. D&&rbij is het v&n bel&ng om de verschillende behoeftes 
v&n verschillende gemeenten goed in het oog te houden bij het &gend&beheer. Het in tot&&l vrij ruime 
&&nt&l betrokken gemeenten en &mbten&ren m&&kt opsplitsing mogelijk, zowel them&tisch &ls n&&r 
de onderlinge overeenkomsten v&n gemeenten. Ook hier kunnen de cont&cten en invent&ris&tie v&n 
hulpvr&gen die ten behoeve v&n deze &n&lyse zijn opged&&n een goed st&rtpunt vormen.

Samenwerking bij alternatieve beheerconstructies 
Een &&nt&l gemeenten heeft de energieprest&ties, het beheer of zelfs eigendom v&n een groot 
deel v&n het m&&tsch&ppelijk v&stgoed &&n derden uitbesteed. Het is bel&ngrijk deze groep niet te 
vergeten en in groepsverb&nd, gebruikm&kend v&n de kennis die bij derden &ls RVO &l &&nwezig is, 
op zoek te g&&n n&&r de juiste &&np&k en expertise op het vl&k v&n m&nd&tering, contr&ctbeheer, en 
verdeling v&n de ver&ntwoordelijkheid voor investeringen tussen eigen&&r, beheerder en gebruiker.

%.".! Monitoring
Monitoring, zowel op gebouwnive&u &ls op portefeuillenive&u, is een grote sl&g die veel gemeenten 
nog kunnen m&ken. Een meerderheid v&n de gemeenten is d&n ook geïnteresseerd in provinci&le 
ondersteuning op dit gebied. Enkele gemeenten hebben &l w&t erv&ringen met dit them& 
opged&&n, w&t goede input k&n vormen voor de rest m&&r w&&r ook duidelijk wordt d&t het een 
gemis zou zijn om elke gemeente &fzonderlijk door dit proces te l&ten g&&n. 
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Samenwerken aan monitoring
Op het gebied v&n monitoring ligt een k&ns voor een efficiëntie- en kw&liteitssl&g door in 
provinci&&l verb&nd s&men te werken. In de pr&ktijk suggereert dit om op d&t nive&u goed te kijken 
n&&r de &l beschikb&re tools voor en erv&ringen met dit doel. Het g&&t hier niet noodz&kelijk om 
st&nd&&rdisering m&&r eerder om een lerende omg&ng met knelpunten en successen. Hierbij kunnen 
de voor deze &n&lyse gelegde cont&cten met gemeenten en VNG een eerste st&p vormen om de juiste 
gespreksp&rtners te vinden. Het k&n interess&nt zijn om ook de omgevingsdiensten te betrekken, die 
v&nuit hun toezichtsrol &l zeer dicht op de monitoring zitten. Voor de provincie schetst s&menwerking 
op dit vl&k ook de interess&nte mogelijkheid om gestructureerd toeg&ng te verkrijgen tot gegevens 
die bijvoorbeeld het bijhouden v&n het kennisnive&u d&t met deze &n&lyse wordt versch&ft signific&nt 
zouden vereenvoudigen. Een &&nd&chtspunt in deze richting zit bij de toeg&ng tot gebruik(er)
sgegevens bij het niet-&mbtelijk v&stgoed, w&&r juist op provinci&&l nive&u wellicht voldoende m&ss& is 
om een sl&g te sl&&n.
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*.# Verdeling gemeentelijk v!stgoed exclusief Rotterd!m en Den H!!g

.  Ambtelijke huisvesting

.  Welzijn

.  Cultuur

.  Sport
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*.& Glob!le overzichten v!n milieubel!sting bij sport!ccommod!ties

.  Elektriciteit %)%

.  Br&ndstof & w&rmte !*%

.  W&ter & &fv&lw&ter "%

Afbeelding: Milieubarometer binnensportaccommodaties
De grafiek toont de verdeling van de milieubelasting van elektriciteit, verwarming en water.  
Afval en vervoer zijn niet meegenomen.+
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.  Elektriciteit %*%

.  Br&ndstof & w&rmte %)%

.  W&ter & &fv&lw&ter #%

.  Bedrijfs&fv&l "%

.  Gev&&rlijk &fv&l *,*#%

.  Bezoekersverkeer '%

.  Woon-werkverkeer $%

.  Z&kelijk verkeer *,+%

Afbeelding: Milieubarometer zwembaden   
De grafiek toont de verdeling van de milieubelasting van een gemiddeld zwembad  
(met WKK-installatie).+

.  Elektriciteit ""%

.  Br&ndstof & w&rmte #'%

.  W&ter & &fv&lw&ter "%

.  Bedrijfs&fv&l (%

.  Gev&&rlijk &fv&l *,*#%

.  Bezoekersverkeer '%

.  Mobiele werktuigen !%

.  Personenvervoer #!%

Afbeelding: Milieubarometer voetbalvereniging
De grafiek toont de verdeling van de milieubelasting. 

.  Elektriciteit ()%

.  Br&ndstof & w&rmte #)%

.  W&ter & &fv&lw&ter %%

Afbeelding: Milieubarometer Tennisvereniging
De grafiek toont de verdeling van de milieubelasting. Sporten die in de wintermaanden minder 
beoefend worden hebben een lagere milieubelasting op brandstof & warmte.
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Bron van deze gemiddelde Milieubarometers
Stichting Stimul&r heeft bij een &&nt&l sportverenigingen energiesc&ns uitgevoerd, zowel grote 
&ls kleine. Op b&sis v&n zestien voetb&lverenigingen en tien tennisverenigingen heeft Stimul&r de 
gemiddelde milieuscore voor deze sportverenigingen bep&&ld.
• Voor de voetb&lverenigingen w&ren ook genoeg betrouwb&re cijfers over &fv&l en vervoer 

ingevuld.
• Voor de tennisverenigingen hebben we voor deze them&’s geen gemiddelde kunnen berekenen.

*.% Glob!le overzichten v!n milieubel!sting bij cultuur!ccommod!ties

De milieubelasting van een gemiddeld theater in verschillende milieuthema’s

.  Elektriciteit (%%

.  Br&ndstof & w&rmte #)%

.  W&ter & &fv&lw&ter "%

.  Bedrijfs&fv&l !%

.  Gev&&rlijk &fv&l *,$%

.  K&ntoorp&pier *,$%

De milieubelasting van een gemiddeld theater, inclusief vervoer

.  Elektriciteit %!%

.  Br&ndstof & w&rmte ##%

.  W&ter & &fv&lw&ter #%

.  Bedrijfs&fv&l $%

.  Gev&&rlijk &fv&l *,"%

.  Bezoekersverkeer $#%

.  Woon-werkverkeer %%

.  Z&kelijk verkeer $%

.  Goederenvervoer *,%%

.  K&ntoorp&pier *,%%
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*.' Processchem! verduurz!men gemeentelijk v!stgoed (RVO)
In de Leidr&&d verduurz&men gemeentelijk v&stgoed, gepubliceerd door RVO in november "*"*, 
wordt de sector&le routek&&rt gemeentelijk v&stgoed &&ngevuld met een st&ppenpl&n. 
Voor verdere det&ils verwijzen we n&&r d&t document; hier is &lleen het overkoepelende schem& 
weergegeven, om te l&ten zien hoe d&t in deze &n&lyse &&n de hulpvr&gen v&n de gemeenten is 
gekoppeld.
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