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Hogeschool Inholland Alkmaar: Duurzaam en groen.



› Beleid
› Wetgeving
› Hoe naar energielabel-C
› Verdere toekomst
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A. Minder dan 100 m2

B. Meer dan 100 m2
C. Ik zou het echt niet weten

Schat de oppervlakte kantoor van uw organisatie
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Beleid
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› 49% CO2-reductie in 2030
› Nieuwbouw woningen niet meer op aardgas
› 50.000 bestaande woningen aardgasvrij in 2021
› Klimaatwet en Nieuw Klimaatakkoord
› 3 Mton CO2-reductie door utiliteitsbouw in 2030

Regeerakkoord 2017 - 2021
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Beleid rondom duurzame utiliteitsgebouwen 

6

Ewnergiebesparingsplicht: 
erkende maatregelen

Informatieplicht Energielabel C
kantoren

Streefdoel

Start 
Aardgasvrij 

maken

Eindnorm

Bestaande bouw

Nieuwbouw Invoering BENG



› Het geeft je een goed gevoel
› Kantoren worden gezonder
› Kantoren worden meer waard
› Kantoren zijn beter te 

verhuren
› Je kantoor is up-to-date en 

heeft minder onderhoud nodig
› Je voldoet aan wet- en 

regelgeving

› Je kunt in aanmerking komen 
van financiële regelingen

› Na de investering kost het 
minder
– Qua onderhoud
– Qua energiekosten

› De bank vraagt erom

Verduurzamen heeft vele voordelen

7



Wetgeving
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› https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/


› Verplicht bij verkoop, verhuur 
en nieuwbouw vanaf 50 m2

› Altijd verplicht bij overheids-
gebouwen vanaf 250 m2

› Afficheren
– Overheidsgebouwen
– Publieke gebouwen

Energielabel utiliteitsbouw
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Energielabel C voor kantoren
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Wettekst: Bouwbesluit



Ieder kantoor groter dan 
100m2 moet in 2023 minimaal 
energielabel C hebben.

Uitzonderingen:
› Kantoor(ruimte) gebruikt als 

nevenfunctie (<50% gebruiks-
oppervlak heeft kantoorfunctie)

› Monumenten (Rijk/prov./gem.) 

› Binnen 2 jaar te slopen/ 
transformeren/ onteigenen 
panden

De ELC verplichting in het kort
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A. Ik denk het wel

B. Ik denk het niet
C. Ik zou het niet weten

Valt uw kantoor onder de verplichting?
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Infographic op RVO.nl

Ingewikkelde situatie? 
Zeker weten?
> Contact uw handhaver: de 
gemeente.

Moet uw kantoor voldoen?
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Bron: RVO.nl, juli 2020



Schatting stand van zaken
Schatting kantoren 2020:
• 97.000 kantoren in Nederland

• 62.000 kantoren moeten voldoen aan energielabel-C

• 34% heeft label-C of beter

• 12% heeft label-D of slechter

• 54% heeft nog geen energielabel

17



Naar label-C
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A. Ons kantoor heeft al een label C of beter

B. Ik denk dat het wel mee valt
C. Ik denk dat er veel moet gebeuren

D. Ik zou het niet weten

Wat moet u nog doen?
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Maatregelen
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Wat levert het op?

€ 14/m2 € 3 m2/jaar
TVT: 5 jaar

€ 13/m2 € 3 m2/jaar
TVT: 5 jaar

€ 9/m2 € 1,50 m2/jaar
TVT: 6,5 jaar

€ 13 m2/jaar
TVT: 4,5 jaar

€ 57/m2

Investering:                Opbrengst:
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Hoe ga ik naar een geldig Energielabel C
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Ben ik met het voldoen aan 
wetgeving energielabel-C klaar?
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WANT

› Wetgeving is voor 
achterblijvers…

› Het wordt lokaal bepaald 
wie er wanneer “van het 
aardgas af gaat”

› Nieuwe ambities 
klimaatakkoord voor 
2030 en 2050

DUS

› Denk na over of fossielvrije opties
› Denk na over lokale/regionale 

mogelijkheden
› Begin met goed isoleren
› Begin met monitoring van je 

energieverbruik
› Doe het snel, capaciteit wordt een 

probleem

Nee, de energietransitie is enorm en staat pas 
aan het begin.
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Dank u wel voor uw aandacht
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https://www.rvo.nl/energielabelC
https://www.rvo.nl/gebouwen

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

https://www.rvo.nl/energielabelC
https://www.rvo.nl/gebouwen
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/

