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Verklaring Rijksvastgoedbedrijf d.d. 26 juni 2018 
 
Inleiding 
Als onderdeel van de klimaattafel gebouwde omgeving hebben maatschappelijke organisaties hun 
bijdrage aan de korte termijn doelstellingen van de Startmotor besproken met corporaties en 
energieleveranciers. Daarnaast hebben zij hun visie op de energietransitie besproken in relatie tot 
hun eigen vastgoed. RVB heeft in dat licht een routekaart ingediend voor het verduurzamen van 
de eigen vastgoedportefeuille. Hieronder zijn de afspraken kort samengevat.  
 
Routekaart voor energietransitie 
Het RVB heeft een routekaart ingediend voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Het 
RVB streeft daarbij naar een CO2-neutrale portefeuille in 2050, waarbij in 2040 het overgrote deel 
is behaald (minimaal 85% ten opzichte van 1990). Kostenefficiency staat centraal binnen onze 
aanpak. Daarom richten wij ons daarbij binnen de ruimte van de wet op het einddoel en sturen 
portefeuillebreed. De routekaart die het RVB reeds heeft ingediend zal voor 1 mei 2019 verder 
worden uitgewerkt in een concrete programmering met planning.  
 
Wijkgerichte aanpak voor aardgastransitie en bijdrage aan Startmotor 
Hoewel gemeenten de regie voeren op de wijkgerichte aanpak, doen zij dit niet alleen. Gemeenten 
nemen hun besluiten in samenhang en overleg met gebouweigenaren, bewonersorganisaties, 
netbeheerders, warmtebedrijven, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties, 
medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is één van deze 
partijen. Het Rijksvastgoedbedrijf onderschrijft het belang van de wijkgerichte aanpak.  
 
Vooruitlopend op de besluitvorming rond de gemeentelijke transitievisies warmte zal het 
Rijksvastgoedbedrijf waar mogelijk  en rendabel  zich bereid tonen om een snelle start te maken 
met het verduurzamen en aardgasvrij maken van haar gebouwen, door aan te sluiten bij 
initiatieven van gemeenten, corporaties en energieleveranciers. 

 

  



Verklaring VNG 
 
Versie 25 juni 
 
Inleiding 
Als onderdeel van de klimaattafel gebouwde omgeving hebben maatschappelijke organisaties hun 
bijdrage aan de korte termijn doelstellingen van de Startmotorvisie besproken met corporaties en 
energieleveranciers. Daarnaast hebben zij hun visie op de energietransitie besproken in relatie tot 
hun eigen vastgoed. VNG heeft in dat licht in gesprek met haar leden een concept routekaart 
opgesteld met daarin een voorgesteld ambitieniveau en werkwijze t.a.v. verduurzaming van 
vastgoed in eigendom van gemeenten, in lijn met de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt in 
het Interbestuurlijke Programma. Hieronder is deze concept routekaart kort samengevat. Het 
achterliggende document is de basis voor verdere uitwerking en besluitvorming door de leden in 
de tweede helft van dit jaar, in samenhang met andere afspraken uit het Klimaatakkoord. VNG 
spant zich in om de definitieve versie van deze routekaart uiterlijk 1 mei 2019 gereed te hebben. 
 
Routekaart voor energietransitie 
De VNG heeft een concept routekaart opgesteld voor het verduurzamen van vastgoed in eigendom 
van gemeenten. Daarin wordt in lijn met het eerder dit jaar afgesloten Interbestuurlijke 
Programma het volgende ambitieniveau voorgesteld: 
- Gemeenten streven naar een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2040.  
- Streven is dat nieuwbouw in opdracht van gemeenten vanaf 2020 zo wordt opgeleverd dat 
afkoppeling van aardgas mogelijk is.  
 
Hiertoe brengen gemeenten uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart en voorzien 
deze van een aanpak waaruit blijkt dat het eigen vastgoed de komende jaren in tranches wordt 
verduurzaamd richting energieneutraal. De VNG ondersteunt hen daarbij door kennis en 
communicatie, zoals een format voor het in kaart brengen van de vastgoedportefeuille, een 
benchmark voor gemeentelijk vastgoed, een modelaanpak inclusief een handleiding voor 
bestuurlijke besluitvorming en door het verspreiden van goede voorbeelden. 
 
Bijdrage aan de Startmotor 
VNG roept gemeenten op om een snelle start van de verduurzaming van de warmtevoorziening te 
faciliteren, vooruitlopend op besluitvorming rond de gemeentelijke transitievisies warmte. Het ligt 
in de rede dat gemeenten daarbij onderzoeken of zij met hun eigen vastgoed een bijdrage kunnen 
leveren aan deze snelle start, door aan te sluiten bij initiatieven van corporaties en 
energieleveranciers daar waar overeenstemming is over de gewenste warmtevoorziening voor de 
betreffende wijk. 
  



Verklaring Onderwijs:  
PO-Raad, VO-raad, MBO raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en VNG 

 
 

1. De PO-Raad, VO-raad, MBO raad, Vereniging Hogescholen en VSNU stimuleren dat in wijken 
waar voortvarend met de verduurzaming van woningen en de warmtelevering van start 
wordt gegaan er door in of nabij deze wijk aanwezige onderwijsinstellingen bekeken wordt 
of deelname aan – ter versterking van - deze voortvarende aanpak mogelijk is.  

2. De PO-Raad, VO-raad, MBO raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en VNG spreken de 
intentie uit om middels een routekaart op sectorniveau voor 1 mei 2019 inzicht te geven in 
wanneer en op welke manier het vastgoed van onderwijsinstellingen zal worden 
verduurzaamd. Het einddoel is energieneutraal in 2040 voor scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs (conform het interbestuurlijk programma) en energieneutraal in 2050 
voor MBO, HBO en Universitaire instellingen. 

 
  



Verklaring Zorg 
 
 
Inleiding 
Als onderdeel van de klimaattafel gebouwde omgeving hebben de zorgbrancheverengingen Actiz, 
GGZ-Nederland, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), De 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Vereniging Gehandicapten Nederland 
(VGN) met het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een preambule voor een 
routekaart ter verduurzaming van het zorgvastgoed opgesteld. Hieronder zijn de intenties kort 
samengevat. 
 
Routekaart voor energietransitie 
VWS heeft met de input van Actiz, GGZ-Nederland, NFU, NVZ en VGN een preambule voor een 
routekaart ingediend voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuilles in de zorg. 
De partijen spannen zich in voor een CO2-neutrale vastgoedportefeuille in 2050. Kostenefficiency 
en aansluiting bij natuurlijke momenten van renovatie, onderhoud en nieuwbouw zijn belangrijke 
voorwaarden in de aanpak.  
Daarom richten partijen zich op het einddoel en sturen portefeuille(sector)breed op de 
vastgoedportefeuille in eigendom. De preambule routekaart die partijen reeds hebben ingediend 
zal voor 1 mei 2019 verder worden uitgewerkt in een concrete routekaart ter programmering met 
planning. Deze verdere uitwerking geeft inzicht in waar extra inzet of middelen nodig zijn (zie ook 
de preambule). 
 
Wijkgerichte aanpak voor aardgastransitie 
Hoewel gemeenten de regie voeren op de wijkgerichte aanpak, doen zij dit niet alleen. Gemeenten 
nemen hun besluiten in samenhang en overleg met gebouweigenaren, bewonersorganisaties, 
netbeheerders, warmtebedrijven, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties, 
medeoverheden en maatschappelijk organisaties. De zorgsector hoort daarbij en zal waar mogelijk 
zich bereid tonen aan deze initiatieven deel te nemen en/of te ontwikkelen.  
 
  



Verklaring partijen Monumentenzorg 
 
 
Inleiding 
Als onderdeel van de klimaattafel gebouwde omgeving hebben de partijen in de 
monumentensector met elkaar gesproken en een routekaart ingediend voor het verduurzamen van 
monumenten. De partijen hebben dit gedaan vanuit de overtuiging dat ook monumenten kunnen 
en moeten verduurzamen: voor het klimaat én om ze op verantwoorde wijze door te kunnen 
geven aan toekomstige generaties. 
 
Routekaart voor monumenten 
De partijen in de monumentensector streven naar een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 
2040, als gemiddelde over de gehele voorraad monumenten. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij natuurlijke (investerings)momenten voor de eigenaar. Gezocht wordt naar een 
optimale balans tussen opbrengsten in termen van energie-efficiëntie, kostenefficiëntie én behoud 
en herstel van monumentale waarden. Het werkelijke energieverbruik  is het uitgangspunt. Er 
wordt naast energiebesparing ingezet op het  opwekken en uitwisselen van groene energie en 
warmte -al dan niet collectief binnen de sector. De partijen spreken de intentie uit om de 
routekaart  uit te werken. Voor 1 mei 2019 is duidelijk  hoe het monumentaal vastgoed  wordt 
verduurzaamd.  
 
Wijkgerichte aanpak voor aardgastransitie 
Gemeenten voeren regie op de wijkgerichte aanpak en doen dit samen met eigenaren, 
bewonersorganisaties, netbeheerders, warmtebedrijven, bouw- en installatiebedrijven, 
woningcorporaties, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Ook de specifieke partijen 
in de monumentensector, in hun hoedanigheid als eigenaar, belangenbehartiger of deskundige, 
spreken de intentie uit om hieraan mee te werken en onderschrijven het belang van de 
wijkgerichte aanpak.  
De betrokkenheid van de partijen richt zich daarbij  op monumenten,  en op een zorgvuldige 
inpassing van de transitie in de waardevolle historische stads- en dorpscentra en gebieden. 
 
Partijen monumentenzorg 
Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Vereniging 
Hendrick de Keyzer, Nationale Monumentenorganisatie, BOEi, Nyenrode Business Universiteit, De 
Groene Grachten, OOM Advies, Huis en Erfgoed Collectief, Vereniging Provinciale 
Monumentenwachten Nederland, Nationaal Restauratiefonds, Rabobank, Stichting Erkende 
Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal 
Overleg en het Rijk (waaronder RCE).  Natuurmonumenten, RVB en Aedes hebben aangegeven 
graag aan te willen sluiten bij het vervolgtraject, hetgeen mogelijk ook geldt voor andere, nog niet 
aangesloten partijen uit de monumentensector (groeimodel).  
 
 
 
 
  



Verduurzamen vastgoed dat in beheer is bij de politie 
 
Inleiding 
Als onderdeel van de klimaattafel gebouwde omgeving hebben maatschappelijke organisaties hun 
bijdrage aan de korte termijn doelstellingen van de Startmotor besproken met corporaties en 
energieleveranciers. Daarnaast hebben zij hun visie op de energietransitie besproken in relatie tot 
hun eigen vastgoed. De politie heeft in dat licht een routekaart ingediend voor het verduurzamen 
van de eigen vastgoedportefeuille. Hieronder zijn de afspraken kort samengevat.  
 
Routekaart voor energietransitie 
De politie heeft een routekaart ingediend voor het verduurzamen van haar vastgoedportefeuille.  
‘Doen wat moet en kansen benutten’: de politie legt de prioriteit bij het realiseren van een veiliger 
Nederland. Duurzaamheid is van belang, maar mag niet ten koste gaan van capaciteit of budget 
dat ook voor de operatie kan worden ingezet. De politie streeft daarbij naar een CO2-neutrale 
portefeuille in 2050. Kostenefficiency staat centraal binnen deze aanpak. Daarom richt de politie 
zich daarbij op het einddoel en stuurt portefeuille-breed. De routekaart die de politie reeds heeft 
ingediend zal voor 1 mei 2019 verder worden uitgewerkt. 
 
Wijkgerichte aanpak voor aardgastransitie en bijdrage aan Startmotor 
Hoewel gemeenten de regie voeren op de wijkgerichte aanpak, doen zij dit niet alleen. Gemeenten 
nemen hun besluiten in samenhang en overleg met gebouweigenaren, bewonersorganisaties, 
netbeheerders, warmtebedrijven, bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties, 
medeoverheden en maatschappelijke organisaties. De politie is één van deze partijen. De politie 
onderschrijft het belang van de wijkgerichte aanpak. Vooruitlopend op de besluitvorming rond de 
gemeentelijke transitievisies warmte zal de politie waar mogelijk en rendabel zich bereid tonen om 
een snelle start te maken met het verduurzamen en aardgasvrij maken van haar gebouwen, door 
aan te sluiten bij initiatieven van gemeenten, corporaties en energieleveranciers. 
 
 
 



 
 
 

 
BAC ENERGIE  

 

 
 
 
 
Verduurzamen provinciaal vastgoed 
 
Inleiding 
Als onderdeel van de klimaattafel gebouwde omgeving is per sector een routekaart opgesteld om het eigen 
maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Hieronder zijn kort de afspraken samengevat die het IPO namens de 
gezamenlijke provincies heeft gemaakt.  
 
Routekaart voor energietransitie 
Het IPO heeft een routekaart ingediend in relatie tot het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Provincies 
streven naar een energieneutrale vastgoedportefeuille in 2028. Werkelijke realisatie hangt af van logische 
investeringsmomenten.  Als eerste stap voeren provincies uiterlijk 1 oktober 2018 een energiescan uit op alle vastgoed 
dat duurzaam in bezit is.  Op 31 december 2018 is de concrete programmering en planning gereed, leidend tot 
energieneutraal vastgoed uiterlijk in 2028.  
 
Wijkgerichte aanpak voor aardgastransitie 
Hoewel gemeenten de regie voeren op de wijkgerichte aanpak, doen zij dit niet alleen. Gemeenten nemen hun 
besluiten in samenhang en overleg met gebouweigenaren, bewonersorganisaties, netbeheerders, warmtebedrijven, 
bouw- en installatiebedrijven, woningcorporaties, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. IPO 
(gezamenlijke provincies) is één van deze partijen. Het IPO onderschrijft het belang van de wijkgerichte aanpak. Waar 
gewenst zal IPO ondersteuning bieden.  
 
Als in een wijk, met ook provinciaal vastgoed, initiatieven worden ondernomen, zullen provincies in principe 
participeren binnen de wijkaanpak. 
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