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Kantorenvisie Duurzaamheid




Inleiding


In dit rapport wofdl geadviseerd hoe de en de gemeenten van Zuid-Holtand Zuid de Kantorenvisie 2019-

2024 kunnen uitwerken op het gebied vtn duurzaamheid, te weten de thema's; energie, nv^iliteit,

klimaatadapMI^, ecoiogie en circulair matertaalgebriJik. Uit de aangedragen instrumenten van hoofdstuk 2 kan

een keuze worden gemaakt voor de uitvoehngsprogramma's van de gemeenten. 


Hoofdstuk 1. Advies voor visie duurzame kantoren Zuid-Holland Zuid


Gezien de Imdelipce ontwikkeiingen van het klimaat- en energiebelekj wordt duurzaamheid steeds belangrijker.

De geffneoton in de regio Zuid-Holland Zuid werken aan het verduurzamen van de kantorenmarkt. De

beefeiurf|he ̂ bities op het gebied van energie en duunaamheid z^n hoog. De gemeenten in Zuid-HoHand Zuid

conform de regionale rinnqjlae^atiijiefti naar een energieneutrale regio. Er wordt cmder andere

gntreefo naar het 'gasioos' woiden. HierorKler is de vWe weergegeven voor het verduurzamen van de

kantorerrportefBullle van Zuid-Holand ZuM. Om een de visie verdere invuliing te geven kunrten regio's en

gemeenten per thema ambities en doelen formuieren.


'De gemeenten in Zuid-Holland Zuid streven naar een kantorenportefeuille:


0


waadn de gebot/wen en«igfoneu(rea/z$n;


nrae/in de uttstoot door mobUHeit wordt


vermeden;


0 

met ndrrrte voor bfodfversAe^


0


die folmeatbesterKfig te

@

en waerm meterwen en grondstomn op een

duurzame mamer worden g^)ruikt en hergebruikt.'


Op het gebied van duurzaamheid is er binnen de kantorenmarkt nog veet winst te behalen. Oe kwaiiteit en

duurzaamheid van kantoren in de regio is wisseiend. Een duurzame kantorenportefeuille in Zuid-Hoilarxl Zuid

zorgt voor een aantrekkelijk vestigingskllmaat en heeft positieve efFecten op mens en milieu. Investeren in

duurzaamheid zorgt voor toekomstbestendige kantoren en verbetert daarmee de marktpositie van de

kantorenportefeuille.


Er is samenwerking nodig tussen de gerrreenten en ondersteunende instanties als bijvoorbeeid de Dienst

Gezortdheid en Jeugd, het Ingenieursbureau Drechtsteden, de waterschappen en de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid om ambities en doelstellingen te formuieren en te reaiiseren.
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Hoofdstuk 2. Instrumenten ter verduurzaming


Om de vast te stiltn ambities en daalalrtilngon op het gebied van energie en duurzaamheid te realiseren treden

de gemeentan in de regio op in een fcadersteliende, toeachthoudende, deeinemende, ̂ Irterende. inspirerende

en verbindmdi roi. In dit hootistuk wordt beschreven weike instrumenten ingezet kunnen worden om ambities en

doelsMtapan te halen. Daarbij warden er vier pljlers gehanteerd, namelijk;


• verduurzaming almulerun;


• het goede imnitowlrl geven;


• wet-en raQalQi>iring als minimum;


• kaders tIMtn in de omgevingsviste en bij niimtelijke ptanvorming.


VardiMBwaiwg atknuleFen


Om de Mbfties en doels^iingen te bewwrt«M9Mi is het nodig om kantooreigenaren en huurders te infonreren

en te atimuleren het kantootpand en de organtsabe te verduurzamen. De gemeenten treden daarUj op in een


Informerende. tedlttorende, inaplrafandi en vwiWndande rol.


Keurmwken bij duurzaam bojwen, duurzaam ondememen en duurzame bestaande bouw

Kantooreigenaren huurders en projectontwikkelaars kunnen worden gestimuleerd om met duurzame keurmeiken

te werken. Er bestaan keurmerken voor duurzaam ondememen, duurzaam bouvran en duurzame bestaande

bouw. Voorbeeiden zijn BREEAM, LEED of GPR-gebouw.


Reeds wordt er door meerdere gemeenten gewerkt met GPR-gebouw. GPR-gebouw is een instrument om de

duurzaamheid van een kantoorgebouw in kaart te brengen door mkkJel van scores voor de thema's; energie,

milieu, gezor>dheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Er kan een bepaakte totaalscore worden geambieerd.

Ort instrument kan worden gehanteerd bij nieuwbouw, maar tevens bij bestaande bouw. Bij aanbestedingen en

privaatrechtelijke trajecten kan de gemeente dit instrument rnzetten.


Energieiabeistappen


Energieiabei C wordt verpilcht voor bestaande kantooipanden.'' De rijksoverheid streeft echter naar een voliedig

energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, waardoor er nu ook al gestreefd kan worden naar een beter

energiei^>el, label B tot . Dit doel kan worden bereikt door kantooreigenaren en huurders te stimuleren om

energiebesparende en -opwekkende maatregelen te treften, zoals isolatie, warmtepompen en zonnepanelen.

Door kantooreigenaren en huurders te stimuleren tot het nemen van maatregelen zal ook het naleefgedrag hoger

worden van de toekomstige label C verplichting en de Wet milieubeheer. Ook worden middels deze

stimuterirgstrs^ecten stappen gezet als invuliing van de doelstelling van de regionale energiestrategiedn: een

energieneutrale regie.


Stimuleringstrajecten kunnen bestaan uit ertergiescans of infbrmatiebijeenkomsten. Energiescans kunnen worden

ingezet om kansen en energiebesparende maatregelen bij kantoorpanden te inventariseren. De meeste

energiebesparende maatregelen werken ook kostenbesparer>d. Het laaghangertoe fruit heeft vaak een korte

terugverdient^. De gemeenten kunnen voor kantooreigenaren en huurders een bijeenkomst organiseren waarin

wordt uitgeiegd hoe zij label stappen kunnen maken naar label C. hoe voldaan kan worden aan de Wet

milieubeheer en wat er verder nog voor mogeljikheden zijn op het gebied van energie besparen en opwekken. Op

te organiseren bijeenkomsten kunnen eigenaren en gebruikers van kantoorpanden etkaar informeren en

stimuleren.


' Per 1 jarxiari 2023 meet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energieiabei C hebben. Dit betekent een Energie-Index van

1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eiaen. dan mag u hetpand per 1 jarxjarl 2023 r>iet meer als k^oor gebruiken.

Deze verplichting staat in het Bouvtoeskilt. Per 2030 wordt deze verpUchthig aangescherpt naar label A Meer informatie over

wet- en regelgevlng is opgenomen in bijiage 1.
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Modal shift an bopai1<an van da uitstoot doormobUtaft


Bij kantoren zorgt veeW het brandstof^bruik <loor vervoer en mobiirtert van en naar hat kantoor voor de grootste

impact op het mMsu. Uit onderzoek (CBS) W|kt dat 46,7% van de medewerkers die 5 tot 7.5 km van het werk

woont nog slaeda met de auto naar het wtrk komt 75,7% van de medewerkers (te meer dan 15 km van het werk

woont, gaat met de auto. Dit zorgt voor de nodige congestie en milieuhinder (lucht en geiuid}. Om deze

problamatiek tegen te gaan is het van belang dat de bereikbaarheid met het OV van de kantoren wordt verbeterd,

wavbd aandacht voor de '^rst and last mUe' tot het kantoor. Daamaast is het van belang dat organisaties zich

inaMM om het woon-werk veikeer en goederenvervoaf te beperken en efficient in te richten. De gemeenten

kunnen bediijven hierpver informeren en stimuleren. Ewi enkei voorbeeld daarvan is een beloning van

medewerkers diemetdefietsof hetopenbaarvwvoariaizen.


Natuudnokalafbouwan


Nieuwe bouwmethoden en renovatielKhnMwi kunnen schade toebrengen aan dieren en de natuur. OiersocKten

als huiamussen, gierzwaluwen en vteermuizen hebben het lastig om zich in de modeme bebouwde omgeving

staande te hoixlen. In bij voorbeeld de isolatieopgave, de benodigd is om de doelstellingen van de regionale

linergiestrategien te halen, liggen bedreigingen en ook kansen voor de rust- en verblij^aatsen van de genoemde

soorten. De projectontwikkelaars en sloor^Dedrijven kunnen hierover worden voorgeNcht en gestimuleerd om

natuurindusiefte bouwen.


:


1 


Maatwerkadvies bij monumantan


De regio kent veel monumentale panden. Deze worden vaak ook gebruikt als kantoorgebouv^en. Voor deze

monumentaie kantoorpanden geiden minder wettelijke verplichtingen om te verduurzamen. Door de bescherming

van monumenten is het tevens lastiger om deze panden te verduurzsvnen. Voor moTNjmentale kantoorpanden is

daarom maatwerkadvies nodig. De gemeente kan hierin ondersteunen.


Circulair matariaalgabrvik an hergabruik by bastaande bouw an niauwbouw


Ook de circulaire economie is een kans voor de kantorenmarkt Daarbij is het van belang dat grondstoffen zoveel

mogeKik herg^ruikt vrarden aan het einde van de levensduur van het gebouw. Nieuwe concepten als

demontabele gebouwen maken hun intrede. Belv>gr^k is dat circulaire corKepten bij het ontwerp van het gebouw

worden opgenomen. Bij nieuwbouw kan ingezet worden op duurzaam en herbruikbaar materiaalgebruik. In het

materiaienpaspoort wordt vastgelegd waar welk materiaal wordt gebruikt, dit is een belangrijke en handige tool

om bij sloop zoveel mogelijk bouwmaterialen te kunnen hergebruiken of recyclen. Het bedrijteleven kan door

informatievoorziening, bijvoofbeeld tijdens een bijeenkomst worden gestimuleerd en geTnspireerd worden door

circulaire concepten.


KfimaatadapOaf bouwan


De klimaatverandering zorgt voor extrenr>e weersomstandigheden, waardoor droogte en hevige regenval elkaar

a^sselen. De temperatuur st^gt en in de toekomst zuilen we vaker te maken krijgen met hittestress en

wateroverlast Met name bij kantoren op bedrijv^terreinen (een veelal zeer verharde omgevmg) ztjn hier nu al

effecten van te merken. Het is van belang de leefomgeving in en om kantoren klimaatadaptatief in te richten. Dit

wil zeggen dat er rekenir^ wordt gehouden met deze veranderende omstandigheden. Er liggen mogelqkheden

voor klimaatadaptieve bouw. bqvoorbeeld door het vergroenen van de omgeving, het aanleggen van groene

daken en het vergroenen van gevels om de hittestress en wateroverlast te verminderen. Door het stimuleren en

informeren van de kantorenmarkt over de mogelijkheden kunnen de lokale effecten van klimaatverandering

worden beperkt


Harbastemmen en revitalisaran


In het kader van duurzaamheid is herbestemn>en, revitaliseren en het aanbrengen van dubbele functies bij

kantoorpanden van b^ang. B|j leegstand kan in het kader van materiaalgebruik eerst gezocht worden naar

mogelijkheden van herbestemming door kantoorparxten duurzaam te renoveroi en her in te delen. Rertovatie is

een geschikt moment waarop aandacht geschonken kan worden aan het verbeteren van het energielabel of
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natuurindusief-, drculair- en klimaatadaptief- (v>v)b(MJwen om de panden te verduurzamen. Daarbij kan

terughoudend wordan omgegaan met niauwibouw.


Subsidies en duunaamhekJsfbndsen


Een finandAte prikkel in de vorm van aen subskjie of een revoiverend foods kan investeren in duurzaamhekj

aanbaliW|har maken. Bij het rawolverend foods wordt het foods opnieuw aaogevuld door aflossiogeo vao de

teninom met gekj dat baapaaid wordt door de energiebesparende en/of -opwekkeode maatregelen. Ook is het

een mogelijkheid om een aubsidie uit te keren bij het tfafien van duurzame maatregelen of bij duurzaam bouwen,

bijvoorbeeld bij het bahalan van een bepaaUe hoga OPR-score.


Het goede vootfaaald gevan


De gmaanton in de regio beschikken zalf over een greet kantorenportefeuille. Op de genoemde ambities en

doalMhigen geven gemeenten het goede voorbeeld. Oe gemeenten zetten zich in om de thema's

anaigjafransitie, duurzame mobiUlBR, klimaatadaptatie, acologie en duurzaam materiaalgebouw te integreren in

alle gemeentelijke kantoorpandan. Daarbij zijn de duunaamheidsambitjes van de gemeenten maatgevend, zo

ftreven de gemeenten naar anargianautrata gabouwan.


Door gemeenten wordt er daamaast gestreefd naar duurzame inkoop en aanbestedirtgen van diensten,

leverirrgen en werken.


Wet- en regelgevlng ala mlnkniim


Huidige en toekomstige vk«^ievir>g geeft vokloende basis om de kwakteit van de kantoren in de regio aanzienlijk

te verbeteren. Echter, om te voldoen aan de wet- en regelgevirrg zullen nog veel kantoorpanden moeten worden

gerenoveerd en verduurzaamd. Uit een steekproef van Omgevingsdienst ZukJ-Holland Zuid blijkt dat slechts 31 %

van de kantoorpanden voldoet aan de eisen in de Wet milieubeheer op het gebied van energiebesparing. Een

betere naleving kan worden bereikt door enerzijds te intensiveren op toezicht en handhavlng, anderzijds door

t^dig kantooreigenaren en huurders te infbnneren over (toekomstige) wettelijke verplichtingen bij nieuw- en

bestaande bouw, en over mogelijkheden om te verduurzamen. De wettelijke verplichtingen die van toepassing

z^n. zijn opgenomen in bijiage 1.


Kaders stellen in de omgevingavisie en bij ruimteiyke planvormlng


De gemeente zal kaders gaan stellen in de omgevirrgsvisie bij ruimteiqke planvormlng. Met de toekomstige

Omgevingswet krijgen gemeenten meer ruimte in het neerzetten van ambities bij ruimtelijke pianvorming op

gebiedsnrveau. Daarbij kunnen de gemeenten bijvoorbeeld ambities neerzetten voor energieneutraal of -leverend

bouwen, of maatregelen voor klimaatadaptatie in het gebied.


In Nederland wordt de gaswinning uitgeteseerd, ook de verplichte gasaanslurting bij nieuwbouw is komen te

vervalien. Om van het aardgas af te komen wordt geTnvesteerd in altematieve duurzame bronnen en worden

warmtenetten aangelegd. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor all-electric concepten. In de

warmtetransitievisies wordt dit verder ui^werkt. De kantoren in de regio kunnen bij aansluiting op het lage

temperatuur warmtenet zorgen voor een balans, aangezien kantoren een warmtevraag hebben overdag, terwiji

de huishoudens in de avonduren de meeste warmte vragen.
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Hoofdstuk 3. Van visie naar uitvoeringsprogramma


Vanuit onderstaMdi visie en op basis van de huidige situatie van de kantorenportefeuille binnen de gemeente

qua omvang, leegstand en op het gebied van duurzaamheid kunnen g^ieenten, al dan niet gezamenlijk.

ambities OT doelstellingen formuferen voor het verduurzamen van de kantoren in de regio.


gemeenton in 2ukS ikUtn/f Zwd sfreven naar aen kantorenportefeuHle: waarin de gebouwen

energieneu&aal zijn; iMMnh de uitstoot door mobiliteit wordt vemwden; met ruimte voor biodiveraiteit: die

klimaatbestendig is; en waann materialen en grondetoHen op een duurzame manier warden gebruikt en


■ISSI^BCS^S^


Vervolgens kunnen colleges van B&W nartnrii keuzes maken uit de instrumenten die aj willen inzetten in de

kMfeNWiapgave 2019 - 2024. Daarb| kan aangesloten worden bij de ambrties op het gebied van de

mgletransitie, bkxliversiteit raMntoabfUk. mobMait en klimaatadaptatie. Er kan daarbij een mix van

Inibiimenten uit de onderstavide vier pijiers worden Ingezet.


• Verduurzamingalmidaraa


• Het goede voorbeeld geven.


• Wet' en regelgeving als minimum.


• Kaders stellen in de omgevingsvisie en bij mimtelijke planvorming.


De genoemde mogelijke instrumenten van hoofdstuk 2 z^n niet iimitatief, er zijn ook andere maatregelen

denkbaar die publiek- of pnvaatrechtelijk op een effectieve wijze kunnen worden ingest om de gewenste

verduurzaming van het kanterenbestand in een gemeente te bevorderen. In de uitwerking van de kantorenopgave

2019-2024 van de gemeenten van Zukj-Holland Zuid kan de eigen instrumentkeuze voor de verduurzaming van

de kantorenportefeuille worden gemaakt
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BIjIage 1. Wet- en regelgeving


op de kantoferymtt is verschiilende wet- en regetgeving van toepassing met betrekking tot het ondenverp

duurzaamheid.


^NGende label


Hal bouMbeskjrt steK technische fceuwvoorachrtften aan de energte prestate van kantoren, therrmsche isolate en


de energie-index van gebouwen wordt pertodlek aangescherpt. Er mogen geen energie

I. Voor gebouvwen ten behoeve van overheidsinsteHingen


kichtdoorlatendheid. Oeeis 

onzulnlge gebouwen meer aan da voorraad vwxden ti 

galden strengare aisen m is bepaald dat er bijna enMplanaubaal gebouwd moat vMXden per 1 Januarl 2019.


Vanaf 1 januari 2023 wordt hat varboden om ean fcantoamhoiair in gabruik te nemen of te gebruiken zorvjer een galdtg


mat aan erwigie^ndex van 13 ot batar. op dH iwment geipt aan labeldasse C. In 2030 zai labefldasse A verplicht

Er zbI door kantoorelgenaren voor 1 januari 2023 een energieiabel moatan wordan aangevraagd. k> het geval hat

ImhIbui nog niet aan de eisan vokteet zulien er aanpassingen moatan wordan gedaan aan het geboirw. Als die voorzieningen

niet voor 1 jartuaii 2023 zijn gaMbn. zodat ar op dat moment geen energielabei dat a»i het earsta Kd voldoet kan wordan

a^agavan. mag de kantoorfurKbe niet in gebnjk wordan genomen of gebnikl.


Er wordt momantaei gewerkt aan een nieiMa bepailngsmethode voor de energieprestatia van gebousven, de zogenoemde

norm voor Energie Neutrale Gebouw«i (BENG). Deze norm gaat in werkkig per 1 januari 2019 voor nieuwe

overhekJsgebouwen en per 1 januari 2020 voor aHe nieuv^touw.


Ook de aanshjitpkcht voor de gasaanslutting is komen te vervallen per 1 juN2018. Alleen bij litzondering kan niet^XMjwnog

worden aangesioten op het gasnet


DftV^fetiPiiiftubeheeri


Artl^l 2.15 van het ActMtoitertbeslikt van de Wet mMeubehaar steit dat de drijver van de inrichbrtg alia ener^ebespverKle

maatregelan dient te nemen met aan tenjgverdiantiid van vjjf jaar of minder. Daze varpKchting geldt voor aRe inrichtingan mat

aan \«ftruk van meer dan 50.000 klMt elektra of meer dan 25.000 m3 aardgasaquiv^enten. In bijiage 10 van da

ActMteitanregallng zijn da arkende maatregeien opgarKxnan voor da kantoranbranche. Dit zijn enargiabasparerKle

maatregelan die over het aigemeen een terugverdientijd hebben van viff jaar of minder in aan kantoor.


Gnxkverbnikers met aan verbruik van meer dan 200.000 kWh elektra of meer dan 75.000 m3 aardgasequivalenten kan een

ertergiebesparingsonderzoek worden opgdegd Indien het aannemelijk is dat niet alle energiebesparende maabegelen zijn

doorgevoerd.


Var^ 1 juN 2019 geldt de informatiepiicht Inricftengen dte vaKen onder bovengenoemd arUkei 2.15 van het Actrviteitenbestuit

dienen bij het bevoegd gezag te maldan weHre energiebesparende maatregeien met een terugverdient^ van 5 jaar of minder

wel en niet zijn genomen. AJIe kartoorpanden die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgaseqikvaienten gebruiken dienen

zkti voor 1 jul 2019 te hebben gemeld.


Ook vervoersmanagemert komt terug in de Wet miiieubaheer. MHieuvootdoien zi^ verbeterir>g van luchtkwaliteit het

reduceren van energieverbruik en het verbeteren van bereSd>aarheid. Voomamaiijk woorv-werk verkeer van en naar het

kantoor heeft een bijdrage aan de vervoersproblemattek. Vervoersreievante kantoren kunnen worden verplicht maatregeien te

onderzoeken ter verbetertno van het milieu en worden aanoesproken op de zorgpllcht. artfcel 2.1 van het Acttvtteitenbesltit-

Voigens de Europese Errergy EfAderx^ Dtrecttve dienen ni^-MKB ondememingen (ondememingen met meer dan 250

medewerkers of meer dan 50 miifoen omzet en 43 miijoen balanstotaai) een energie-audrt uit te voeren binrwn de

verschWende panden van de ondememmg. vwiaronder de kantoorgebouwen. Er dierl te worden onderzocht weike rendabeie

maatregeien uitgevoerd kunnen vMKden. Daarbij wordt tevens gek^ten naar het reduceren van verbruik door vervoer en

mobiiteit.
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Bq de bouwvan een ktrtoorworden veel mMtiMMtinde matefialen gebruikt. Deze milieubelastlng van materialen wordt

uitgeckukt in <Je UPO^MiifeMlnQ. De MPG-score ¥an een materiaal is gebaseerd op de Levsnscydusanalyse (LCA).


Materiaten met een lange levensduur of hM0rt>njlkte materlalen hebben een betere MPG*score. Materiaten die nodlg z|n om

het pand enetgleBintB te maken kunnen een nadelig effect hebben op de mieuprestatie van hel gebouw. De milieubelaeting

van een zonnecel is b^vooffaeekj hoes dn verboogt be MPG. De MPG-berekening is vefpiicbt eke aanvraag voor een

otiinevlnowM«iin.P»HwMH a)18oeidtvoofdeMPGeenmaxifmingrensv^aafdevan^O.


Bij ruimtelijke plannen voor nieuwbouw is de v«tertoets vmptdn. in het leader van klimaatadaptatie dtent er genoeg

mogelijkheid z^n voor opslag van w^er in het gebi^.


De Wet naluurtwschefTTsng is van toepassk^. BIj nieu^>ouw, sloop en na-isolatie dient rekening gehouden te worden met de

teel-enwetoevina omtrent soorlenbeschewlHQ.


Op bovengenoemde wet- en ragelOMtng wordt toezicht gehouden door het bevoegd gezag. Gezien de landeiijke

ontwikkelir>9en op het geblad van dujizaamhaid an da doelstellingen van de Regionale Energie Strategie&n is

het van belang meer te prionteren op toezicht en handhaving op het gebied van duurzaamheid.
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Bijiage 2. EnergistatMlt kantoren 7


In de onderstaantte tabellen zijn per regiohitaantal kantooipanden met een energietabel weergegeven,

onderverdeeld over labelKlassen. Een gfote groep kantoren beschikt nog niet over een energielabel. In de groep

zonder eiwigWrtiel zullen WMCilfNIk nog relatief veel D tot en met G energie labels zitten, omdat een label

meesMl wordt aangevraagd bij MO transactiemoment of b'i nieuwbouw. De gebouwen wear een energielabel

ajniMato amglKuiniger dan bestaande bouw waar langere tijd geen transactiemoment is


voorgekomen. ^


Drechtsteden


Van de 1.711 kantoren in de regio DrechtsMMlliisi 702 een energielabel volgens de database van RVO

(per 01-014018)^. 277 van de 702 (39^kantoren met^n energielabel hebben nog een label lager dan klasse


______


C.


Labelklasse Aantal 

Aantai kantoren per labelklasse

Drechtsteden


> r


3. 

A+++ 

A++ 2


2SO


A 222


200


83
B 

150


C 

118 

111 ■ I ■ 


D 72 

100


E 52


SO


F 94


0


G 59


A+++ A++ A 

B 

C D 

E 

F 

G

EIndtotaal 703


’ Volgens de monitor kantoren Drechtsteden 0-per 1.1.2018 1.711 kantoren in de regio. Er wordt uRgegaan van een

kantoor als 70% van het gebouwoppervtak een kantoorfundie heeft. Voor het energietabel wordt litgegaan van 50% van het

gebouvAppervtak met een kantoorfundie. Varrwege deze dtecrepantie zifn er meer kantoomjimten in de regio met een

energielabel C verpiichting dan nu InzicMeRjk. Binnen de groep kartoren volgens de monitor hebben 491 kantoorruRnten een

eriergielabel.


Va
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4 


ielabel. 20 van de 39 (51%) kantoren hebben nog een label


een 

/


Aantal kantoren per labelkiasse

Goeree-Overflakkee


I I
I I
 I


A 

C G

B 

O E
 F 

Gorinchem


100 kantoren In Gorinchem hebben een energielabei. 45 van de 100 (45%) kantoren hebben nog een label lager

dan klasae C.


Labelkiasse Aantal


Aantal kantoren per labelkiasse

Gorinchem


A++ 3 

A+ 4 

A 22


2S


B 13


20


C 13


15


D 

18


II 

E 19
 10


F 3


5


■ I
■ I 

G 5


0 

Eindtotaal 100


A++ 

A+ A B C F G


Mofenlanden


34 kantoren in Molenlanden hebben een energielabei. 15 van de 34 (44%) kantoren hebben nog een label lager

______________________ , dan klasse C.


Labelldasse Aantal


Aantal kantoren per labelkiasse

Molenlanden


A 10


B 2


12


C 7


10


I . I I
 .
 I
 I


D 5 

8


E 2 

6


4


F 

3 

2


G 5


0


34


A B 

C 0
 E
 F
 G


"Z 
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IV


Hoeksc/re Waard

lOOkantoren ind^ 

label tegef dan

Labelklaaee 

bel. 31 van de 100 (31%) kantoren
 hebben
 nog een


/■ 


Aantal


7


Aantal kantoren per labelklasse

Hoeksche Waard


A++ 1  

A+J 

3 

. V 


L-i-

4T- " 

35


S b


6 

30


/


25


C 20 

20


D 12 

III.

y 

15


E 

6 

u


I


10


I


F 3


y~

5


. . G Z___


, Eifidtotaal 

10


0 

100


A++ B  C F 
D
 E
 G
A 

V(^eem/7/and0n


130 kantoren in Vijfheerenlanden hebben een energielabel. 43 van de 130 (33%) kantoren hebben nog een label

lager dan klasse C.


Labelklasse Aantal


Aantal kantoren per labelklasse

Vijfheerenlanden


A+++ 

1  

A+ 2 

55 A 

GO


B 19 

50


c 

10 

40


0 

14


30


E 8


20


I ■ I 

F 7


I


10


G 

14


0 

Eindtotaal 

130 

B  C  

F 

A+++ 

A 

D
 E G


oz:z 
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Bijiage 3. Enoigieverbruik k; 

Drechtsteden


Vanwege gegevens is aileen feRfenergleverbruik van de kantoren in de regio Drechtsteden berekend.


Het vertMlIvan de 1.711 kantoren l#de Drechtsteden op basis van gas- en elektricitaitsintensiteiten (ECN) is

607 TiL drt is 2,6% van het totaletptergieverbnik in de regio volgens kliniaatmonitor (CBS).


Aantal kantoren Verbruik elektra Verbruik gas Totaal Kantoren Aandeel totaal


ID.


-63.277.402 kWh 1.711 607.201 GJ


2.6%


= 379JWt GJ 

= 227 799 GJ = 607TJ


Aantal lantoren 

' ■*.


tti>ttn<mnpefvtolcte 

1977-HM 1990-1993 na1994 

1976 

Totaal


<60Om2 

202 

526 - 

101 533 1 362


85 188


45 86


23 56


^1


30 

-1.000 m2 

1.001 -2.000 m2 

2.001 - 5.000 m2 

5.001 -10.000 m2 

10.001 -20.000 m2 

> 20.000 m2 

9 

20 

15 

13 

13 

7 

6 2 

6 

14


1  2 1  4


1  

1 


Totaal 

626 269 123 693 1.711


Energleverbruik in GJ 

Qebouwoppervtalcte 

< 500 m2 

501-1.000 m2 

1.001 -2.000 m2 

2.001 - 5.000 m2 

5.001 -10.000 m2 

10.001 -20.000 m2 

> 20.000 m2 

Bouwjaar


voor1976 1977-1989 1990-1993 na1994 

13.179 

4.382 

5.885 

14.922 

Totaal_


68.215 193.038

37.101 84.150


38.174 74.838


46.069 118.575

27.242 71.862


10.228 36 182


28.555


79.540 

29.907 

13.303 

26.755 

31.105 

11.500 

28.555 

32.104 

12.761 

17.476 

30.830 

13.515 

14.454 

Totaal 

220.666 121.140 

38.367 

227.028 607.201
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