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Onderwerp Statenbrief: Maatregelen verduurzamen Huis voor de provincie 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
In de Energieagenda “Klimaat voor Energietransitie” hebben we aangekondigd dat we de energieprestatie van 
ons gebouw op een financieel verantwoorde manier willen verbeteren. Dit past binnen onze doelstelling om aan 
scherpe duurzaamheidscriteria voor onze bedrijfsvoeringprocessen te voldoen. Wij doen dit om het goede 
voorbeeld te geven, maar ook om te leren hoe het werkt bij de andere kantoren in onze provincie die we willen 
helpen met hun zoektocht naar verduurzaming.  
 
In deze brief geven we aan hoe we de energievoorziening van ons gebouw stapsgewijs verduurzamen richting 
energielabel A en in 2020 onze CO2-uitstoot met meer dan 30% verminderen. Dit laatste is afgesproken in het 
convenant tussen Stichting Kantorenpark Rijnsweerd (SKR) met de gemeente Utrecht (zie onder ‘Verplichtingen 
en kaders’). Dat doen we binnen de randvoorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering waarbij we de vuistregel 
hanteren dat elke maatregel zich binnen 15 jaar moet terugverdienen. Zolang de investeringen worden 
terugverdiend binnen de technische levensduur van de energievoorzieningen, is er geen sprake van netto kosten. 
We sluiten aan bij natuurlijke vervangingsmomenten, bijvoorbeeld het vervangen van de huidige lampen door 
LED-verlichting.  
 
Voorgeschiedenis 

Met de motie ‘Duurzame energie begint bij jezelf’ heeft u ons opgedragen onderzoek te doen naar en met 
voorstellen te komen voor duurzame energie in de gebouwen en andere objecten van de provincie Utrecht. In de 
motie  ‘Zuiniger provinciehuis’  heeft u ons verzocht u te informeren over (1) de kosten om het Huis voor de 
provincie zuiniger te maken (2) de inspanningen die nodig zijn om het energielabel van het Huis voor de provincie 
naar niveau C te krijgen en (3) wat nodig is om een energielabel B te bereiken. Met betrekking tot de uitvoering 
van deze motie hebben wij u op 7 maart jl per statenbrief (2017BEM31) aangegeven dat de elektriciteit voor al de 
gebouwen van de provincie Utrecht (behalve voor de tram en tramremise want die hebben andere 
contractperiodes) bestaat uit 100% Nederlandse windenergie. Daarnaast heeft Paushuize, door energetische 
aanpassingen, in 2015 het predicaat Meest Duurzame Monument (DuMo) van Nederland verkregen. Het 
steunpunt Huis ter Heide heeft door onder andere de toepassing van zonnepanelen (PV panelen) een 
gebouwlabel A behaald en zijn door installatietechnische aanpassingen van locatie De Meern een reductie van 
40% op het gasverbruik en een reductie van 23% op het elektriciteitsverbruik gerealiseerd. Voor de laatst 
genoemde locatie is geen gebouwlabel aangevraagd omdat het hier geen openbaar gebouw betreft. 



 

  

In de commissie BEM van 27 maart 2017 hebben wij met u de Statenbrief Beantwoording motie ‘Duurzame 
energie begint bij jezelf’ en van de motie ‘Zuiniger provinciehuis’ (2017BEM31) besproken.  
Bij de behandeling bleken er van uw kant veel technische vragen te zijn, waarna is toegezegd dat er een 
informatiebijeenkomst georganiseerd zou worden. Deze stond gepland voor 11 september 2017. Deze 
informatiebijeenkomst is niet doorgegaan omdat een nieuwe berekening naar de haalbaarheid van zonnepanelen 
erg veel afweek van een eerdere berekening die wij ter voorbereiding, door een andere organisatie, hadden laten 
maken. Er is toen voor gekozen om eerst te onderzoeken waar de verschillen vandaan kwamen voordat de 
resultaten gepresenteerd werden. Inmiddels is duidelijk dat het rendement van zonnepanelen op het dak van de 
laagbouw een stuk rendabeler is dan eerder berekend. Dat komt vooral doordat de prijs voor zonnepanelen sterk 
gedaald is. Ook is er in detail gerekend aan het effect van schaduw op het rendement van de zonnepanelen en 
dat blijkt mee te vallen: gemiddeld circa 15% rendementsvermindering. Op basis van deze informatie hebben wij 
een nieuw besluit genomen over extra maatregelen op het gebied van het verduurzamen van het Huis voor de 
provincie.  
 
Essentie / samenvatting: 
Voor het huis voor de Provincie gelden twee juridisch bindende afspraken. Ten eerste is er de verplichting uit de 
Wet Milieubeheer om alle energiemaatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het bevoegd 
gezag (gemeente Utrecht) heeft in 2013 aanvullend hierop een afspraak gemaakt met de Stichting Kantorenpark 
Rijnsweerd (SKR), waar de Provincie Utrecht in participeert, die verder gaat: het convenant 'Verduurzamen 
gebouwgebonden energiehuishouding kantorenpark Rijnsweerd'. Hierin is afgesproken dat: 
• het kantorenpark in 2020 een CO2-besparing van 30% gerealiseerd heeft,  
• de individuele vastgoedeigenaren ervoor dienen te zorgen dat hun kantoorgebouwen in 2020 energielabel C 

of beter hebben.  
 
Het convenant met de gemeente Utrecht sluit goed aan op de afspraak die is gemaakt in het nationale 
Klimaatakkoord van 2013: alle kantoren moeten in 2030 over label C beschikken. Nog verder gaat de opgave die 
provincies, gemeenten en waterschappen zich gesteld hebben in hun gezamenlijke investeringsagenda t.b.v. de 
kabinetsformatie 2017. Hierin is opgenomen dat het maatschappelijk vastgoed: 
• in 2025 label A heeft en volledig duurzaam wordt ingekocht; 
• in 2040 energieneutraal is en dat nieuwbouw en renovatie circulair plaatsvinden. 

 
De ambitie voor label A sluit ook aan bij de wens om een aantrekkelijke locatie te kunnen bieden aan nieuwe en 
bestaande huurders. Het Rijk heeft voor zichzelf de volgende doelen gesteld, die bij een met dit kabinet af te 
sluiten nieuw energieakkoord mogelijk overheidsbreed navolging verdienen: 
• label B (voor aankoop en huurcontracten ≥ 5jaar); 
• label C (voor huurcontracten < 5 jaar en > 2 jaar);  
• geen label (voor huurcontracten ≤ 2 jaar of verlengen). 
 
Stapsgewijs naar Label A 
Een energielabel wordt door gecertificeerde EPA-adviseurs (Energie Prestatie Advies) toegekend aan gebouwen 
op basis van een door het Rijk vastgesteld puntensysteem. Niet alle maatregelen tellen mee bij dit 
puntensysteem omdat (1) ze niet gebouwgebonden zijn (zoals de aanschaf van energiezuinige computers) of (2) 
het effect van de maatregelen onvoldoende aantoonbaar is. Het Huis voor de provincie heeft op dit moment een 
energielabel D. Wij zijn voornemens om onderstaande aanpassingen te doen om het energielabel te verbeteren. 
 
Label C zal in 2018 worden verkregen door het aanbrengen van warmtewerende en isolerende raamfolie. 
Afhankelijk van de te kiezen folie wordt er in meer of mindere mate zonnestraling buiten gehouden en warmte 
binnen gehouden. Het eerste scheelt vooral veel koeling in de zomer en het tweede scheelt verwarming in de 
winter. Het afgelopen jaar is met een folie geëxperimenteerd in een kamer met folie en dat vergeleken met een 
kamer een etage lager zonder folie. Onderstaande maximum temperaturen werden opgemeten. 
 

Datum Met folie Zonder folie Verschil  Weertype 

1-8-2016 35,3 °c 27,6°c 7,7°c buitentemperatuur 21°c zonnig 

2-8-2016 24,2°c 21,9°c 2,3°c buitentemperatuur 19°c regen 

3-8-2016 30,3°c 25,1°c 5,2°c buitentemperatuur 19°c bewolkt 

4-8-2016 26,4°c 22,3°c 4,1°c buitentemperatuur 20°c bewolkt 

 
Er zijn meerdere leveranciers met verschillende producten. In de aanbesteding zal gestreefd worden naar een 
folie met een zo groot mogelijk rendement. 
 
Een grote stap richting Label B zal gezet worden door verduurzaming van de warmte die door Eneco geleverd 
wordt via het warmtenet. Eneco is dit jaar gestart met de bouw van een biomassacentrale die in 2018 
operationeel zal zijn. Deze biomassacentrale levert 20% van het totale warmteaanbod via het warmtenet. Deze 



 

  

verduurzaming van het warmtenet levert punten op voor het Huis voor de Provincie zodra Eneco het 
gegarandeerde duurzaamheidsniveau van het warmtenet officieel bijstelt.  
 
Om Label B te verkrijgen worden zonnepanelen geplaatst op het dak van de Statenzaal en, zo mogelijk, ook op 
de koepel boven de Commissiekamer (groene deel op onderstaande afbeelding). Hiermee wordt circa 2% van het 
elektriciteitsverbruik geproduceerd. De terugverdientijd is 10 tot 15 jaar. Het exacte rendement is afhankelijk van 
de kostprijs van de panelen en de hoogte van de verkregen SDE-subsidie, een Rijkssubsidie. Beide vertonen een 
dalende lijn in de tijd. De rest van de laagbouw kan niet gebruikt worden vanwege de sedumbegroeiing die 
onderdeel uitmaakt van het architectonisch ontwerp van het gebouw. De panelen op de Statenzaal en de koepel 
zijn volgens de architect wel verenigbaar met dit ontwerp. Het dak van de toren kan niet gebruikt worden voor 
zonnepanelen omdat het dak vol ligt met apparatuur. 
  

 
 
Er is al gestart met het vervangen van lampen door LED-verlichting. Dit is relatief duur en daarom wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij natuurlijke vervangingsmomenten. Het effect op het energielabel is klein, maar mogelijk 
wel nodig om label B te realiseren als de resultaten van eerder genoemde maatregelen tegen vallen.  
 
Voor de laatste stap naar Label A zijn twee maatregelen nodig:  
1. Verdere verduurzaming van het warmtenet door een tweede biomassacentrale (die reeds vergund is) en/of 

geothermie. 
2. Aanleg van zonnepanelen boven het parkeerdek (blauwe deel op bovenstaande afdeling). Hiervoor zijn 

verschillende vormen denkbaar. 
Voor de verdere verduurzaming van het warmtenet zal eind dit jaar een ELENA-subsidie worden aangevraagd bij 
de Europese Investeringsbank. Tevens zullen wij onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor 
zonnepanelen op het parkeerdek, waarbij de innovatiekracht en creativiteit van de markt betrokken zullen worden.  
 
Uiterlijk medio 2018 zullen wij u informeren over de voortgang van al deze maatregelen.  
 
Overige energiebesparingsmaatregelen 
Het grootste deel van de energiebesparing wordt gerealiseerd door vervanging van de noodstroomvoorziening. 
Deze bepaalt nu 17% van de elektriciteitsrekening. Circa 4% energie wordt bespaard door vervanging van de 
pompen voor de koeling en ventilatie en optimalisering van de klimaatregeling. Deze maatregelen tellen niet mee 
voor het energielabel, maar leveren wel een grote bijdrage aan de CO2-reductie.  
 
Mogelijk kan de aanleg van een systeem voor warmte-koude-opslag ook nog toegevoegde waarde hebben. Op 
het energielabel heeft dit minder impact naar mate het warmtenet wordt verduurzaamd. De energiebesparing en 
de daarbij horende terugverdientijd kunnen pas goed berekend worden als de klimaatregeling geoptimaliseerd is. 
Dit onderzoek zal daarom eind 2018 worden uitgevoerd. 
 
In onderstaande diagram is weergegeven welk effect de genoemde maatregelen hebben op het 
elektriciteitsverbruik. In zwarte cijfers staat het aandeel van het type verbruik zoals aangegeven in de legenda; in 
witte cijfers de energiebesparing in procentpunten. Het elektriciteitsverbruik omvat 83% van het totale 



 

  

energieverbruik van het Huis voor de provincie. De overige 17% bestaat uit warmte geleverd door het warmtenet 
van Eneco. 

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Er worden in de periode tot en met 2020 maatregelen getroffen die leiden tot een energielabel B en een CO2-
reductie van minimaal 30%. In 2018 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Label A te realiseren.  
 
Financiële consequenties 

De geraamde kosten van individuele maatregelen worden niet openbaar gemaakt, omdat dit een gunstige 
aanbesteding in de weg kan staan. De totale investeringen om te komen tot Label B en 30% CO2-reductie 
bedragen circa 2 mln euro. Alle maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan 15 jaar, waardoor de 
investeringen zich terugverdienen binnen de technische levensduur. Hierdoor kunnen de investeringen worden 
gedekt vanuit de verlaging van de energierekening. De hoogste kosten worden gemaakt voor de maatregelen met 
het meeste effect: vervanging van de noodstroomvoorziening, aanbrengen van raamfolie en optimalisering van de 
klimaatregeling.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Najaar 2018 wordt u geïnformeerd over voortgang van de maatregelen en de resultaten van het onderzoek naar 

de maatregelen om te komen tot Label B. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


