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Ambitie in regeerakkoord Een klimaatwet en een  doorgerekend 
ontwerp klimaatakkoord

Parijs akkoord geratificeerd : Nederland 2017



“We hebben 30 jaar voor de grootste 
verbouwing van Nederland”



Het RVB doet ertoe!

90.000 hectare grond  
en 12 miljoen BVO 
in heel Nederland



JenV

Grootste deel in 3 portefeuilles



Wij staan in deze opgave niet 
alleen, we delen dit met alle 

sectoren maatschappelijk 
vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf, VNG, IPO, Nationale Politie, PO en 
VO, MBO, HBO en WO, zorg- en sportvastgoed en 
monumenten hebben afgesproken sectorale routekaarten 
op te gaan stellen, deze waren in eerste concept gereed op 
1 mei 



Nationale Politie

• Eigendom 80%


• Kaders: Politie


• Budget: Politie

• Primair proces is leidend


• Politie is eigenaar en gebruiker


• Grote huisvestingstransitie



Natuurlijke  
momenten  
centraal

Als je het doet, 
doe het dan 

goed.

Routekaart aanpak (1)

Voordelen: 
1. Kosteneffectief 
2. Minimale overlast gebruikers 
3. Minimale materiaal verspilling 
4. Uitvoerbaar voor markt 
5. Uitvoerbaar voor RVB



CO2 neutrale   
vastgoed 

portefeuille
The Mix

Routekaart aanpak (2)

uitvoerbaar en kosteneffectief 
1. Beperken energievraag gebouwen 
2. Hernieuwbare energie vanuit gebied 

waarin vastgoed zich bevind 
3. Inkopen van energie: minimaal en 

zo groen mogelijk met focus op 
nieuwe bronnen



Drie voorbeelden

• gebouwaanpak: renovatie Rijnstraat 8.


• gebiedsaanpak: Energierijk Den Haag 
en PI Sittard


• inkoop/opwek aanpak: tender groen 
gas en opwek 9 PJ op gronden



Stand van zaken Routekaarten

• portefeuille routekaarten 2050 voor al onze 
vastgoed portefeuilles


• provada eerste routekaart gepresenteerd


• routekaarten bevatten aanpak en doorkijk 
naar besparingen in 2030 en 2050


• portefeuille routekaarten tellen op tot 
sectorale prestaties in sectorale routekaart



Transitie naar 2030 en 2050

KPI 1990 2018 2030 2050

KPI 1 : CO2 uitstoot 
Rijksvastgoed (Kton)

949 Kton 552 Kton  
42% besparing t.o.v.  1990

123 Kton CO2  
87% besparing t.o.v. 1990

6 Kton CO2  
100% besparing t.o.v. 1990

KPI 2: Verwarming 

-Aardgas (M3)
Inkoop aardgas 100 miljoen m3 
aardgas.

Inkoop Gas 50 miljoen m3 aardgas en 
30 miljoen m3 groengas.  
50% vermindering aardgas t.o.v. 2018

Inkoop 5 miljoen m3 groen gas. 

100% vermindering aardgas t.o.v. 
2018

KPI 3 : Energieprestatie 
vastgoed (kWh/m2 per 
jaar)

155 kWh/m2 118 kWh/m2 
24% besparing t.o.v. 2018

73 kWh/m2 
53% besparing t.o.v. 2018

KPI 4 Gebiedsaanpak 120 windenergiecontracten op 
rijksgronden leveren 9PJ groene 
stroom per jaar op. [ nog verder 
verbreden]

n.t.b. n.t.b.



Stand van zaken Nationale Politie

• verduurzaming politie is noodzakelijk


• achterstand op informatie, energieprestatie en 
maatregelen inhalen


• deze routekaarten bevatten een aanpak en een 
doorkijk naar besparingen in 2030 en 2050


• de grootste besparing wordt voor 2030 gemaakt 
aan de hand van het huisvestingsprogramma



CO2 uitstoot politie



Overgangsfase

• naar duurzaam is het nieuwe normaal.


• gaat veel vragen van organisaties, burgers en 
overheden.


• hebben slimme aanpakken nodig en bijpassende 
regelgeving om dit te gaan doen. 


• zijn ook op zoek naar nieuw systeem van doelen, 
borging en harmonisatie



Wet 
milieubeheer

• stand van zaken informatieplicht Rijksvastgoed en politie


• eerste indruk van resultaten informatieplicht


• wij willen samen met omgevingsdiensten en bevoegde 
gezagen een uitvoerbare aanpak afspreken om te gaan 
voldoen


• inzet is te werken aan een convenant in het najaar


• vraag is om hier rekening mee te houden bij vaststellen 
handhavingsstrategie



Vragen / gesprek


