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Voorwoord
Er wordt momenteel in Nederland al veel gedaan aan onderzoek, ontwikkeling en implementatie gericht
op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Qua onderzoeksinstellingen is het veld overzichtelijk.
TNO, en 3TU plus enkele groepen van de overige universiteiten en Hogescholen vormen het zwaartepunt.
Het aantal bedrijven dat hier actief is, variërend van vele MKB’ers tot multinationals, is echter zeer groot.
Voeg daarbij de institutionele partijen aan de vraagzijde zoals grote gebouweigenaren en –gebruikers en
gemeenten en provincies, dan gaat het bij elkaar om zeer vele betrokkenen.
In een dergelijk speelveld zullen gemeenschappelijke roadmaps en een “eco”systeem waarin
betrokkenen kunnen samenwerken, de innovatie en implementatie sterk versnellen. De roadmaps
brengen richting en samenhang in de activiteiten en via interacties in het ecosysteem wordt door
combinaties meer uit de activiteiten van de afzonderlijke partijen gehaald. Via zo’n nationaal netwerk of
ecosysteem is ook de aansluiting op de internationale, in het bijzonder de Europese, roadmaps en
netwerken te versterken.
Er is nu momentum in de sector. Hoewel de crisis in de bouwsector veel bedrijven dwingt tot een kortere
termijn horizon, ziet een toenemend aantal partijen in de bouwkolom nieuwe marktkansen in relatie tot
energiebesparing in de gebouwde omgeving. De TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving zal de
gemeenschappelijke roadmaps en het ecosysteem creëren die noodzakelijk zijn om de economische
kansen voor de Nederlandse industrie te benutten en om onze nationale energiebesparingsdoelen te
kunnen realiseren. Ambitie, opzet en achtergronden van deze TKI worden in dit document beschreven.
Met de voorgestelde aanpak zal het potentieel binnen bedrijven en kennisinstellingen veel beter benut
worden, resulterend in toename van innovatieve bedrijvigheid in de sector en ook een sterke groei in
export in de toeleveringsindustrie. Voor de implementatie in de praktijk en daarmee het oogsten van
belangrijke energiebesparing en CO2-reductie, is naast materiaal- en componentontwikkeling ook
systeemintegratie van cruciaal belang. Om die reden wordt op de niveaus van de drie onderscheiden
inhoudelijke thema’s (installatie en binnenmilieu, gebouw, gebied als energiesysteem) aan
systeemintegratie een belangrijke plaats toegekend. Datzelfde geld voor de centrale rol die de
gebouwgebruiker in de plannen krijgt. Succes in energiebesparing wordt behalve door techniek ook sterk
door sociale acceptatie bepaald.
Op 15 december 2011 is een (voorlopige) versie van het Innovatiecontract ingediend. Sindsdien zijn de
daarin beschreven roadmaps uitwerkt in programmalijnen die concreet beschreven zijn met achtergrond,
doel en vraagstelling, benoeming van de onderdelen, deliverables, participanten en begroting op
hoofdlijnen. Samenvattingen van deze programmalijnen die invulling geven aan de roadmaps, zijn in dit
document opgenomen, inclusief een overzicht van de partners die zich gecommitteerd hebben aan hun
financiële bijdrage, terwijl de meer uitgewerkte versies op aanvraag beschikbaar zijn. Deze uitwerking is
in korte tijd tot stand gekomen via een brede inbreng vanuit de markt en kennisinstituten en heeft een
nieuw momentum gecreëerd in deze sector.

Teun Bokhoven

Henk Miedema

ZEN Renewables

TNO Built Environment
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Executive summary
Innovatie gericht op Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving leidt potentieel tot 1000 PJ
energiebesparing in 2050, en al in 2020/25 tot verdrievoudiging van export tot 6 miljard, en 50.000
nieuwe arbeidsplaatsen in een groeisector met ca. 10 miljard euro additionele omzet.
TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (verder TKI EBGO) wil via economische groei van
innovatieve bedrijven de belangrijke energiedoelstellingen voor de gebouwde omgeving in Nederland
binnen bereik brengen. De aanpak zal naast technische innovaties ook sterk gericht zijn op niettechnische innovaties om de schaalvergroting te realiseren die hiervoor nodig wordt geacht. Er valt
binnen economische randvoorwaarden veel energiewinst te behalen in de gebouwde omgeving, waar
meer dan 35% van het energieverbruik plaats vindt. Een energie neutrale nieuwbouw in 2020 en een
totale energie neutrale gebouwde omgeving in 2050 (doelen BZK/WWI) zijn realistische doelen, maar
zullen slechts worden bereikt indien er een aanzienlijke innovatie slag wordt gemaakt ten behoeve van
energiebesparing in de gebouwde omgeving. Uitgangspunt daarbij is dat de energiebesparingsmaatregelen leiden tot een stabilisering en/of verlaging van de woonlasten. De benodigde grote sprong
om alle energielabels van woningen en utiliteitsgebouwen, nu variërend van G tot A, naar A+++ (“triple
A”) te brengen, betekent dat vrijwel de gehele gebouwde omgeving (diep) energetisch gerenoveerd zal
moeten worden. Het biedt nieuwe werkgelegenheid in de bouw en toeleverende industrie, waar op veel
fronten nu stagnatie optreedt. Vanuit een groeiende thuismarkt zal de export van de betrokken sector
met ca. 4 miljard euro groeien in de komende jaren. Nederland heeft al belangrijke sterke bedrijven op
deze markten met goede internationale reputatie en exportnetwerk.
Voor de realisatie van de energie neutrale omgeving is de verbinding met gebouweigenaren en –
gebruikers en met overheden, in het bijzonder gemeenten, provincies en BZK/WWI, van groot belang
voor de TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. Daarnaast zullen nieuwe partijen en
dienstverleners zoals ESCO’s en financiële service providers toe gaan treden tot de markt.
Randvoorwaarde voor de groei is een goede balans tussen “Discovery”, “Development” en “Deployment”.
De TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving heeft drie roadmaps verder ontwikkeld voor de
innovatiethema’s “Gebied”, “Gebouw” en “Installaties” waarin elk van deze fasen vertegenwoordigd is.
Deze roadmaps, die zijn opgesteld door werkgroepen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en
kennisinstellingen, sluiten aan bij Europese roadmaps (E2Ba; SET-plan Smart Cities) en kennen een zeer
sterke betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals blijkt uit de vele Letters of Commitments die in korte
tijd zijn ontvangen. Het aandeel van commitment van MKB bedrijven is hierbij bijzonder groot.
De programmalijnen die zijn gekozen binnen de drie innovatiethema’s gebied, gebouw en installaties,
sluiten aan bij terreinen waar Nederland momenteel (internationaal gezien) een sterke positie bekleedt,
bij vragen die voortkomen uit ervaring in lopende implementatietrajecten en het accent ligt op
ontwikkelingen voor de bestaande bouw.
Er zijn twee dwarsdoorsnijdende onderwerpen die bij alle drie de innovatiethema’s van belang zijn. Dit
zijn Gebruiker, en Financiën en implementatie. Omdat deze laatste ook met programmalijnen ingevuld
zal worden gericht op innovatie, wordt daarvoor ook gesproken van innovatiethema: Financiering en
Implementatie (waaronder ook de sociale innovaties vallen).
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Innovatiethema's
Programmalijnen

Installatie
Opslag
WP
Ventilatie
Monitoring & Comfort

Gebouw
Materialen
Gevels
Renovatie en Onderhoud
Bouwinformatie
Innovatie en Uitvoering
SEAC- integratie zonne en.

Gebied
Communicatie en ontwerp
Gebieds- condities
Zelf-regulernde gebieden
GEN

F&I
Fiego
Behoefte gestuurde aanpak

Installaties (en binnenmilieu). De innovatie as tussen de kennisinstituten en de Nederlandse
toeleveringsindustrie en de samenwerking tussen de bedrijven wordt op dit thema substantieel
versterkt. Dit thema betreft ontwikkelingen met betrekking tot verwarming en ventilatie,
warmteterugwinning, laag temperatuur afgiftesystemen, duurzame energieopwekking, (compacte)
warmteopslag technologieën, verlichting en IT (gebouwbeheerssystemen en regelingen). Een aantal
fundamentele doorbraken zijn nodig, bijvoorbeeld voor compacte warmteopslag, nieuwe, substantieel
efficiëntere warmtepompen en miniaturisatie van installatiecomponenten voor inpassing in bestaande
bouw.
Gebouw. Op dit thema wordt de onderlinge betrokkenheid tussen kennisinstituten en bedrijven
versterkt. Het gaat bij bedrijven om de gevelbouw, aannemers en installatiebedrijven, industriële
bouwers, toeleveringsbedrijven in de installatiesector en toeleveranciers voor materialen en
componenten in de gebouwschil. Binnen dit thema zijn de deelprogramma’s gericht op nieuwe
materialen (vooral voor bestaande bouw), nieuwe gevelconcepten en gebouwdelen (meerdere functies),
gebouw-geïntegreerde energie-energie opwekkers, plug en play renovatie modulen, materiaalgebruik
voor verbeterd (dynamisch) energetisch gedrag van het gebouw, en integratie van innovaties in nieuwe
gebouwconcepten. Binnen dit thema gebouw is een gecombineerd initiatief van de TKI Zonne-energie en
TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving opgenomen, het Solar Energy Application Centre (SEAC).
Het SEAC is een alliantie voor research, development & demonstration (RD&D) voor de toepassing van
solar energy systems in de gebouwde omgeving .
Gebied (als energiesysteem). De opgave hier is de winst van innovatieve installaties en gebouwen te
vergroten door optimalisatie (systeemintegratie) en aanvulling met besparing en duurzame opwekking
op gebiedsniveau. Naast ontwikkeling van ontwerptools zijn hier In het bijzonder financiële innovaties
(o.a. business modellen voor energiebesparing) en sociale innovaties van belang om succesvolle
“deployment” te realiseren (zie ook hieronder). Binnen dit thema wordt de koppeling versterkt van
kennisinstituten aan netbeheerders (met een link naar de Innovatietafel Smart Grids), bouw en
toeleveringsindustrie (o.a. warmte/koude opslag en duurzame energieopwekking op gebiedsniveau) en in
het bijzonder ook gebouweigenaren en –gebruikers plus lokale overheden. Grote doorbraken hier zijn
nodig op het gebied van geïntegreerde ontwerptools, zowel voor het hele gebied met al zijn aspecten, als
specifiek voor het energiesysteem (elektriciteit, gas en warmte in combinatie) en voor scenarioontwikkeling van energievraag- en aanbod op gebiedsniveau. Het project GEN is aangesloten op dit
innovatiethema.
Financiering en Implementatie. De opschaling van energiebesparing wordt in sterke mate beïnvloed door
de mogelijkheid de maatregelen te financieren. Op zich biedt de energiewinst een goede dekking, echter
meerdere belemmeringen blokkeren de benutting van deze optie. Verder is veel aandacht en innovatie
noodzakelijk rondom niet technische onderwerpen om de grootschalige energierenovatie mogelijk te
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maken. Dit onderwerp heeft een zwaartepunt in de deployment fase, wat herkenbaar is door de grote
betrokkenheid van bedrijven op dit thema.
Systeemintegratie speelt een cruciale rol op alle drie niveaus: voor installaties, op gebouwniveau
inclusief de installaties, en op gebiedsniveau met inbegrip van de gebouwen en installaties. Het ontwerp
en de systeemontwikkelingen dienen vanuit de mens (gebruikerswensen, gevarieerde gebruik, comfort
en gezondheid) gericht te zijn.
Als speerpunten voor de human capital agenda, gerelateerd aan de TKI EBGO, wordt, naast de
versterking van beroepsonderwijs en technische opleidingen, ook gepleit voor een actieve aanpak van
om- en bijscholing. Als er een nieuwe kenniswerkersregeling komt beooogt de TKI EBGO de inzet van
kenniswerkers uit bedrijven bij kennisinstellingen faciliteren.
Door de internationale koploperspositie van Nederland op het gebied van componenten, systemen en
diensten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving is een intensivering van beleid, gericht op
exportbevordering effectief. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan regio’s met voldoende
overeenkomstige klimatologische omstandigheden zoals Noordwest Europa, Noord Amerika/Canada,
Oost Europa en Rusland.
De beoogde governance van de TKI voorziet in een stichtingsvorm, waar het bestuur zich zal laten
ondersteunen door een Raad van Advies (waarin relevante maatschappelijke organisaties zitting hebben)
en een Programmaraad. Voor de uitvoering van de TKI-taken wordt een lichte uitvoeringsorganisatie
voorzien die gefinancierd zal moeten worden uit de bijdrage van de verschillende partijen. Toetreding tot
de TKI staat open onder voorwaarde van een bijdrage in minstens een van de programmalijnen, met een
minimale bijdrage van 10k€ .
Er is een sterke Europese samenwerking ingebouwd door de betrokkenheid van de zeer belangrijke
Europese entiteiten op het gebied van duurzame energie: ECTP/E2Ba en KIC InnoEnergy. Een vorm van
betrokkenheid betreft het opzetten van een ecosysteem voor innovatie. De netwerken van ECTP/E2Ba
National Liason Points (NLPs) en KIC InnoEnergy Benelux hebben zich eraan gecommitteerd hun
Nederlandse ecosystemen op het gebied van energie in de gebouwde omgeving in belangrijke mate de
basis te laten zijn voor het ecosysteem van de TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. Op deze
wijze wordt: a) gestart met bestaande ecosystemen waarvoor een infrastructuur bestaat; b) direct
aangesloten bij de internationale ecosystemen waar het Nederlandse NLP en de Nederlandse tak van KIC
InnoEnergy Benelux nationale deelnetwerken van zijn.
De innovatieagenda van de TKI EBGO en de verschillende programmalijnen kennen een breed draagvlak
binnen de industrie en marktsector. Op basis van de ontvangen commitment letters is een inbreng “in
cash” en “in kind” van ca. 45% te verwachten.
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1 Visie & ambitie
1.1 Uitgangssituatie en ontwikkelingen
Het thema Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving zal in de komende jaren van enorme betekenis
worden. De noodzaak om energiegebruik en CO2-uitstoot te reduceren (ook vertaald in Europese
richtlijnen) en de energierekening betaalbaar te houden is duidelijk. Deze opgaven zijn verknoopt met
andere maatschappelijke ontwikkelingen en trends. De burger en ondernemer willen in toenemende
mate actief meedenken en beslissen over de eigen energievoorziening. Historische hoge leegstand van
kantoren, pieken in aanbod op de huizenmarkt, grote tekorten op gemeentelijke grondexploitaties en
een enorme bezuinigingsopgave voor de overheid vergen grote veranderingen. Renovatie en
herinrichting van de bestaande bebouwde omgeving worden veel belangrijker dan nieuwbouw.
Gebouwen met installaties die zelf energie opwekken krijgen grote invloed op de energiesystemen in de
gebouwde omgeving. Doorzetting van de nog beperkt ingezette trend naar vergaande systeemintegratie
op installatie-, gebouw- en gebiedsniveau is essentieel voor het behalen van de reductiedoelen.
Deze trends en ontwikkelingen vereisen nieuwe inzichten en innovaties. De bouwsector en daaraan
gerelateerde toeleveringsindustrie met een jaarlijkse omzet van ca. 75 miljard euro zal de komende jaren
haar groei vooral relateren aan al die verschillende aspecten die gekoppeld zijn aan energiebesparing en
duurzame energie opwekking. Dit deel van de totale sector zal veel belangrijker worden. Dit moet vorm
gegeven worden in de context van bovenstaande ontwikkelingen.
De koepel- en brancheorganisaties onderschrijven de potentie van energiebesparing. Voor veel
bedrijven- waarvan het grootste deel in deze sector MKB- is nu echter overleven de prioriteit op korte
termijn. Het nieuwbouwvolume is in 3 jaar tijd ongeveer gehalveerd voor de woningbouw; voor de
kantorenmarkt is nieuwbouw nagenoeg volledig tot stilstand gekomen. Dit heeft uiteraard grote invloed
op de sector en beïnvloedt de mogelijkheden om middelen vrij te maken voor een intensief
innovatieproces. Gelukkig zijn er ook ondernemingen die minder kwetsbaar zijn gebleken en die ook een
interessante exportpositie opbouwen. Samen met de kennisinstituten en andere participanten zullen
deze ondernemingen een belangrijke kern voor de start van de TKI zijn, die daarna snel zal groeien.
Stimulering en benutting van het overheidsinstrumentarium gericht op innovatie zoals de WBSO, RDA (+),
innovatiebox, MKB+ regeling zijn daarbij uitstekende instrumenten om de ondernemingen te
ondersteunen.
Het energieverbruik in de gebouwde omgeving bedraagt ca.
35% van ons totale nationale energieverbruik en veroorzaakt
30% van de CO2 uitstoot. De verdeling tussen woningen en de
utiliteitsbouw is ongeveer 50/50. Om energieverbruik in ons
land serieus terug te dringen, moet de gebouwde omgeving
aangepakt worden. Er is van het besparingspotentieel heel veel
technisch en economisch rendabel te realiseren (positieve
kosten/baten verhouding).
Naast het energiebesparingpotentieel heeft de bouwsector,
inclusief de toeleveringsindustrie, een aanzienlijke economische betekenis. In 2008 bedroeg de omzet in
deze sector, exclusief de grond, weg en waterbouw, ca. 75 miljard euro. Voor de toeleveringsindustrie
binnen de bouwketen is dit ongeveer 21 miljard euro. Het economisch belang van de bouwsector is, met
een aandeel van ca. 7% in de Nederlandse werkgelegenheid en 4,5% in het BNP, groot.
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Nu wordt nog maar een gering deel van het energiebesparingpotentieel benut, waardoor de hieraan
gerelateerde economische activiteit nog bescheiden is. De Nederlandse energie doelstelling-mede in lijn
met de Europese afspraken op dit gebied1- zal de komende jaren voor de gebouwde omgeving moeten
leiden tot een aanzienlijke intensivering van de energiebesparing. Dit resulteert in een aanzienlijke groei
in economische activiteit.
Nieuwbouw dient, conform de EPBD richtlijn, vanaf 2020 nagenoeg energieneutraal te worden gebouwd.
De aanscherpte energieprestatie eisen impliceren dat nieuwbouw binnenkort al nagenoeg
energieneutraal zal zijn. De bouwprognose tot 2025 bedraagt 750.000 nieuwe woningen met een totaal
aan bouwkosten van 95 mlrd euro (prijspeil 2010)2. Daarnaast zal er een inhaalslag in de bestaande
gebouwde omgeving noodzakelijk zijn. De woningvoorraad bedraagt momenteel 7,25 miljoen woningen
waarvan bijna de helft is gebouwd voor 1970, dus voor de tijd van energetische kwaliteitseisen in de
nieuwbouw. Voor de utiliteitssector wordt de hoeveelheid uitgedrukt in m2 vloeroppervlak en die
bedraagt momenteel 200 miljoen m2. Een voorzichtige raming gebaseerd op de verschillende
convenanten indiceert een aanpak van ca. 2,5 mln woningen tot 2025. Gezamenlijk leidt dit tot een
omzet in energiebesparingsmaatregelen die geleidelijk op zal lopen tot ca 10 mlrd/jaar (inclusief export).
De hieraan gerelateerde additionele werkgelegenheid wordt geraamd op ca. 25.000 arbeidsplaatsen tot
2025. De industriële capaciteit is voor wat betreft de toeleverende industrie goed verenigd binnen de
Duurzame Energie Koepel, de FME, de NVTB, de VMRG en ten aanzien van de bouw- en installatiesector
binnen Uneto-VNI en Bouwend Nederland.
Hoewel de bouwsector voornamelijk nationaal is georienteerd, is er een aanzienlijk exportpotentieel dat
vooral bestaat uit producten en systemen van de bouw/installatie toeleveringsindustrie en ook
technische consultancy (architecten- en ingenieursbureaus). Nederland heeft hier een goede naam
opgebouwd (denk aan bijvoorbeeld in Nederland ontwikkelde HR-ketels, HR Ventilatie systemen, WKO
kennis en expertise, glazen gevels, etc.). Het exportvolume wordt nu geschat op 2 miljard euro per jaar en
zal bij de ontwikkeling van een degelijke thuismarkt in volume toenemen tot 6 miljard euro in 2020/25.

1.2 Ambitie
Aansluitend bij boven beschreven uitgangssituatie en ontwikkelingen heeft de TKI Energiebesparing
bebouwde omgeving de volgende maatschappelijke (energie) en economische ambities.
De nationale en Europese energie ambities waarop deze TKI zich richt, zijn samengevat:
• Energie neutrale nieuwbouw (woningbouw en utiliteit) en 20-35% CO2 reductie ten opzichte van
1990 in 2020.
• Halvering van het totale energiegebruik in de gebouwde omgeving in 2030.
• Energie neutrale gebouwde omgeving medio deze eeuw. Dit impliceert de enorme transitie van
gebouwlabels variërend van G – A nu, naar alleen triple A gebouwlabels dan:

Op veel gebieden in dit werkveld heeft Nederland een goede kennispositie weten te koppelen aan een
sterke industriële basis met goede export kansen (zie onderstaand kader). De economische ambitie van
de TKI EBGO is:
Vergroten van exportmogelijkheden op het gebied van producten / systemen en diensten in relatie tot
energiebesparing en duurzame opwekking en benutting. Anticiperend op verdere implementatie van EU
beleid in Europa wordt een export potentie van 2-5 miljard euro per jaar beoogd.
1
2

EU richtlijnen: EPBD, Energy Services, Hernieuwbare energie, ecolabelling / ecodesign
COWWI.datawonen.nl en Primos 2009

9

Topteam Energie

Innovatiecontract Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving

De economische ambitie waarop de deze TKI zich richt, is kort samengevat:
• Het ontwikkelen van een degelijke industriële basis voor de toepassing van de energiebesparing
in de gebouwde omgeving binnen Nederland met een omzet die in 2025 zal moeten zijn
opgelopen tot minimaal 6 miljard additioneel per jaar en relatief hoogwaardige werkgelegenheid
biedt aan 50.000 mensen.
Voor de TKI is bij de vertaling van de ambitie naar roadmaps vraagsturing belangrijk. Deze verloopt
omgekeerd aan het ontwikkelproces van “Discovery” via “Development” naar “Deployment”. Er wordt
daarom nadrukkelijk aangesloten bij lopende implementatieprojecten als GEN, SEV/Energiesprong, Meer
met Minder en andere concrete initiatieven.
Reductie van het energiegebruik en de toenemende inzet van duurzame energiebronnen kan niet los
gezien worden van de behoeften van de eindgebruikers in de gebouwde omgeving. De wisselwerking
tussen eindgebruiker en installatie/gebouw/gebied, is een dominante factor voor het uiteindelijke
energiegebruik in energiezuinige of energie producerende gebouwen en gebieden. Daarom zijn
gebruikerswensen en verbeterd comfort- en gezondheidsniveau in gebouwen een essentiële criterium
voor de innovaties in de roadmap.

1.3 Strategische innovatie- en kennisagenda lange termijn
1.3.1 Marktkansen
De Nederlandse bouwsector en de toeleveringsindustrie bestaan uit een zeer groot aantal MKB
bedrijven, naast een klein aantal grote spelers. Het MKB is daardoor belangrijk in de sector, ook als
aanjager van het innovatieproces, zodat in het bijzonder moet worden gekeken naar de nieuwe
marktkansen voor het MKB. Internationaal gezien is de Nederlandse toeleverende industrie op het
gebied van “energiebesparing in de gebouwde omgeving” goed ontwikkeld en behoort tot de kopgroep
binnen Europa. In dit Innovatiecontract wordt specifiek gekozen voor richtingen waarin Nederlandse
bedrijven sterk zijn.
Installatietechniek- en systemen is een voorbeeld van een sector waarin Nederlandse bedrijven sterk
zijn. De HR ketel is een Nederlandse innovatie en nog steeds worden meer dan 20% van de HR-ketels die
binnen Europa worden geplaatst in Nederland geproduceerd. Voor HR- warmteterugwinning is dat zelfs
bijna 50%. Dit illustreert dat Nederlandse bedrijven een uitermate sterke positie hebben op de Europese
markt van verwarming en ventilatie. Veel bedrijven (bv. Remeha, Itho-Daalderop, Storkair, Brink, ZEN)
hebben voor hun export buitenlandse vestigingen en nieuwe innovaties kunnen daardoor eenvoudig de
export positie versterken door een korte route naar de markten.
Een ander voorbeeld is de gevel-industrie waar industrieel bouwen wordt toegepast. Nederland kent op
dat terrein belangrijke (internationale) spelers. Dit betreft zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw.
Veel internationaal befaamde bouwprojecten worden door Nederlandse gevelbouwers gerealiseerd.
Een derde voorbeeld is de technische dienstverlening bij gebiedsinrichting. Nederlandse
ingenieursbureaus en uitvoerende bedrijven behoren tot de wereldtop op dit terrein.
Voor het identificeren van behoeftes in de markt wordt ook gekeken naar de ervaringen en
belemmeringen in de uitvoeringspraktijk. Er is een aantal koploper projecten dat instrumenteel is voor
de vraagsturing van de innovaties. Deze projecten zijn zowel vanuit Nederlands beleid geïnitieerd of
gekoppeld aan EU programma’s. Het betreft projecten zoals GEN en Energiesprong.
Van andere aard, maar ook van belang voor de marktkansen, is dat bij Nederlandse financiële instellingen
en (lokale) overheden een constructieve bereidheid en zelfs behoefte bestaat om in energiebesparing te
investeren. Het biedt in principe een stabiel rendement en daar is zeker op dit moment behoefte aan
binnen de Nederlandse financiële sector. De nodige partijen blijken bereid te participeren in een thema-
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doorsnijdende lijn Financiën en implementatie, waarin gewerkt wordt aan nieuwe financiële
arrangementen die helpen de markt verder op gang te brengen bijvoorbeeld door split-incentives te
overbruggen.

1.3.2 Innovatiethema’s
De innovatiethema’s, die in hoofdstuk 2 verder worden uitgewerkt, corresponderen met 3 domeinen
binnen de gebouwde omgeving met elk een specifiek karakter op het gebied van energiebesparing en
lokale opwekking: Gebied (als energiesysteem), Gebouw, en Installaties ( en binnenmilieu). De
onderverdeling is gemaakt mede vanwege verschillen in expertisegebieden en daaraan gekoppelde
bedrijvigheid/bedrijfsprofielen. Uiteraard zijn de drie domeinen met elkaar gekoppeld en is er onderlinge
interactie zodat thema’s niet geïsoleerd bekeken kunnen worden. Voor de uitwerking van de
innovatiethema’s tot een strategische innovatie- en kennisagenda voor de lange termijn (roadmaps) in
hoofdstuk 2 zijn de boven beschreven (maatschappelijk) energie ambitie en de economische ambitie (zie
1.2) en de marktkansen (zie 1.3.1) het uitgangspunt.
Naast de thema’s zijn er thema-doorsnijdende onderwerpen die aandacht vergen. Het gaat dan om
bijvoorbeeld financieringsmodellen, energie-service concepten, ketenintegratie in samenhang met
innovaties in het bouwproces, en gebruikers betrokkenheid. Deze zijn samen te nemen in 2 themadoorsnijdende onderwerpen, die bij elk van de drie thema’s van belang zijn: Gebruiker, en Financiën en
implementatie.
Vanuit bovenstaand werkveld van de TKI Energiebesparing gebouwde
omgeving zal er binnen de Topsector Energie vooral interactie zijn met
“Smart Grids”, “Zonne-energie” en daarnaast met de Topsector HTSM
(materialen, sensoren, verlichting). De TKI Energiebesparing gebouwde
omgeving en de TKI Zonne-energie zullen gezamenlijk het Solar Energy
Application Centre (SEAC), een initiatief van ECN, TNO, Hogeschool Zuyd en
NV Industriebank LIOF dat zich richt op integratie van opwekking van zonne-energie in de gebouwde
omgeving, adopteren. Via dit centrum zullen een aantal programma’s van beide TKIs op dit gebied
worden uitgevoerd.

1.4 Nationale uitgangspositie
Landelijke activiteiten die voor dit thema relevant zijn:
• Excellente gebieden: In de excellente gebieden gelden scherpere EPC eisen dan landelijk.
Hiermee wordt ervaring opgedaan met de prestatie-eisen zoals die op het moment van de
volgende landelijke aanscherping gaan gelden.
• Klimaatneutrale Steden: Van planstudies tot proefprojecten die invulling (helpen) geven aan het
begrip klimaatneutrale stad. De activiteiten bestrijken meer dan alleen gebouw en
gebiedsconcepten op het gebied van energiegebruik, maar betreffen bijvoorbeeld ook lokaal
transport en industrie.
• Proeftuinen Smart Grids: Door de toepassing van ICT is tweerichtingsverkeer in
elektriciteitsnetten mogelijk en kan een overschot aan kleinschalig opgewekte stroom (binnen de
Gebouwde Omgeving) makkelijker worden teruggeleverd aan het net. Met slimme netten kan de
consument ook makkelijker elektrische apparaten laten draaien op momenten dat de
energieprijs laag is. Het Ministerie EL&I heeft negen plaatsen in Nederland aangewezen waar
intelligente netten komen. Op deze plekken worden proeftuinen ingericht om smart grids te
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testen. De proeven moeten uitwijzen of consumenten meer energie besparen als ze aangesloten
zijn op een smart grid.
Gemiddeld wordt 2% van de bestaande voorraad per jaar gerenoveerd en ca. 4% per jaar aangepakt in
het kader van groot onderhoud. Tegelijk is geconstateerd dat energetische verbeteringen maar geringe
aandacht hebben gekregen. Zelfs voor ingrepen die een korte terugverdientijd hebben. Dit is de
aanleiding geweest om in te zetten op het vergroten van de frequentie waarmee kant-en-klare
energetische verbeteringen in de markt gezet worden.
• Meer met Minder: In 2007 is het programma Meer met Minder gestart, gericht op het bereiken
van 100 PJ energiebesparing in de bestaande bouw in 2020. Het programma heeft geïnvesteerd
in het opleiden van verschillende partijen in de bouwkolom (aannemers, installateurs, EPA
adviseurs, e.d.) rondom advies en implementatie van eenvoudige energetische verbeteringen.
De belangrijkste instrumenten die zijn ingezet zijn bewustwordingscampagnes onder het grote
publiek (o.a. via postbus 51) en subsidies op verkrijgen van maatwerkadvies en b.v. het
vervangen van glas door hoog rendementsglas.
• Blok voor Blok: In 2011 is een aantal gemeentes gekozen die samen met lokale bedrijven en
organisaties een proces gaan inrichten waarmee de bestaande voorraad blokgewijs (energetisch)
verbeterd gaat worden, met als doelstelling dat ca. 1000 woningen/appartementen per jaar
aangepakt gaan worden met ca. 25% besparing van (gebouwgebonden) energie tot gevolg.
Met de vaststelling van de InnovatieAgenda Gebouwde Omgeving is in 2009 het kader vastgelegd voor de
activiteiten om te komen tot een versnelling van de energietransitie voor de gebouwde omgeving door
implementatie van technische of procesinnovaties. De belangrijkste initiatieven hierbij zijn het InnovatieImplementatie programma Energiesprong en GEN.
• Het SEV programma “Energiesprong” (2010-2014), gefinancierd door het ministerie Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), richt zich met experimenten op het realiseren van innovatieve
doorbraken in de gebouwde omgeving. Het programma bestaat uit het subsidiëren van fysieke
transformaties van gebouwen of gebieden waarmee op het primaire energiegebruik een
besparing van 45%, 60%, 80% of 100% bereikt kan worden, de inzet van procescoaches en
interventieteams, de formatie van tientallen communities of practice, de ontwikkeling van
masterclasses en het verspreiden van ontwikkelde kennis.
• In 2010 is het door marktpartijen getrokken programma Gebieden Energie Neutraal (GEN) van
start gegaan. Hierin wordt gewerkt aan werkende business cases waarmee zowel nieuwbouw
wijken als bestaande wijken rendabel energieneutraal gemaakt kunnen worden. In 2011 zijn
Valkenburg en Apeldoorn gekozen om aan te pakken voor nieuwbouw, respectievelijk bestaande
bouw. De activiteiten voor de opzet van dergelijke business cases variëren van micro-analyses
rondom potentiele gebouw-aanpakken, tot aan intelligente netten, wet- en regelgeving en
verdienmodellen.

1.5 Internationale uitgangspositie
Zoals hiervoor aangegeven heeft de Nederlandse industrie in de afgelopen decennia blijk gegeven op een
aantal sectoren een sterke export positie te kunnen ontwikkelen door een degelijke thuismarkt. We zien
momenteel sterke posities op het gebied van verwarmingsapparaten, ventilatietechniek,
gebouwbeheerssystemen, WKOI systemen en in beperkte mate zonne-energie en warmtepompen. De
afzetmarkten bevinden zich voornamelijk in Noord Europa, maar ook Noord-Amerika en Canada bieden
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perspectief. De specifieke Nederlandse klimatologische omstandigheden waarvoor producten, systemen
en diensten zijn voor ook goed toepasbaar in deze geografische gebieden en er zijn daar inmiddels goede
handelscontacten.
Een stimulerende rol van de Nederlandse overheid in het kader van exportbevordering naar die regio’s
zal een zeer welkome stimulans kunnen betekenen voor de uitbouw van exportposities. Voor sommige
technologie gebieden (zoals bv gebouwbeheerssystemen en WKO) zijn er ook andere regio’s interessant.
Het bedrijfsleven is voor dit doel al georganiseerd via Cleantech Holland (www.cleantechholland.nl).
Voor Europa geldt daarbij als extra voordeel dat de verschillende Europese landen de bouwregelgeving
voor energieprestatie allen baseren op dezelfde EU richtlijnen. Indien deze worden vertaald naar
eenduidige normen en certificering vereenvoudigt dat de implementatie van technieken waardoor dat
zalleiden tot beduidend lagere market-entry kosten. Essentieel is daarbij wel dat de thuismarkt zich
progressief ontwikkelt (dus liever vooraan in Europa, dan achteraan bij ontwikkelingen die we in ieder
geval toch zien aankomen).
Het huidige Nederlandse overheidsbeleid, waarbij ambasades een sterkere rol krijgen bij het bevorderen
van handelsbetrekkingen is positieve versterking van de export positie. Via de brancheorganisaties
Cleantech Holland en de Duurzame Energiekoepel zijn daar inmiddels goede banden mee opgebouwd.

1.5.1

Exportmogelijkheden

Hoewel de bouwsector voornamelijk nationaal is georienteerd, is er een aanzienlijk exportpotentieel voor
met name de toeleveringsindustrie van producten en systemen voor de bouw/installatie sector en
technische consultancy (architecten- en ingenieursbureaus). Nederland heeft op een aantal gebieden een
zeer goede naam opgebouwd en een groeiend aantal bedrijven heeft (meerdere) buitenlandse
vestigingen of gestabiliseerde export kanalen. De in dit innovatiecontract benoemde ontwikkelingen
bieden Nederlandse industriele spelers en (technische) dienstverleners nieuwe kansen voor export.
Kerngebieden daarbij zijn:
• Verwarming / ventilatie industrie: met een EU marktaandeel van 20, respectievelijk 50% een
sterke sector voor de afzet van nieuwe innovatieve producten en systemen.
• Gevelbouwers: op basis van de nieuwe gevelconcepten zal de export positie worden versterkt
• Technische dienstverleners: kennis van gebiedsgerichte aanpak, WKO systemen en
infrastructurele voorzieningen versterkt de al goede export positie.
• Gebouwbeheers systemen: verdieping van de kennis van gedrags en gebruikers impact op HVAC
en verlichting systemen is internationaal baanbrekend en biedt gespecialiseerde NL
bedrijven goede kansen.

De export van producten en diensten op het gebied van energiebesparing in de GO bedraagt momenteel
ca. 2 mlrd per jaar. Gebaseeerd op een inschatting van de export kanalen die nu beschikbaar zijn en de
betrokkenheid van deze bedrijven bij het Innovatieproces EBGO wordt een verdrievoudiging reëel geacht
in de loop van de komend jaren tot 2020 tot 6 mlrd per jaar.
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EXPORTKANSEN: Voorbeeld 1
Op dit ogenblik zijn verschillende Nederlandse bedrijven actief op de Duitse, Engelse, Frnase en Belgische markten met
producten en systemen die een duidelijke technologische voorsprong hebben en zeer competitief zijn. Het gaat daarbij om
o.a. HR-ketels, zonneboilers, HR-Ventilatie systemen en andere componenten gericht op energiereductie in de
woningbouw. Doordat de bouwwijze in die landen veel overeenkomsten heeft met de Nederlandse bouw en Nederland
een paar jaar voorliep met strengere energieprestatie eisen voor gebouwen zijn producten en systemen ontwikkeld en
getest op onze thuismarkt die momenteel veel kansen bieden in export. Daardoor produceren Nederlandse bedrijven ca,
20% van alle HR ketels in de EU en ca. 50% van alle Hoog Rendement Ventilatie
EXPORTKANSEN: Voorbeeld 2
Nederlandse bedrijven en ingenieursbureaus hebben de laatste jaren een sterke expertise ontwikkeld op het gebied van
WKO. Deze kennis wordt via dienstverleningscontracten momenteel naar veel landen geëxporteerd binnen en buiten
Europa. Zo zijn NL ingenieursbureaus betrokken bij prestigieuze projecten binnen de EU, China en Noord Amerika.
EXPORTKANSEN: Voorbeeld 3
Door de grote aandacht voor een goed binnenklimaat en een laag energieverbruik is er in Nederland veel kennis op het
gebied van gebouwbeheerssystemen. Dit soort energiemanagement systemen worden over de gehele wereld
geëxporteerd en Nederlandse bedrijven blijken zeer succesvol.
EXPORTKANSEN: Voorbeeld 4
Nederlandse gevelbouwers hebben kunnen hun expertise en producten goed vermarkten in verschillende grote
internationale projecten (city London, Berlijn, Azië). De industriële aanpak en integrale visie op energiebesparing en
esthetiek blijkt een duidelijke succesfactor.

1.5.2

Internationale dwarsverbanden voor innovatie en kennis

Twee internationale samenwerkingsverbanden tussen industrie en kennisinstellingen op het gebied van
innovatie en kennis voor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving die zich verbinden aan de TKI, zijn:
• ECTP/E2Ba
• KIC InnoEnergy Benelux
De netwerken van ECTP/E2Ba National Liason Points (NLPs) en KIC InnoEnergy Benelux hebben zich eraan
gecommitteerd hun Nederlandse ecosystemen op het gebied van energie in de gebouwde omgeving in
belangrijke mate de basis te laten zijn voor het ecosysteem van de TKI Energiebesparing in de Gebouwde
Omgeving. Op deze wijze wordt: a) gestart met bestaande ecosystemen waarvoor een infrastructuur
bestaat; b) direct aangesloten bij de internationale ecosystemen waar het Nederlandse NLP en de
Nederlandse tak van KIC InnoEnergy Benelux nationale deelnetwerken van zijn. Voor het ECTP/E2Ba
hebben de leiders van het Europese netwerk van nationale NLPs (dr M Fernandez en prof O Adan) dit
voornemen schriftelijk ingebracht. Voor de KIC InnoEnergy heeft de CEO Benelux (ir K Schuring) dit
commitment schriftelijk ingebracht en wordt direct verkend of in Vlaanderen vergelijkbare verbinding te
maken is met de daar te vormen industriële innovatie clusters (IRGs).
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ECTP/E2B
In de EU hebben Europese industriële partijen het European Construction Technology Platform (ECTP)
opgericht om uitdagingen voor de sector te vertalen naar onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's.
Ook kennisinstellingen als TNO, CSTB en Fraunhofer nemen hieraan actief deel. Vanuit het ECTP hebben
industriële als partijen Bouygues, Arup, Saint Gobain, Philips, Stiebel Eltron, EDF, Mostostal, D’Appolonia
en Acciona samen met kennisinstituten als TNO, CSTB en Fraunhofer, de Energy Efficient Built
environment association (E2Ba) opgericht. Deze heeft met input uit de sector de Europese
onderzoeksagenda op het gebied van energie in de gebouwde omgeving bepaald (zie onderstaand
figuur).. De uitvoering van de E2Ba onderzoeksagenda wordt ondersteund door financiële middelen uit
het European Recovery Program. De prioriteiten worden dit jaar met een brede groep van stakeholders
geactualiseerd en uitgewerkt tot roadmaps. De E2B associatie heeft nationale netwerken (NLPs),
waaronder in Nederland geleid door TNO. De roadmaps van de TKI themas sluiten goed aan bij de E2B
prioriteiten en het E2B onderzoek zal belangrijk bijdragen aan de invulling van de TKI roadmaps. van alle
drie de inhoudelijke themas.

KIC InnoEnergy Benelux
De Knowledge and Innovation Communities (KIC) zijn opgericht om Europese netwerken te creëren die
met meer continuïteit werken aan innovaties dan de projecten in het Europese Kader Programma. Deze
continuïteit moet bevorderen dat vindingen het daadwerkelijk brengen tot nieuwe producten in de
markt. Een van de drie nu door de EU gefinancierde KICs is de KIC InnoEnergy, gericht op de
verduurzaming van de energievoorziening. Deze heeft een zestal thematisch georiënteerde regionale
centra. Het centrum Benelux richt zich op energie in de gebouwde omgeving. Kenmerkend voor de KICs is
het verbinden van educatie (creëren van ondernemende studenten en promovendi), research (focus op
realisatie van marktrijpe producten) en daadwerkelijke innovatie in de markt. Dit laatste is het ultieme
doel waarvoor de educatie en research activiteiten ondersteunend zijn. Voor deze tak heeft het centrum
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Benelux een Venture Business Office opgericht. De KIC InnoEnergy (met de rechtspersoon van een
Europees bedrijf, ‘SE’, gevestigd te Eindhoven met TNO en TU/e als Nederlandse aandeelhouders) wordt
participant in de TKI Energie in de Gebouwde Omgeving. Dit geeft een impuls voor
technologieontwikkeling (via de research tak van de KIC InnoEnergy Benelux) en HCA (via de educatie
tak), en via het Venture Business Office aan de business creation op het gebied van energie in de
gebouwde omgeving in Nederland.
Daarnaast zijn twee belangrijke internationale verbanden waarbij wordt aangesloten:
• SET Plan Smart Cities/EERA en EII
• IEA technology agreements
De TKI sluit bij deze twee samenwerkingsverbanden aan via de Nederlandse partijen die hierin actief zijn.
In beide zijn Nederlandse partijen zeer actief.
Set-Plan Smart Cities: EERA en EII
Het Strategic Energy Technologies-plan uit 2008 richt zich op de vergaande technologische innovatie die
nodig is voor beoogde reducties van CO2 en transities naar duurzame energie. Hiertoe wordt gewerkt
aan een gezamenlijke strategische technologie planning door industrie, overheid en kennisinstellingen,
en combinatie van budgetten voor de uitvoering. Het strategisch plan focust op een beperkt aantal
European Industrial Initiative (EIIs). Recent is Smart (Energy) Cities als zevende prioritaire
technologiegebied (EII) toegevoegd. Dit omvat het thema de Wijk als Energiesysteem uit deze TKI.
Nederlandse partijen zijn zeer actief in EII Smart (Energy) Cities.
IEA technology agreements - www.iea.org
In het kader van de IEA zijn een groot aantal taken actief die zeer relevant zijn voor de drie
innovatiethema’s, waaronder Solar Heating and Cooling Systems (www.iea-shc.org), Energy Conservation
in Buildings and Community Systems (www.iea-ecbcs.org) en Energy Conservation through Energy
Storage (www.iea-eces.org).
Netwerken voor internationale kennisuitwisseling gericht op implementatie
Behalve vier bovenstaande, zijn ook netwerken van belang voor internationale kennisuitwisseling gericht
op implementatie, in het bijzonder ook voor steden met ambities voor energie neutrale wijken. Een
drietal hiervan zal genoemd worden.Voor de Nederlandse sector en in het bijzonder ook voor gemeenten
en provincies met ambities voor energie neutrale wijken zal de aansluiting bevorderd worden met de
volgende netwerken:
Energy solutions for better buildings– www.buildup.eu
Gestart in 2009, is BUILD UP een omgeving voor professionals uit de bouwwereld, lokale overheden en
gebruikers van gebouwen om kennis en ervaring te delen over het terugbrengen van het energieverbruik
van gebouwen.
Committed to local sustainable energy - www.eumayors.eu
Gestart in 2008, leggen ondertekende burgemeesters (nu meer dan 2000) zich via het Convenant of
Mayors (CoM) vast op een geëxpliciteerde energiebesparing en schonere energieproductie in hun
gemeente die verder gaat dan Europese doelen. Hiertoe stelt de gemeente een Sustainable Energy Action
Plan (SEAP) op waarvoor het CoM ondersteuning biedt bij het opstellen, implementeren en monitoren.
Het European Joint Research Centre biedt technische ondersteuning.
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Local governments worldwide for sustainability - www.iclei.org
Opgericht in 1990, is ICLEI - Local Governments for Sustainability – een internationale associatie van
(nationale en regionale organisaties van) lokale overheden die zich vastleggen op duurzame ontwikkeling.
Deze associatie verschaft brede ondersteuning bij de implementatie van lokaal duurzaam beleid
ondermeer door technische consultancy, training, ondersteuning bij opbouw van capaciteit.

1.6 Human Capital Agenda
Als Nederlandse bedrijven willen kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld, is de versterking
van de kenniseconomie essentieel. Blijven investeren in scholing, opleiding en ontwikkeling is daarom
noodzakelijk. Bedrijven zullen nog meer met elkaar moeten samenwerken. De trend is dat bedrijven
elkaar meer opzoeken in clusters, regio’s en waardeketens, met name in die branches met een
internationale afzetmarkt. In de toekomst moet scholing niet alleen functiegericht maar ook
arbeidsmarktgericht zijn. Door continue opleiden onder de noemer “leven lang leren”, kunnen
medewerkers flexibel meebewegen met technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Nederland
staat voorlopig nog op grote achterstand ten opzichte van andere Europese landen zoals Duitsland,
Scandinavië, Frankrijk en Groot Brittannië. Landen die al veel hebben geïnvesteerd in duurzaamheid. Als
het gaat om aanpak op stedelijke schaal hebben we een internationale reputatie
De Topsector Energie is opgebouwd uit ondernemingen die zich richten op productie, distributie, opslag
en besparing van energie. De sector staat voor de uitdaging een belangrijke bijdrage te leveren aan het
realiseren van de energie- en klimaatdoelstellingen van Europa hetgeen de komende jaren kan uitlopen
in een nieuwe economische sector van vele miljarden omzet per jaar. Dat leidt tot een sterke behoefte
aan gekwalificeerde en op het juiste niveau opgeleide medewerkers vanaf het LBO tot universitair
opgeleidden. De jarenlange afname van studenten die kiezen voor een technische beroepsopleiding heeft
geleid tot een te lage instroom in de arbeidsmarkt. De beschikbaarheid van personeel is daarmee een
kritische succesfactor voor economische groei. Het technisch beroepsonderwijs heeft haar zichtbaarheid
verloren. Verduurzaming en energiebesparing zullen als een nieuw en attractief werkgebied opnieuw
moeten worden gepositioneerd. Niet alleen voor jongeren die voor een studie of beroepskeuze staan,
maar ook voor velen die via herscholing kunnen toetreden tot deze nieuwe arbeidsmarkt. Zo is er
bijvoorbeeld een zeer groot echelon van ervaren bouwkundige ontwerpers en engineers beschikbaar, die
momenteel geen werk hebben in hun architecten en ingenieursbureaus. Dit biedt mogelijkheden om ze
om te scholen en te trainen in de noodzakelijke competenties benodigd voor het daadwerkelijk integraal
ontwerpen van de gebouwde omgeving.
De 5 zwaartepunten in het uitwerken van de Human Capital agenda voor de Topsector Energie zijn:
1.
Vergroten van de instroom in het technisch (beroeps)onderwijs
2.
Verbeteren van de dynamische aansluiting van opleidingscurricula op de veranderende
behoefte van markten en bedrijven (van vakscholen tot en met her- en bijscholing van
werkloze medewerkers bij architecten- en ingenieursbureaus)
3.
Ontsluiten van de kennis van scholen en universiteiten voor laagdrempelige
toepassingen voor “verder leren” in het kader van éducation permanente
4.
Vergroten van de beschikbaarheid van kenniswerkers uit het buitenland
5.
Concreet ontwikkelen van Centra voor innovatief Vakmanschap, Centers of Excellence en
relevante Masteropleidingen en PhD’s
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1.7 Wet- en regelgeving / regeldruk Energie
In de afgelopen twee decennia heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld in de internationale (met
name Europese) ontwikkeling rondom de verbetering van de energieprestaties van de gebouwde
omgeving. Deze rol betrof zowel de ontwikkeling van producten en systemen, maar daaraan gekoppeld
ook de introductie van nieuwe bepalende regelgeving zoals de EPBD. Deze Europese richtlijn is voor een
zeer groot deel beïnvloed door de ervaringen in Nederland in de jaren negentig rond de EPC (nieuwbouw)
en EPA (bestaande bouw). Juist in die periode heeft de Nederlandse industrie en adviessector zich goed
kunnen ontwikkelen, anticiperend op die bouwregelgeving (zie kader). De les die hieruit is dat
duidelijkheid in de wijze waarop de bouwregelgeving zich zal ontwikkelen (zoals in de negentiger jaren),
direct leidt tot veel nieuwe innovatieve impulsen resulterend in nieuwe producten en diensten. Het
wordt daarom aanbevolen om op het gebied van wet- en regelgeving voor langere termijn duidelijkheid
te verschaffen op het gebied van energieprestatie-eisen voor de gehele gebouwde omgeving. Dit vragen
overigens ook de Europese richtlijnen. Zo dienen er energieprestatie eisen te worden gesteld voor de
langere termijn voor zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw- voor zowel het gebouwniveau als op
gebiedsniveau. Met die duidelijkheid wordt innovatie gestimuleerd. Indien dit voldoende progressief
wordt ingezet, zal dat ook leiden tot een verdere versterking van de export positie van producten en
diensten.

Impact Regelgeving: Voorbeeld
In het midden van de jaren ’90 is Nederland begonnen met de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) toe te
passen voor de nieuwbouw. In de bouwregelgeving werd vastgelegd dat per 1/1/1996 de EPC een
waarde moest hebben 1,4; per 1/1/1998 – 1,2 en per 1/1/2000 – 1,0- met daarna een perspectief naar
verdere verlaging.
Door deze voorspelbaarheid en duidelijkheid over de eisen over meerdere jaren gaf het een enorme
impuls voor nieuwe innovaties en productontwikkeling. De Nederlandse industrie presteerde beduidend
beter dan andere EU collega’s en de effecten daarvan zijn nu nog terug te zien in de exportpositie voor
o.a. HR-ketels, zonneboilers, HR-Ventilatie systemen, GBS-systemen en WKO systemen. Zie ook kader
bij 1.3.1.- Marktkansen

Concrete aanbevelingen
Omdat regelgeving rond energiebesparing in de gebouwde omgeving een grote impact heeft op het
innovatieproces alsmede op de acceptatie en adaptatie van gebruikers heeft een werkgroep binnen de
innovatietafel Energiebesparing gebouwde omgeving de volgende aanbevelingen opgesteld die een
versnelling van zowel de innovatie (en de export daarvan) als de toepassing van energiebesparing
realiseert.
Implementatie en handhaving Bouwregelgeving en Wet Milieubeheer. EPC normen en uitvoering van
de wet milieubeheer worden onvoldoende gecontroleerd in de praktijk. Hierdoor kunnen significante
afwijkingen ontstaan waardoor de werkelijke energieprestatie van een gebouw (en -installatie) ver achter
kunnen blijven bij de vereiste norm. Er is vastgesteld dat in de praktijk er onvoldoende toezicht en
handhaving is, waardoor de hand wordt gelicht met de normen. De werkgroep stelt een aantal
maatregelen voor die dit tegen moeten gaan: ten eerste een verplichte energieprestatiekeuring bij
oplevering van het gebouw en aanvullend een regelmatige ‘APK keuring’ op de technische installatie.
Sancties bij afwijking van de vereiste norm zijn: het aansprakelijk stellen van de bouwer en/of het
weigeren van een gebruiksvergunning.
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Energielabel. Voor ieder bestaand gebouw (woning of utiliteit) moet een energielabel verplicht worden
met registratie in het kadastraalregister. Daarbij moet het label objectief en betrouwbaar zijn. In de
markt wordt de labelverplichting bij iedere transactie scherp gehandhaafd. In het verlengde hiervan zal
de maximale leen- en garantiecapaciteit voor hypothecaire leningen (NHG en AFM norm) en de hoogte
van de overdrachtsbelasting gekoppeld worden aan het energielabel. Voor hogere labels kun je
procentueel meer lenen (lagere energielasten) en bij lagere labels minder (vanwege hogere
energielasten). Verder adviseert de werkgroep om de hoogte van overdrachtsbelasting variabel te maken
in relatie tot het label. Tot slot wordt geadviseerd om voor de bestaande bouw een verplicht label niveau
te hanteren voor transacties, waarbij een geleidelijke aanscherping wordt aangekondigd, bijvoorbeeld:
2015 = minimaal C; 2020 = minimaal B; 2025 = minimaal A.
Zelflevering. De mogelijkheden voor het invoeden van zelf opgewekte, duurzame, energie zijn nog (te)
beperkt in de huidige energiewet. Deze mogelijkheden zouden verruimd moeten worden zoor VvE’s, MKB
bedrijven en collectieven van particulieren.
Ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan (of art 19 procedures) kunnen op dit moment bepaalde
zaken niet geborgd worden. Het is nu niet mogelijk om energieambities op te nemen in het
bestemmingsplan of om voorzieningen voor te schrijven. De zekerheid dat in het beoogde gebied geen
andere ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden, anders dan bijvoorbeeld energie neutrale inrichting,
zal een sterke impuls geven voor verdere innovaties in de gehele keten (technisch, sociaal en financieel).
Harmonisatie Europese normen. Op dit moment kan de Nederlandse industrie vrijwel geen enkel
product ongewijzigd in het buitenland verkopen. Op het thema energie in de gebouwde omgeving
kennen lidstaten nog te veel eigen normen en certificeringregelingen. Er wordt gepleit voor een actieve
Nederlandse opstelling binnen Europa om te komen tot uniforme en geharmoniseerde normstelling voor
producten en systemen zoals bijvoorbeeld gangbaar is in de auto-industrie.
Aanpassing van de bouwregelgeving aan de nieuwe comforteisen en technisch/economische
mogelijkheden waardoor via een sterk ontwikkelende vraag de innovaties rondom Energiebesparing in
de gebouwde omgeving worden stimuleren. Denk daarbij aan regelgeving rondom verplichting tot lage
temperatuur verwarmingssystemen, aandelen duurzame opwekking, externe communicatie
mogelijkheden in HVAC systemen, etc.
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Innovatiethema’s en Acties

2.1 Inleiding
De scope van de innovatietafel “Energie Besparing Gebouwde Omgeving” wordt als volgt gedefinieerd:
“Alle activiteiten die substantieel bijdragen aan het realiseren van een energie neutrale gebouwde
omgeving (in 2050) en waaraan significante Nederlandse economische activiteit is verbonden”.
Dit omvat naast technologische ook maatschappelijke, sociale en financiële innovaties rondom
energiebesparing, energie-efficiency en inpassing van duurzame opwekking of combinaties daarvan.
De scope omvat de schaalniveaus (themagebieden): Installaties – Gebouw – Gebied en een schaalniveau
overschrijdend thema: Financiering en Implementatie.
Voor alle themagebieden zijn innovatieprogrammalijnen geselecteerd. Deze selectie is gebaseerd op
basis van de volgende criteria:
- Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving:
o Draagt de programmalijn bij aan een doorbraak in de toepassing (dit kan gaan om sociale
innovaties, financiële innovaties of technische innovaties)
o Draagt de programmalijn bij aan het oplossen van een essentiële belemmering
- Economische activiteit
o Draagt de programmalijn bij aan een versterking van de exportpositie van Nederlandse
bedrijven op gebieden waar we al een internationaal sterke positie hebben
o Valoriseert de programmalijn een sterke kennispositie naar economische waarde
o Leidt de programmalijn uiteindelijk tot een significante opschaling van activiteit rondom
energiebesparing in de gebouwde omgeving
Doordat deze criteria zijn aangelegd zijn er keuzes gemaakt en is er uiteindelijk een portfolio van
programmalijnen ontstaan die op een brede en samenhangende wijze invulling geven aan de doelstelling
van de innovatietafel.

2.2 Innovatiethema’s en Programmalijnen - Algemeen
De innovatiethema’s : Gebied, Gebouw, Installaties en Financiering & Implementatie zijn onder
verdeeld in verschillende programmalijnen volgens onderstaand overzicht.
De innovatiethema’s sluiten aan bij nationale en internationale programma’s zoals zoals E2B, SETplan en
Smart Cities.
Innovatiethema's
Programmalijnen

Installatie
Opslag
WP
Ventilatie
Monitoring & Comfort

Gebouw
Materialen
Gevels
Renovatie en Onderhoud
Bouwinformatie
Innovatie en Uitvoering
SEAC- integratie zonne en.

Gebied
Communicatie en ontwerp
Gebieds- condities
Zelf-regulernde gebieden
GEN

F&I
Fiego
Behoefte gestuurde aanpak

Innovatiethema 1: Installaties en Binnenmilieu
Dit schaalniveau betreft energiesystemen en componenten die binnen een gebouw toegepast worden
om een energie efficiënt, kwalitatief goed en comfortabel binnenmilieu te realiseren. Naast verwarming,
koeling, ventilatie, warm tapwater en energie opslag speelt verlichting een rol.
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Systeemintegratie, nieuwe concepten met bijbehorende regeling moeten in samenhang worden
ontwikkeld en afgestemd op de eisen en beleving van de gebruiker. In dit innovatiethema zijn
programmalijnen ontwikkeld die zijn gericht op:
- Compacte thermische opslag; een essentiële ontwikkeling om te komen tot een energieneutrale
gebouwde- respectievelijk een energieproducerende gebouwde omgeving.
- Magneto Calorische Warmtepompen; een doorbraak ontwikkeling gericht op een nieuwe
noodzakelijke generatie warmtepompen voor met name de bestaande bouw.
- Ventilatie; een essentieel onderdeel van een energiezuinige woning. Deze programmalijn is
gericht op een volgende generatie zuinige en stille ventilatiesystemen.
- Monitoring en Comfort; een programmalijn gericht op het optimaliseren van de comfort situatie
in gebouwen, gekoppeld aan functionaliteiten en gebaseerd op een gelijktijdige optimalisering
van de verlichting, verwarming en koelingfuncties.
Op deze programmalijnen heeft Nederland niet alleen een goede kennispositie maar ook een
gekwalificeerde industrie.
Innovatiethema 2: Gebouw
Dit schaalniveau betreft een solitair gebouw, zowel woningbouw als utiliteit, zowel renovatie als
nieuwbouw. In dit domein ligt de nadruk op:
- Materiaal ontwikkeling; deze programmalijn wordt op dit moment ingezet op energiereductie bij
de productie en vervaardiging van materialen en systemen voor energiezuinige bouw. Deze
programmalijn zal zal in de komende periode verder uitgebouwd worden richting nieuwe
materialen voor bijvoorbeeld isolatiesystemen en coatings. Het is in ieder geval geïdentificeerd
als een gebied waar veel specifieke kennis beschikbaar is, vooral rond embodied energy in
materialen.
- Gevels; de actieve en adaptieve gevel met zonwering, actieve ramen, bouwkundige inpassing
van duurzame bronnen, benutting daglicht en additionele functies van de gevel, vloeren en
wanden. Naast energetische aspecten zijn gebruikersbeleving, esthetische overwegingen,
industrialisatie, flexibiliteit door achtereenvolgende gebruikers, demontabiliteit en life-cycle
costing van belang.
- Renovatie en Onderhoud; een nieuwe aanpak is noodzakelijk om efficiency te krijgen door betere
ketensamenwerking. De onderhoudsbedrijven uit de bouw willen dit binnen de TKI oppakken en
vormgeven met nieuwe producten en diensten
- Bouwinformatica:een sterk kennisdomein, sterk in opkomst, dat nu met toegesneden tools en
gebruikmakend van internet technologie de eindgebruikers kan stimuleren om energiebesparing
te realiseren.
- Innovatie en Uitvoering; veel nieuwe bouwconcepten worden in demonstratie gezet. Dit
programma richt zich op het verzamelen en synchroniseren van de ervaringen en kennis ten
gunste van verdere optimaliseren en toepassing door de bouwsector.
- SEAC en integratie zonne energie; een samenwerkingsonderwerp met de tafel: Zonne energie.
Sterk gericht op inbrengen van nieuwe zonne energie technologie (vanuit tafel zonne energie) in
toegesneden en te integreren producten voor de bouw. Deze programmalijn richt zich op
ontwikkelen van nieuwe producten om zo de ontwikkeling van duurzame energie in de
gebouwde omgeving een impuls te geven.
Innovatiethema 3: Gebied als energiesysteem
Het energiesysteem van een gebied bestaat uit een samenhangend geheel van verschillende bronnen van
lokale opwekking, thermische en elektrische opslag, de aansluitingen bij woningen en bedrijven waarbij
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de mens en het sociale systeem in het gebied als uitgangspositie is gekozen om de grootschalige
energiebesparingdoelstelling te realiseren. Het niveau is groter dan één solitair gebouw, zoals een
gebouwcomplex, een kleine cluster gebouwen, een buurt, tot een wijk die als geheel technisch, ruimtelijk
dan wel bestuurlijk een samenhangend verband heeft en waarvoor nieuwe energiesystemen,
componenten, diensten en financiële modellen kunnen worden ontwikkeld om de ruimtelijke entiteit
energieneutraal te maken. Bewoners en ondernemers kunnen in een gebied zowel tot individuele
energiekeuzes overgaan of het initiatief nemen om in collectief verband tot investeringen over te gaan.
- Communicatie en ontwerp; een programmalijn gericht op het inzichtelijk maken en modelleren
van de relevante energiestromen en processen.
- Gebiedscondities; een programmalijn gericht op het opzetten van slimme energiesystemen:
technisch-institutionele innovatie en nieuwe regulering netbeheer. Dit project is een
gezamenlijk project met de tafel ‘Smart Grids’.
- Zelfregulerende gebieden; deze programmalijn bundelt de ervaringen van verschillende pilots/
proeftuinen om op gebiedsniveau de energiebesparing uit te voeren.
- GEN (Gebied Energie Neutraal); dit is een lopend samenwerkingsprogramma tussen het
ministerie van BZK en een consortium bedrijven waarbij verder kennis wordt ontwikkeld om op
grote schaal zowel nieuwbouw als renovatie energie neutraal te krijgen op gebiedsniveau. De
kennis sluit volledig aan bij dit innovatiecontract en uitwisseling is van essentieel belang. Het
programma kent zijn eigen projectmanagement.
Cross-sectional thema: Financiën en Implementatie
Dit innovatiethema staat los van de fysieke schaalniveaus en adresseert een aantal algemene thema’s die
als elementair worden gezien om een grootschalige aanpak te realiseren.
- FIEGO; Financiële Innovaties voor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. Deze
programmalijn, met een aanzienlijke participatie van veel bedrijven, voorziet in het oplossen van
een aantal cruciale belemmeringen die grootschalige financieringsmodellen voor
energiebesparing nu in de weg staan.
- Behoefte gestuurde aanpak: in deze programmalijn vallen projecten die gericht zijn op nieuwe
modellen voor een grootschalige marktgedragen en behoeftegestuurde aanpak voor een
energieneutrale bestaande bouw, inclusief een aantal essentiële sociale innovaties.

2.3 Innovatiethema 1: Installaties en Binnenmilieu
2.3.1 Inleiding
Installaties en binnenmilieu zijn vaak de sluitpost geweest in de bouwkolom om te komen tot een
energiezuinig en leefbaar gebouw. In de laatste jaren verandert dit sterk en is men zich bewust geworden
van de mogelijkheden van installaties. Het begint al bij de Vraagbeperking in de Trias energetica.
Transmissieverliezen behoren vooral tot de schil, maar ventilatieverliezen en tapwaterverliezen kunnen
effectief beperkt worden met slimme installaties of door in de bouw geïntegreerde installatie
componenten. Ook het element duurzaam en efficiënt opwekken wordt in toenemende mate ingevuld
met de installatiecomponent.
De onder paragraaf 1.7 genoemde regelgeving heeft met name voor de ontwikkeling van apparatuur
grote invloed gehad en verdere stapsgewijze verzwaring van de eisen voor bestaande en nieuwbouw zal
de innovatiekracht van de Nederlandse industrie ten goede komen. De komende jaren zullen in het licht
staan van verdere energiereductie en energieneutraliteit. Daarin zullen slimme energieopslag, duurzame
opwekking, integratie van energiezuinige installatiecomponenten in de bouw, monitoring en control een
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grote rol spelen. Om aan deze rol invulling te geven kunnen we lering trekken uit het verleden, waarin
nationale regelgeving (EPC) die voorloopt op de Europese normen leidt tot innovatie en technologische
samenwerking met kennisinstituten. De innovaties ontwikkeld voor de Nederlandse bouw zullen leiden
tot nieuwe competenties bij apparatenbouwers, die daarmee een exportmarkt zullen ontwikkelen.

2.3.2 Programmalijnen
De hieronder besproken onderwerpen zijn in eerste instantie uitgewerkt in de paragraaf 2.2
genoemde programmalijnen en verder uitgewerkt in de bijlage ‘programmalijnen/projecten’.

Figuur 1 Samenhang van de onderwerpen binnen het innovatiethema ‘Installaties en Binnenmilieu’.

•

Duurzame opwekking in gebouwen: De grootste opgave om een energie neutrale gebouwde
omgeving mogelijk te maken is het omlaag brengen van het energiegebruik in de bestaande
bouw. Naast bouwfysische maatregelen zijn ook nieuwe zon-thermische en
warmtepomptechnologieën nodig. Echter de meeste nieuwe ontwikkelingen zijn gericht op de
nieuwbouw. Inpassing is dan veel eenvoudiger. Voor de bestaande bouw is het noodzakelijk om
extra aandacht te besteden aan inpassing van zowel nieuwe als ook van efficiënte bestaande
technologieën. Enerzijds is er behoefte aan een efficiëntere manier om warmte en/of koude te
produceren en af te geven. Anderzijds is er behoefte aan een manier om bestaande technologie
zodanig aan te passen dat ze ook toegepast kan worden in de bestaande bebouwing.
De doelstelling is tweeledig. Ten eerste inpassing van bestaande technologie in de bestaande
bouw door de ontwikkeling van onder andere betere en compactere componenten. Ten tweede
ontwikkeling van de volgende generatie warmtepompen die tot een factor 2 beter presteren dan
de huidige apparaten, voor zowel ruimteverwarming als tapwater.

•

Compacte energie opslag: Om een energie neutrale gebouwde omgeving mogelijk te maken is
inzet van decentrale duurzame energiebronnen noodzakelijk. Cruciaal is de ontwikkeling van een
compacte technologie waarmee het mogelijk is om de onvermijdelijke ongelijktijdigheid van
vraag en aanbod vrijwel verliesvrij te overbruggen. Vraag en aanbod van duurzame warmte en
elektra zijn over de dag en seizoenen niet in evenwicht. Mogelijke technieken voor opslag zijn
WKO systemen, het actief bufferen van warmte en koude in gebouwmassa en thermochemische
opslag.
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Thermochemische opslag is een technologie die in potentie geen verlies kent tijdens de
opslagperiode. De technologie is echter nog niet marktrijp en alleen geschikt voor thermische
energieopslag. Naast component en systeem ontwikkeling is ook behoefte aan fundamentele
materiaalontwikkeling.
Compacte elektrische opslagtechnieken worden hoofdzakelijk buiten Nederland ontwikkeld. Een
aandachtspunt is een goede systeeminpassing in de Nederlandse situatie. Dit vereist vooral veel
aandacht in de deployment fase.

3

•

Stille, robuuste en fail-save ventilatie systemen: De nieuwe generatie gebouwen zijn vergaand
geïsoleerd en luchtdicht. Vanuit beheersing en borging van een goede luchtkwaliteit vereisen
dergelijke gebouwen nieuwe robuuste ventilatiesystemen. Systemen die qua energie en comfort
prestaties hoog betrouwbaar, maar vooral gebruiksvriendelijk zijn.
De doelstelling is om via ventilatie en filtersystemen de binnen luchtkwaliteit en het
comfortniveau (inclusief geluid) te verbeteren, en daadwerkelijk energie te besparen door de
toepassing van gebouw-geïntegreerde, functie3-geïntegreerde, hoog betrouwbare systemen.
Belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het ontwikkelen van low-cost sensoren voor het meten
van luchtkwaliteit.

•

Verlichting: Nieuwe materialen en betere verlichtingscomponenten worden in de innovatietafel
HTSM (hightech systems and materials) ontwikkeld. HTSM beperkt zich echter tot de component
ontwikkeling. In deze innovatietafel wordt de noodzakelijke systeeminpassing geadresseerd.
Daarnaast wordt vanuit de vereiste functionaliteit en de systeemeisen ook terug geredeneerd
waaraan nieuwe toekomstige verlichtingssystemen moeten voldoen. Dit resulteert in een vraag
naar nieuwere verlichtingsmaterialen en componenten (vraagsturing voor HTSM). Voorbeelden
hiervan zijn daglicht transport systemen en de optimale afstemming tussen daglicht en
kunstlicht.
Het is evident dat energiezuinige verlichting cruciaal is voor toekomstige energie neutraliteit en
niet gecompenseerd moet worden door duurzame opwekking in het gebouw.

•

Effectieve lage temperatuur afgiftesystemen: In Nederland is de penetratie van
laagtemperatuursystemen in nieuwbouw al hoog. Daarmee wordt de efficiency van duurzame
opwekking door warmtepompen en zonlicht sterk verbeterd. De toepassing van duurzame
opwekking staat of valt met de mogelijkheid om het afgifte systeem in de bestaande bouw tegen
beperkte kosten te kunnen aanpassen naar een LTV. Dit zal in combinatie met nieuwe vormen
van thermische opslag dienen te gebeuren.

•

Low-cost, high-performance, monitoring and control: Veel installaties leveren in de praktijk niet
de energie en comfort prestatie waarvoor ze oorspronkelijk ontworpen, gebouwd en
geïnstalleerd zijn. Energiebesparingen tot ca. 20% bij gelijktijdige vermindering van
comfortklachten zijn veelal relatief eenvoudig te realiseren. Knelpunt is het gebrek aan
begrijpelijke en betaalbare informatie bij de juiste partij: zowel bij gebruikers als ook fabrikanten.
Dus naast nieuwe goedkope sensoren en regelalgoritmen, is het nodig om meetdata te vertalen
naar informatie die aansluit bij de behoefte van de verschillende typen gebruikers
(eindgebruiker, onderhoudspartij, gebouwbeheerders) zodat ze in staat zijn om de juiste acties
te ondernemen. Fabrikanten hebben behoefte aan informatie hoe hun systemen in de praktijk

Verschillende functies zijn bijvoorbeeld transport van koude, warmte en luchtverversing.
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gebruikt worden en presteren, om gebaseerd daarop nieuwe systemen te kunnen ontwikkelen
die beter aansluiten bij de wensen van de gebruikers.
Daarnaast zullen monitoringsystemen in de toekomst ook een grote rol gaan spelen het verlagen
van de Total Costs of Ownership, de integratie van de woning in de energiehuishouding op wijk
niveau en het inpassen van woning en installaties in een Smart Grid.

2.3.3 Roadmap
De generieke roadmap voor het thema ‘installaties en binnenmilieu’ is geïllustreerd in de onderstaande
figuur. Op basis van deze roadmap zijn al een aantal projecten benoemd die samengevat staan in de
appendix. Door de beperkte voorbereidingstijd zijn alleen de projecten benoemd die in 2012 of in 2013
kunnen starten. In de loop van 2012 zal het projectenportfolio verder aangevuld en uitgedetailleerd
worden.

De milestones vallen samen met de realisatie van de demonstrators, evaluatie van de veldtesten en
validatie van de ontwikkelde modellen en producten. Een belangrijke milestone per programmalijn is de
succesvolle systeemintegratie van de verschillende ontwikkelde technieken en producten en het
verwachte effect op de woonlasten. Dit wordt getoetst met demonstrators en in veldexperimenten.
Tussen de plaatsen in de kennisketen is een terugkoppeling voorzien zodat ervaringen opgedaan in de
deployment of de development fase weer leiden tot benodigde innovaties eerder in de keten.
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2.4 Innovatiethema 2: Gebouw
In het gebouw komen de aspecten die met het bouwkundig en installatie technisch ontwerp te maken
hebben samen. Het spreekt voor zich dat de programmalijnen in de context van het totale ontwerp
moeten worden geplaatst. De gebouwschil dient als klimaat scheidende constructie, waaraan bijzondere
eisen worden gesteld. In de programma lijnen worden deze eisen en wensen nader toegelicht.

2.4.1
•

Programmalijnen
Materialen. De thermische gebouwmassa speelt een belangrijke rol in de energiebalans. Kansen
voor zowel relatief zware als lichte bouwsystemen moeten worden onderzocht en verder
ontwikkeld. Onderzocht wordt hoe het verminderen van het materiaalverbruik effect heeft op
het totale energiegebruik tijdens de realisatie van gebouwen (energieverbruik uit productie,
verwerking en transport, inclusief een extreem lage CO2 voetafdruk). Verdere isolatie van
gebouwen zorgt ervoor dat gevels/daken n zo dik worden, dat in de nieuwbouw totaal nieuwe
detailleringen moeten worden gemaakt en uitgevoerd. In de bestaande bouw is toepassing van
deze hoeveelheden materiaal in veel gevallen niet mogelijk. Nieuwe generatie isolatiematerialen
en -systemen, voorbeelden zijn nanogels en vacuümisolatie, moeten worden doorontwikkeld tot
volwaardige bouwproducten.

•

Gevels: Ramen en hun kaders (kozijnen) vervullen in de energiezuinige gebouwschil meerdere
functies. Naast daglichttoetreding en als spuivoorziening, zullen deze in de toekomst dienen voor
zonne-energie-opwekking en voor adaptieve daglicht/zonwering. Traditionele gevels vormen een
in de tijd statische scheiding tussen buiten en binnen. Er is vaak sprake van een winterjas die het
hele jaar gedragen wordt. Adaptieve gevels spelen in op de klimaatomstandigheden buiten en de
behoeftes van gebruikers binnen. Een belangrijk knelpunt is nu het evenwicht tussen de vrijheid
voor gebruikers om te regelen versus automatisch instellen.

•

SEAC en Integratie zonne-energie: zonne-energie kan worden opgewekt door het toepassen van
zonnepanelen of zonnecollectoren. Deze zijn vaak slecht afgestemd op de bouwkundige context.
De nieuwe generatie zonne-energie opwekkers zullen zijn afgestemd op de behoeftes volgend uit
het gebruik. Variaties in vorm, afmetingen, kleur en textuur zullen integratie in gebouwen
bevorderen. Gebouw gebonden installaties voor PV in bouwelementen als daken, gevels, ramen
en glasoverkappingen vragen om nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen in de
bouwsector. In deze programmalijn zal nauw worden samengewerkt met de innovatietafel
‘Zonne-energie’. Deze samenwerking wordt vorm gegeven vanuit het SEAC (Solar Energy
Application Center)

•

Renovatie en Onderhoud: Energetische opwaardering van gebouwen in de bestaande bouw
wordt thans gehinderd door procesmatige factoren, zowel aan de aanbodzijde als vraagzijde. De
bouwsector moet transformeren van productleverancier en urenaanbieder tot
systeemaanbieder van gebouw geïntegreerde energie-oplossingen. Rollen van partijen in de
bouwkolom veranderen, er komen nieuwe aanbieders omdat de vraagkant bepaalt wat wel en
niet gebouwd wordt. De onderhoudsbedrijven willen deze uitdaging oppakken. De rol van de
gebruiker wordt steeds belangrijker. Enerzijds als afnemer van de geleverde prestaties,
anderzijds omdat deze door zijn gedrag de geleverde prestaties, gewenst dan wel ongewenst,
kan beïnvloeden.
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•

Bouw informatica: Bouw Informatie modellen maken het mogelijk om op eenvoudige wijze
gebouwen in model te brengen. Door het koppelen van BIM aan een energie model is de
energiehuishouding inzichtelijk te maken door de bouwketen heen. Daarnaast biedt het model
mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te kiezen en het effect hiervan op de
energiehuishouding te berekenen. De ontwikkeling om via applets dergelijke modellen te
ontsluiten zorgt ervoor dat de eindgebruiker eenvoudig en snel toegang krijgt tot dergelijke
modellen en berekeningsmethoden. De verbetermaatregelen met de nadruk op
energiebesparing kunnen hiermee toegankelijk worden gemaakt voor een grote
gebruikersgroep. De woning zal hierdoor beter voldoen aan de wensen van de gebruiker.

•

Innovatie in uitvoering: De ontwikkelde technologie, zowel voornoemd als vanuit andere thema’s
moet op het niveau van bouwdeel of gebouw, in interactie met de omgeving, worden
geïntegreerd. Dit vereist een sector overschrijdende aanpak waarbij zowel de producten als de
processen (organisatie en realisatie) veranderen. Visies zoals Slimbouwen en Active House en
initiatieven als Concept House, De wijk van morgen en het energie neutrale kantoor creëren fieldlabs voor prototype-onderzoek en demonstrators. Het gedrag van, en de invloed op gebruikers is
een belangrijke factor bij deze integratie. Daarnaast zijn financiële afwegings- en beslismodellen
nodig om te kunnen optimaliseren naar waarde van het vastgoed en Total cost of ownership.
Nieuwe eigendomsverhoudingen bijvoorbeeld lease van bouwdelen worden mogelijk
interessant. Modelmatige en experimentele koppeling tussen de verschillende fasen tijdens de
levensduur zijn noodzakelijk voor een betere prestatieborging.

2.4.2 Roadmap
In de onderstaande figuur zijn de door de diverse consortia benoemde projecten gegroepeerd per
programmalijn. Ca. 250 bedrijven hebben commitment voor deze lijnen uitgesproken. Op basis van deze
roadmap zijn al een aantal projecten benoemd die samengevat staan in de appendix.
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2.5 Innovatiethema 3: Gebied als Energiesysteem
Op gebiedsniveau komen de aspecten van het energiesysteem bij elkaar. Het gaat om de verschillende
bronnen van lokale opwekking, thermische en elektrische opslag, de aansluitingen bij woningen en
bedrijven en het gas-, elektriciteit- en warmtenetwerk. Bij grootschalige renovatieprojecten en
gebiedsontwikkeling (herstructurering en ontwikkeling van nieuwe wijken en/of bedrijventerreinen) vindt
de economische afweging op dit niveau plaats. Belangrijke afwegingscriteria bij een investering zijn de
prijs die de gebruiker betaalt (woonlasten, prijs per m2) en de waarde-creatie (effect op verkoopwaarde
of huurprijs) voor de betrokken bedrijven en investeerders. Alleen samenwerkende partijen die
energiebesparing, wooncomfort en andere diensten tegen een aantrekkelijk prijs voor de gebruiker
kunnen bieden, zullen uiteindelijk succesvol zijn. In onderstaande figuur zijn de vele aspecten van het
gebied als energiesysteem geïllustreerd.
Uit de praktijk blijkt dat gebiedsontwikkeling en renovatieprojecten waarbij de gebruiker in een
vroegtijdig stadium wordt betrokken, een grotere kans van slagen heeft. De gebruiker zal zijn afweging
baseren op het totaalplaatje van zijn woning, kantoor of bedrijf en de omgeving. Het is daarom zaak ook
de relatie met andere opgaven (bijvoorbeeld zorg en veiligheid) mee te nemen. Mede hierdoor zijn vaak
veel stakeholders betrokken bij grootschalige renovatieprojecten en gebiedsontwikkeling. In het
complexe proces wordt gevraagd kennis op het gebied van technologie te combineren met kennis op
gebied van financiële-, functionele aspecten, (juridische) randvoorwaarden en beleving (architectonische
en stedenbouwkundige waarden). In de onderstaande figuur zijn de
onderwerpen in een
renovatieproject /gebiedsproces samengevat.
Preferenties van bewoners en ondernemers en de hieruit voortkomende verdienmodellen kunnen per
gebied sterk verschillen. Woonlasten, behoefte aan grip op de eigen energierekening (zelfbeschikking) en
een duurzame levensstijl kunnen bepalende drivers
zijn. Naast het technische en economische ontwerp van
energielevering op gebiedsniveau speelt hier dus de
interactie met de stakeholders en eindgebruiker een
belangrijke rol. Daarom zijn naast technische en
financiële instrumenten juist ook interactieve
communicatie en ontwerp tools en nieuwe
procesmodellen noodzakelijk. De vernieuwing in het
procesmodel zit vooral in de relatie tussen samenleving
en overheid. De samenleving is aan zet. Lokaal bestuur
zal haar rol hierop moeten enten. Aangezien de
samenhang tussen de verschillende energie
componenten op gebiedsniveau steeds groter wordt en
bovendien een grotere variëteit kent, ontstaan er kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Dit geldt in het
bijzonder op het niveau van de interfaces tussen de componenten. Belangrijk aandachtspunt is dat de
wet- en regelgeving nog op componentniveau gestoeld is, bijv. separate regelgeving voor de ondergrond,
gas en warmte. De uitdaging is om voor het gebied als energiesysteem een nieuwe governance structuur
te ontwikkelen die een voedingsbodem is voor de kansen op innovatieve bedrijvigheid.
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Programmalijnen

•

Communicatie en ontwerp. Om in interactie met de eindgebruikers het “energie ontwerp” van
een gebied tot stand te brengen is een communicatietool nodig. De tool maakt het mogelijk om
het energie ontwerp, letterlijk in 2d (kaart) en 3d (ontwerp) in beeld te brengen. Relevante
ruimtelijke informatie over energiegebruik, de ondergrond, de lokale energie infrastructuur, de
gebouwen, de belevingswaarde, en juridische randvoorwaarden zijn voor de gebruiker direct
beschikbaar. Ook de relatie met andere ruimtelijke opgaven (bijvoorbeeld milieu, veiligheid,
belevingswaarde kan via kaartlagen en ontwerpgegevens worden opgevraagd. De focus bij deze
ontwerp tool ligt in de eerste plaats op het ontsluiten van allerlei beschikbare databases, die op
gebied/gebouw/eindgebruiker niveau relevant zijn en op het ontsluiten en samenstellen van
databases waarin gewenste informatie kan worden ingebracht. Uitkomsten van financiële tools
kunnen eveneens worden ontsloten. Het eindresultaat van de inzet van de tool is een
kostenoverzicht en een ontwerp met vergaande energiereductie en inzet van duurzame
bronnen op wijk niveau, gedragen door de eindgebruikers. Daarnaast speelt de vernieuwing van
het gebiedsontwerp: het ontwerp wordt niet als een blauwdruk maar als een dynamische
verbeelding van een gewenste situatie gezien. Stakeholders worden in een zo’n vroeg mogelijk
stadium betrokken. Discovery onderzoek naar een dynamisch gebiedsontwerp (zowel voor
nieuwbouw, herstructurering als renovatie) is daarvoor nodig. Door parameters voor
veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op te nemen kan de
veerkracht van een ontwerp worden getoetst. In deze aanpak staat dus de lokale kracht van een
gebied centraal. Deze kracht beïnvloedt de inhoud en het proces.

•

Zelf-regisserend gebied: Onderzoek naar nieuwe manieren om als bewoners zelf energieinitiatieven te laten ontplooien. Hierbij dient rekening te worden gehouden met demografische
ontwikkeling (verdergaande individualisering en vergrijzing), ICT structuren, nieuwe
financieringsmodellen (circulaire economie) en beleving. Als ontwerpvariabele wordt
nadrukkelijk meegenomen dat bewoners zich zullen organiseren in wisselende communities, die
het hele energiesysteem beslaan (van opwek naar gebruik). Het gaat hierbij zowel om fysieke als
“virtuele” handel, bijv. onderzoek naar een “slimme energiebeurs” op gebiedsniveau.

• Gebiedscondities: Door liberalisering, unbundling en internationalisering van de gas- en
elektriciteitsmarkten is de dynamiek in de energiesector sterk toegenomen. Tegelijkertijd
maken technologische innovaties een sterke decentralisatie van de productie mogelijk. Deze
ontwikkelingen versterken de complexiteit van de technische en institutionele structuren in
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de energiesector; evenals de dynamiek in interacties en de wederzijdse afhankelijkheid
tussen publieke en private besluitvormers van (individuele) energie-infrastructuursystemen.
De eindgebruikers zijn in toenemende mate centraal komen te staan. De rollen,
energiebehoefte en belangen veranderen sterk. Voorts is van invloed het ontstaan van
nieuwe interacties tussen: 1) sectorpartijen - en overheden, 2) infrastructuren; en 3)
infrastructuur-gebonden markten.
Infrastructuren raken daarbij steeds verder verbonden door toenemende verwevenheid van
de systemen voor elektriciteit, aardgas en warmte. Een integrale benadering is vereist voor
ontwikkeling en implementatie van technische innovaties, het formuleren van business
modellen en scenario’s, het vormgeven van organisaties, samenwerkingen en (project en
financiering)contracten, alsmede aangepast overheidsbeleid en wetgeving. Deze programma
lijn maakt ook deel uit van de innovatietafel ‘Smart Grids’. De verdeling is circa 75% ten
behoeve van ‘Smart Grids’ en 25% ten behoeve van Energie Besparing Gebouwde Omgeving.
•

Gebieden Energie Neutraal (GEN): Om tot een energie neutrale gebouwde omgeving te komen
zijn experimenten en demonstratie trajecten noodzakelijk. Het programma Gebieden Energie
Neutraal (GEN) wordt hier verbonden met deze TKI. Binnen GEN is gekozen voor een aanpak aan
de hand van concrete pilot projecten. Zo zal in Valkenburg (ZH) een nieuwbouw gebied worden
ontwikkeld met ca. 7000 woningen en zal in Apeldoorn een gebied van enige duizenden
bestaande woningen en gebouwen energieneutraal worden gemaakt.
Om deze gebied energie neutrale ontwikkelingen te kunnen realiseren is een integrale aanpak
gekozen die op verschillende niveaus innovaties initieert. In vervolgfasen worden nieuwe locaties
toegevoegd. GEN is het platform voor open innovaties in de gebiedspraktijk.

2.5.2 Roadmap
De generieke roadmap voor het thema ‘gebied als energiesysteem’ is geïllustreerd in de onderstaande
figuur. Op basis van deze roadmap zijn al een aantal projecten benoemd die samengevat staan in de
appendix. Door de beperkte voorbereidingstijd zijn alleen de projecten benoemd die in 2012 of in 2013
kunnen starten. In de loop van 2012 zal het projectenportfolio verder aangevuld en uitgedetailleerd
worden.
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2.6 Innovatiethema: Financiering en Implementatie
2.6.1. Inleiding
Er zijn binnen dit thema twee programmalijnen opgenomen die niet zozeer vanuit de techniek, maar
vooral vanuit de optiek van financiering en gebruikersacceptatie worden ingericht. Een programmalijn
rond sociale innovaties is nu niet vastgesteld, maar zal in de toekomst waarschijnlijk worden toegevoegd
vanwege het grote belang.
De grote bedragen die in de komende decennia noodzakelijk zijn om de gebouwde omgeving
energieneutraal te maken (schatting ca. 150 mlrd€ additionele investering) zullen via nieuwe constructies
moeten worden gefinancierd. Energiebesparingsmaatregelen zijn op zich rendabel en bij gemiddelde
terugverdientijden van maatregelpakketten van 6-12 jaar kunnen de maatregelen gefinancierd worden
met een ROI (Return on Investment) van ca. 8-16%, hetgeen een zeer acceptabel en financierbaar
perspectief biedt. Dat dit soort financiering nog niet op grote schaal wordt toegepast is het gevolg van
verschillende belemmeringen in de markt, waarvan de split-incentive problematiek een belangrijke
blokkade blijkt. De programmalijn Financiering adresseert dit thema.
De grootschalige uitvoering van energiebesparingprojecten in de bestaande bouw kenmerkt zich door
een groot aantal belemmeringen die een brede uitrrol in de weg staan. De programmalijn Behoefte
gestuurde aanpak ontwikkeld een werkwijze die zo precies mogelijk aan sluit aan de behoefte van
bewoners en gebouweigenaren met producten en diensten waarvan de prestatie gegarandeerd wordt
rekening houdend met het profiel van de klant en de fysieke aspecten die gelden als randvoorwaarden
voor de prestatie.
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2.6.2. Programmalijnen
• Financiële innovaties voor Energiebesparing in de bestaande Gebouwde Omgeving (FIEGO): Het
onderzoeksprogramma FIEGO heeft als doel om onderzoek te doen naar de knelpunten bij de
financiering van renovatieprojecten en kennis bij publieke en private partijen te vergaren over
financiële innovaties – zowel nationaal als internationaal . Verder het vergaren van energieprestatie
data om de voorspelbaarheid van energiebesparende maatregelen te vergroten en daarmee de
zekerheid voor gebruiker en financier te vergroten. Ook zullen financiële instrumenten worden
ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften in de markt en wordt onderzocht of een garantstelling
voor nieuwe financieringsconstructies door de (lokale) overheid een positieve uitwerking kan hebben
om meer risicovolle grootschalige projectenmogelijk te maken. Tot slot zullen overheden, financiële
toezichthouders, banken en financiële instellingen worden geadviseerd over hun rol en
verantwoordelijkheid in dit vraagstuk. Het project sluit nauw aan bij het onderzoek naar de sociale
belemmeringen (sociale innovaties) dat als dwarsverband binnen de 3 technologie-roadmaps van het
TKI is ingebed. Het onderzoek levert een substantiële bijdrage doordat het oplossingen oplevert voor
knelpunten bij de opschaling van energiebesparende renovaties in de gebouwde omgeving. Kennis
over mechanismen voor financiële implementatie van energiebesparing bij consumenten.
Knelpunten in financiering worden op structurele wijze in kaart gebracht. Nieuwe financiële
instrumenten en business modellen voor energiebesparing en/of opwekking op eindgebruikers
niveau zullen worden ontwikkeld en goedkeuring door de relevante toezichthoudende autoriteiten
(AFM, NMA, CA) wordt nagestreefd. Rekentools en simulatietools zullen worden gevalideerd en
beschikbaar komen voor brede toepassing. Het doel is om bij tenminste 10.000 energetisch
gerenoveerd woningen in tenminste 10 verschillende steden/plaatsen een innovatieve financiering
modellen toe te passen. Daarnaast wordt gestreefd tenminste 10 zelfsturende lokale sociale
structuren in te richten met lokale revolving funding
•

Op weg naar een grootschalige marktgedragen en behoefte gestuurde aanpak voor een
energieneutrale bestaande bouw: Uitganspunt is zo precies mogelijk aan te sluiten aan de behoefte
van bewoners en gebouweigenaren met producten en diensten waarvan de prestatie gegarandeerd
wordt, rekening houdend met het profiel van de klant en de fysieke aspecten die gelden als
randvoorwaarden voor de prestatie. De voorgestelde aanpak onderzoekt een aantal bestaande
knelpunten nader en werkt gericht toe naar oplossingen die praktisch bruikbaar en tot opschaling
zullen leiden. Deze programmalijn adresseert knelpunten als:
o Gebrek aan synergie tussen maatschappelijk collectief, privaat collectief en individueel
belang
o Discrepantie tussen normatief berekend en werkelijk energiegebruik
o Onvoldoende zicht op kwaliteit in de hele keten
De huidige besparingsberekeningsmethoden, uitgaande van ‘gemiddelden’, leiden er toe dat de
werkelijk gerealiseerde reducties sterk afwijken van dat wat berekend wordt voorspeld. Voor de
bewoner komen ze daardoor als ongeloofwaardig over. De technieken zijn vooral gericht op dat wat
‘gebouwgebonden’ in de bouwregelgeving wordt gehonoreerd. De technieken bieden onvoldoende
mogelijkheden om individueel te kunnen reageren (gedrag) op de comfortbeleving. Daarmee blijven
tot nu toe vele mogelijkheden voor een doelmatiger energiegebruik onbenut. Doelstelling van dit
project is om integrale kwaliteitsverbetering en waarborging van het totale renovatieproces te
bereiken door een benadering vanuit de woning en gebruiker als geheel (systeem), door uit te gaan
van prestatiegaranties en een aanpak van de totale keten. Alle betrokken partijen van toeleverancier,
aannemer/uitvoerder tot eindgebruiker zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijk gerealiseerde
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werkelijke energiegebruik en dienen ook een eenduidig zicht en zekerheid te hebben op de geleverde
kwaliteit.
Het consortium dat zich op deze programmalijn richt zien kansen om door besparingen op
energie en opwekking van energie in de bestaande gebouwde omgeving een forse
omzetgroei te bewerkstelligen, zowel in Nederland als ook in de ons omringende landen.

2.6.3. SOCIALE INNOVATIE
Sociale innovatie is een dwars doorsnijdend thema in het innovatiecontract Triple GO. Het thema is
voor alle projecten binnen de verschillende programmalijnen wijk, gebouw en installatie van belang.
Alle programmalijnen zullen het thema Sociale Innovatie mee dienen te nemen in de aanpak.
Vooralsnog is hiervoor nog niet een aparte programmalijn gedefinieerd, maar het is de intentie dit in
de komende periode verder uit te werken en voor de 2013 plannen nadrukkelijk mee te nemen.
Omdat bovendien de energetische kwaliteit van bestaande bebouwing veel slechter is dan die van
nieuwbouw ligt de grootste uitdaging bij de bestaande bouw. Het spreekt voor zich dat bij deze
uitdaging de belangen van betrokken mensen een uitzonderlijk grote rol spelen. De belangen van de
mensen die in de gebouwen wonen en werken, er langs lopen, er voor moeten betalen, ze moeten
onderhouden, etc.. Aandacht voor de sociale kant van technische innovaties is daarom een vereiste
voor elk initiatief dat op het gebied van energieneutraliteit in de gebouwde omgeving wordt
ondernomen. De vraag die in centraal staat luidt: `Hoe beweeg je uiteindelijk de
gebruikers/maatschappij´? Technologie ontwikkelen is 1 ding. Maar hoe krijg je de gebruikers,
eigenaren, beheerders en de bouwwereld zover dat ze die technologie gaan gebruiken? Hoe bereik
je dat het niet blijft bij enkele innovatieve projecten maar wordt opgeschaald naar de totale
gebouwde omgeving? Hoe creëer je een vraag?
Uit onderzoek naar de rol van het MKB bij het energiezuinig maken van de gebouwde
woonomgeving (Van Hal, 2010) blijkt dat de meeste bouwers, installateurs en andere marktpartijen
alleen in beweging komen als zij ook zakelijk succes denken te gaan hebben met de toepassing van
die technologie, als er marktkansen zijn. Sterker nog; het overgrote deel van deze doelgroep lijkt
alleen tot de toepassing van innovaties over te gaan wanneer er niet langer met het toepassen van
gangbare technologieën voldoende markt gerealiseerd wordt en er een duidelijke vraag bestaat bij
de klant. Om die reden biedt de huidige crisis voor de opgave van het energieneutraal maken van de
gebouwde omgeving een echte kans. Hoe triest ook, als gevolg van de crisis wordt voor veel
ondernemers aan de eerste voorwaarde voldaan. Er kan niet langer met het toepassen van gangbare
technologieën voldoende markt gerealiseerd worden. Aan de tweede opgave is echter (nog) niet
voldaan: Er is nog geen sprake van een duidelijke vraag bij de klant. Veel partijen, waaronder
ondernemers zelf, hebben er dus baat bij die vraag te creëren. Om dat voor elkaar te krijgen moet
echter zowel het denken als het doen van professionals veranderen. Dat is niet eenvoudig.
Veranderen ligt niet inde aard van de meeste mensen.
Om toch die verandering tot stand te brengen is het van belang te zoeken naar de link tussen het
directe eigenbelang en de innovatieve energiebesparende technologie. Niet alleen bij marktpartijen
maar ook bij gebruikers. Immers; er ontstaat pas een vraag naar een technologie wanneer deze
tegemoet komt aan een behoefte. De behoefte tot energie besparen is bij de meeste mensen echter
nog gering, energie is zelfs bijna nooit de dominant leidend reden om iets te doen. Daarom moet het
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mes aan meerdere kanten snijden. De technologie moet meer voordelen bieden. Dat besef is
inmiddels bij velen doorgedrongen maar de richting waarin wordt gezocht blijft meestal beperkt tot
kostenbesparing, gezondheid en comfort. Er is echter veel meer waarop ingespeeld kan worden;
behoefte aan luxe, gemak of veiligheid, en status sociale norm of leefstijl, behoefte aan garantie en
zekerheid bijvoorbeeld. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën of aanpassen van bestaande
technologieën op een wijze die bijdraagt aan het creëren van een vraag vereist inspelen op (vaak
latent aanwezige) behoeften en daarmee aan kennis die ontwikkeld is binnen de
gedragswetenschappen. Wat willen mensen werkelijk en hoe kunnen energiebesparend innovatieve
producten op die behoefte inspelen? Dit is de centrale vraag die rond het thema Sociale Innovaties
in de komende tijd verder zal worden uitgewerkt en nu al zoveel mogelijk in de lopende
programmalijnen worden ingebracht.

2.7 Algemene thema's
ICT als enabler
• ICT is een belangrijke enabler binnen alle innovatie thema’s. Dit komt vooral tot uiting in de
systeemintegratie, bijbehorende energiemanagement systemen, demand side management en de
monitoring en control.
• De ontwikkeling van ICT is een krachtig hulpmiddel om enerzijds de stakeholders bij de planning en
inrichting te betrekken. Anderzijds is het een hulpmiddel om het bouwproces efficiënter en
effectiever te maken via bouw informatie modellen. Door nieuwe numerieke en datamodellen
gekoppeld met krachtige user interfaces ontstaan mogelijkheden tot een interactief ontwerp.
Human Capital Agenda
De issues voor de human capital agenda zijn beschreven in paragraaf 2.6. Een zeer belangrijk
aandachtspunt is de toenemende schaarste aan gekwalificeerd technisch opgeleid personeel.
Beleid en regelgeving
Beleid met bijbehorende energieprestatie eisen is een belangrijke enabler om innovaties te starten en te
versnellen. Internationaal zijn vooral de EPBD, de Energy Service Directive en de Ecodesign directive van
belang. Nationaal spelen vooral de EPG en het bouwbesluit.

2.8 Solar Energy Application Center (SEAC)
De eerder beschreven programlijn Solar Energy Systems and Applications is onderdeel van twee TKIs: TKI
Solar Energy en TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving. De programmalijn wordt via beide
aangestuurd en via elk wordt de helft van het benodigde budget gevraagd. De uitvoering gebeurt via het
in oprichting zijnde Solar Energy Application Center (SEAC). Het SEAC is een alliantie voor research,
development & demonstration (RD&D) voor de toepassing van solar energy systems in de gebouwde
omgeving, infrastructuur and netwerken, waarbij het gaat om de materiële/mechanische en elektrische
inpassing. SEAC wil het primaire contactpunt in Nederland zijn voor industriële partners en business
initiatieven naar experts. Oprichters van SEAC zijn ondermeer TNO en ECN. Met een voorziene vestiging
van het centrum in Zuid Limburg is een doel van SEAC tevens versterking van innovatie en economie in de
regio, in samenhang met gerelateerde regionale initiatieven. Financiering van SEAC in de opstartfase
wordt voorzien via de innovatiecontracten en via regionale financiering.
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Gebouw
Gebied als Energiesysteem

Figuur: Relatie tussen SEAC en de twee TKIs in de Top Sector Energie waarmee het verbonden is. Daarnaast heeft SEAC een
relatie met TKI Intelligente netten

2.9 Ecosysteem met KIC InnoEnergy en ECTP/E2Ba
De netwerken van ECTP/E2Ba National Liason Points (NLPs) en KIC InnoEnergy Benelux (zie 1.5.2) hebben
zich eraan gecommitteerd hun Nederlandse ecosystemen op het gebied van energie in de gebouwde
omgeving in belangrijke mate de basis te laten zijn voor het ecosysteem van de TKI Energiebesparing in
de Gebouwde Omgeving. Op deze wijze wordt: a) gestart met bestaande ecosystemen waarvoor een
infrastructuur bestaat; b) direct aangesloten bij de internationale ecosystemen waar het Nederlandse
NLP en de Nederlandse tak van KIC InnoEnergy Benelux nationale deelnetwerken van zijn.
Het ecosysteem zal bestaan uit partijen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en NGOs. Voor alle
deelnemers moet er een toegevoegde waarde zijn in het netwerk waaraan ondermeer de volgende
activiteiten bijdragen:
• Pitches van productideeën voor financiers
• Matching van knowledge, knowhow en markten
• Discussies over regelgeving, HCA, gebruikerswensen, maatschappelijke doelen, enz.
• Matching van studenten met bedrijven voor stage of werk
• Vinden financiering voor innovatie projecten, educatie en business creation
• Volgen Nederlandse en Europese beleidsontwikkelingen voor energie en onderzoek
• Overzicht van de roadmaps van technologieën
• Overzicht competenties van deelnemers
• Scouting van nieuwe ideeën met productverbeteringspotentie binnen kennisinstellingen
• Informatie verstrekking over technologie, projecten, producten en bedrijven
• Beurzen, presentaties en congressen over technologie, producten, systemen, business.
• Exposure van bedrijven (in de zin van naamsbekendheid)
• Field lab en demo mogelijkheden matchen
• Test faciliteit gebruik door verschillende partners onderling
• Award ’s voor beste innovatie (technisch, sociaal of business)
• Toegang tot het Europees KIC InnoEnergy en ECTP/E2Ba netwerken

2.10 Instrumentarium
De bouwsector met toeleverende industrie bestaat voor ca. 90% uit MKB bedrijven. Het MKB is via
brancheverenigingen al georganiseerd. Middelen om het MKB te betrekken zijn collectieve financiering,
innovatie-prestatiecontracten, branche innovatie contracten, voucher regelingen, co-financieringsregelingen, etc. Daarnaast wordt het in vorige paragraaf beschreven ecosysteem als cruciaal instrument
gezien voor de versterking van de innovatiekracht van het MKB.
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2.11 Impact analyse
De impact van het innovatieproces dat nu via de TKI EBGO wordt geïnitieerd is niet eenvoudig te
berekenen. Er zijn echter een aantal indicatieve getallen aan te geven:
Energiebesparing: Bij het volledig energieneutraal maken van de gebouwde omgeving (doelstelling van
deze TKI) zal er totaal 1000 PJ worden bespaard.
Economische activiteit:
o Voor de uitvoering om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving zal een
investering gemoeid zijn over de komende 35 jaar van ca. 150 mlrd euro
o Er wordt een jaarlijks exportpotentieel voorzien van ca. 4 mlrd additioneel
Werkgelegenheid: een ruwe inschatting levert een additionele werkgelegenheid van: 50.000
arbeidsplaatsen op.
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Structuur & Governance

Als structuur voor het TKI wordt voorgesteld een stichting met daaraan gekoppeld een Raad van Advies,
en een Programmaraad. Het bestuur van de stichting is primair verantwoordelijk voor de correcte
uitvoering van de projecten die binnen de TKI zijn ondergebracht (projecten met een bijdrage vanuit
EL&I/Topteam) en draagt zorg voor de afstemming en coördinatie voor alle projecten die binnen het TKI
opgenomen. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de periodieke rapportages, de evaluaties en
de voortschrijdende programmering van de TKI aan het Topteam Energie.
De beoogde organisatiestructuur van TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving ziet er vanaf 1
april 2012 als volgt uit:

Bestuur:
Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheid. Er wordt gestreefd naar een bestuur van maximaal 7 leden. Het bestuur is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het Innovatiecontract Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving en in het
bijzonder voor de daarvoor aan het TKI toebedeelde budget. Het bestuur zet de hoofdlijnen uit voor de
ontwikkeling van het TKI, identificeert onderwerpen die geadresseerd moeten worden en stelt daarvoor
mogelijk ad hoc werkgroepen in. Er worden vaste werkgroepen samengesteld voor de onderscheiden
thema’s Installaties en binnenmilieu, Gebouw, Gebied als energiesysteem, en voor het themadoorsnijdende onderwerp Financiën en Implementatie. Deze werkgroepen ontwikkelen en actualiseren
de roadmaps (meerjarenprogramma’s) op basis van vraagsturing. De relevante Europese (mondiale)
ontwikkelingen en roadmaps worden hierbij betrokken. Het bestuur coördineert de activiteiten die
binnen de TKI plaatsvinden en resultaten en kan adviezen vanuit de werkgroepen omzetten in TKI
besluiten.
Bij onvoldoende voortgang worden door het bestuur corrigerende acties uitgevoerd, respectievelijk
aanbevelingen gedaan daarover (in geval er geen TKI geld is betrokken in een deelproject). Het bestuur
houdt goed voeling met Nederlandse en internationale ontwikkelingen en acteert als centraal
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coördinatie- en aanspreekpunt van/naar andere partijen (Topteam, bedrijven, kennisinstellingen,
ministeries, NWO/STW, NL- en EU-netwerken, etc.). Het stimuleert de deelname van partijen aan het TKI
en initieert en ontwikkelt het “ecosysteem Energie in de Gebouwde Omgeving” samen met de KIC
InnoEnergy Benelux. Het bestuur rapporteert over de voortgang van het Innovatiecontract aan de leiding
van de Topsector Energie.
Raad van Advies:
Het bestuur laat zich aangaande de maatschappelijke relevantie en effectiviteit van de programmering
adviseren door een Raad van Advies (RvA), waarin vooral maatschappelijke organisaties zitting hebben.
Te denken valt daarbij aan de stichting Natuur en Milieu, WNF, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed belang,
VVE-beheer, AEDES, Woonbond, etc. Daarnaast zullen de ministeries van BZK en EL&I, en enkele
vertegenwoordigers van lokale overheden gevraagd worden een plaats te nemen in de RvA.
Programmaraad:
De programmaraad adviseert het bestuur inzake ingediende inhoudelijke projecten/deelprogramma’s en
beoordeelt tevens de voortgang van de verschillende onder de verantwoordelijkheid van de TKI vallende
deelprojecten op basis van de periodieke rapportages. In de programmaraad zullen expert zitting nemen
die geacht worden een degelijk en onafhankelijk oordeel te kunnen vormen over de verschillende
themagebieden binnen de TKI. Ze toetsen voorstellen voor projecten/deelprogramma’s aan de hand van
vooraf vastgestelde criteria, in bijzonder of deze invulling geven aan de roadmaps van de TKI Energie in
de Gebouwde Omgeving en of de uitkomsten van het project voldoende beschikbaar zijn voor de
participanten in de TKI. Aan de uitkomst van deze toetsing kunnen verschillende consequenties
verbonden zijn, zoals het qua inhoud in aanmerking komen voor budgetten. Reguliere trajecten voor
beoordeling van voorstellen voor NWO/STW, TNO overheidsfinanciering, RDA+ etc moeten verder
uitsluitsel geven of een voorstel gehonoreerd wordt.
De leden van de Raad van Advies en de Programmaraad worden benoemd door het bestuur.
General Assembly:
Dit orgaan vertegenwoordigt alle bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die als partner
binnen de TKI zijn geregistreerd. De General Assembly (GA) komt 2x per jaar bijeen en bespreekt de
algemene voortgang van de programmering (roadmaps) en uitvoering daarvan op hoofdlijnen en
agendeert toekomstige relevante thema’s.
Uitvoeringsbureau:
Het uitvoeringsbureau van de TKI is belast met de volgende taken:
- Secretarieel: bijhouden van de administratieve stromen, verzorgen van de rapportages,
secretariaat van de RvA, de Programmaraad, het bestuur en de GA.
- Financieel: volgens de eisen van het Topteam bijhouden en administreren van de financiële
stromen, realisatie van de financiële commitments en vastleggen en beoordelen van de
financiële projectadministraties in lijn met nader te bepalen instructies vanuit het ministerie van
EL&I en het Topteam Energie.
- Communicatie: verzorgen van de interne en externe communicatie.
- Programmamanagement en –coördinatie waarbij voor de mate van betrokkenheid bij projecten
onderscheid wordt gemaakt tussen:
o Projecten met een bijdrage vanuit het ministerie van EL&I (via Topteam en TKI)
o Projecten die invulling geven aan de roadmaps van de TKI, maar die geen bijdrage
ontvangen vanuit het TKI.
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Kosten voor de TKI.
Voor de verschillende adviesraden worden geen hoge kosten voorzien. Dit geldt tevens voor de
bestuursleden. Voor de voorzitter van het bestuur kan besloten worden om een vergoeding te bieden
indien de benodigde tijd voor deze taak meer bedraagt dan 50 uur per jaar.
De kosten van de uitvoeringsorganisatie zullen vooral bestaan uit de kosten voor het secretariaat,
financieel beheer (mede afhankelijk van de eisen daaromtrent door het ministerie en het Topteam) en
programmamanagement. Tevens kan door het bestuur besloten worden bepaalde activiteiten
projectmatig aan te pakken, zoals de uitwerking van een roadmap met het veld door een thematische
werkgroep, en daarvoor budget ter beschikking te stellen. Om de organisatie zo flexibel mogelijk te
houden zal in eerste instantie worden gestreefd aansluiting te zoeken bij faciliteiten en menskracht die
door partners binnen de TKI kan worden geleverd.
Voor de dekking van de kosten van de TKI (met name de uitvoeringsorganisatie) wordt vooralsnog
gedacht aan een percentage van de onder het TKI te brengen projecten. Dit percentage zal ramen we op
6% in de beginfase van de TKI, afbouwend naar 3% (na de opstart, op basis van going concern).

4

Financiën & Draagvlak

4.1 Financiën
De TKI is erop gericht om de projecten/deelprogramma’s uit te voeren waarbij verschillende vormen van
financiering of combinaties daarvan van toepassing zijn:
• NWO/STW projecten/programma’s
• Research projecten/programma’s van bedrijven of kennisinstellingen
• Projecten met cofinanciering uit overheidsmiddelen van TNO.
• Projecten met matching uit programma’s zoals Europese kaderprogramma’s, SEV, GEN etc.
• Projecten met gesloten beurzen
• Industriële researchers werken bij kennisinstellingen
Naast de participanten in het contract kunnen ook incidentele partners deel uitmaken van een
consortium dat een project/deelprogramma uitvoert. De bovenstaande projecten/programma’s worden
hieronder besproken, waarna samengevat wordt hoe de financiering van de uitvoering van de roadmap
van TKI Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving hieruit opgebouwd is.
Hoewel deze geen invulling geven aan de roadmap, worden in aanvulling daarop nog twee typen
kennisoverdracht projecten besproken die vanuit de TKI gestimuleerd zullen worden om het innovatieve
niveau van de MKB-bedrijven in de sector te verhogen en daarmee het potentieel dat invulling geeft aan
de roadmaps te vergroten. Deze activiteiten passen in het opbouwen van een kwalitatief hoogwaardig
ecosysteem Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving.
NWO/STW projecten/programma’s
NWO en STW gefinancierde programma’s kunnen invulling geven aan de discovery component van de
TKI. In deze programma’s werken universiteiten samen. TNO, GTIs en bedrijven hebben hierbij een rol
voor utilisatie. Bijvoorbeeld in STW projecten is er een utilisatie commissie die adviseert met het oog op
de doorontwikkeling van de kennis die wordt opgebouwd, voor gebruik ten behoeve van of door
bedrijven.
Research projecten/programma’s van bedrijven of kennisinstellingen
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Hierbij gaat het om eigen research van bedrijven of van kennisinstellingen, of volledig door bedrijven
gefinancierde opdrachten aan kennisinstellingen met eventueel een in kind inbreng van de
opdrachtgevende bedrijven. Deze projecten/programma’s van bedrijven en kennisinstellingen kunnen in
belangrijke mate invulling geven aan onderdelen van de roadmaps. Onder voorwaarden kunnen deze
researchinspanningen dan als onderdeel van de TKI gezien worden. Een voorwaarde ten aanzien van de
beschikbaarheid kan zijn dat resultaten in de vorm van producten tegen marktconforme voorwaarden en
met participatie van de producent later in samenwerkingsprojecten ingebracht worden, om tot integratie
van afzonderlijke producten in werkende systemen te komen. Een andere voorwaarde kan zijn dat
concurrerende bedrijven de openheid geven die nodig is om tot gezamenlijke vaststelling van preconcurrentieel onderzoek te komen dat nodig is voor verdere ontwikkeling en innovaties. Dit laat
onverlet dat kennisinstellingen en bedrijven dit type research volgens hun gangbare condities, ook wat
betreft IPR en geheimhouding van concurrentiegevoelige informatie, kunnen uitvoeren.
Project met cofinanciering uit overheidsmiddelen van TNO
Dit betreft projecten met inzet van Rijksbijdrage EL&I, in combinatie met bijdrage van een partner(s). De
hoogte van de overheidsmiddelen is afhankelijk van de aard van het onderzoek, ofwel nieuwheid van de
beoogd resultaat. Het onderzoek moet nieuwe kennis opleveren die breed toepasbaar is (bij andere
bedrijven en in andere toepassingen). Voor dit type projecten geldt een standaard IPR regeling.
Projecten met matching uit programma’s zoals Europese kaderprogramma’s, IEA, SEV, GEN etc.
Hierbij gaat het om partners die complementaire kennis benutten voor co-development in een
projectconsortium, met inzet van eigen middelen die met subsidie van een derde partij wordt
gematched. Dergelijke consortia omvatten samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, soms ook
derden. Deelname in regionale, nationale en Europese onderzoeksprogramma’s vereist meestal een
voorgeschreven model van een consortium agreement over ondermeer IPR.
Projecten met gesloten beurzen
Er zijn ook projectconsortia mogelijk waarbij geen financiële transfer tussen partners of matching
plaatsvindt, maar wel resultaten en rechten gedeeld worden. Uitgaande van een samenwerkingsvorm die
min of meer vergelijkbaar is met een consortium in een (inter)nationaal programma, ligt het voor de
hand om vergelijkbare IPR afspraken te maken.
Industriële Researchers werken bij kennisinstellingen
Het gaat hierbij om detachering van medewerkers van bedrijven – ook wel Industrial Researchers in
Residence genoemd – naar projecten bij kennisinstellingen. In de regel werkt de Industrial Researcher op
de locatie van het kennisinstituut. Zij zijn en blijven in dienst van de industrieel partner en komen dus
voor eigen rekening. Kennisverspreiding vindt hier plaats door mee te werken en in een kennisrijke
omgeving te zijn en contacten te hebben tussen researchers.
De invulling en financiering van de roadmap met boven beschreven typen projecten/deelprogramma’s is
naar verwachting als volgt:
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Tabel 1 Verplichtingen/committeringen: Initieel verzoek- te verplichten in 2012

Financiers →

Industrie (c / in-k)

EL&I: innovatie

NWO/ Universiteiten 1ste
geldstroom/ Hogescholen
EL&I: TNO budget / Regionale OH / Overig

Totaal

Onderw erpen ↓
Innovatiethem a
GEBIED

8,1 mln

4,75 mln

1,87 mln

6,5 mln

21,22 m ln

GEBOUW

15,87 mln

17 mln

1,25 mln

1 mln

35,12 m ln

INSTALLATIES

14,76 mln

20 mln

3,13 mln

3 mln

40,89 m ln

F&I

3,14 mln

3 mln

0

0,57 mln

6,71 m ln

SEAC

11,3 mln

7,25 mln

0

0,65 mln

19,21 m ln

Totaal

53,17 m ln

52 m ln

6,25 m ln

11,72 m ln

123,15 m ln

Tabel 2 Verplichtingen/committeringen: Fase 1- te verplichten in 2012 op basis van de beschikbare
middelen voor de eerste tranche in 2012

Financiers →

Industrie (c / in-k)

EL&I: innovatie

NWO/ Universiteiten 1ste
geldstroom/ Hogescholen
EL&I: TNO budget / Regionale OH / Overig

Totaal

Onderw erpen ↓
Innovatiethem a
GEBIED

3,87 mln

2,1 mln

0,38 mln

0,9 mln

7,25 m ln

GEBOUW, incl.SEAC

1,94 mln

1,8 mln

0,25 mln

0,5 mln

4,49 m ln

INSTALLATIES

5,03 mln

4,65 mln

0,63 mln

1,59 mln

11,9 m ln

2 mln

0,95 mln

0

0,75 mln

3,7 m ln

1,26 m ln

3,74 m ln

27,94 m ln

F&I
TKI organisatie/ voorber.
Totaal

0,6 mln
12,84 m ln

10,1 m ln

0,6 mln

Hieronder worden nog twee typen kennisoverdracht projecten besproken die vanuit de TKI gestimuleerd
kunnen worden om het innovatieve niveau van de MKB-bedrijven in de sector te verhogen
Branche-innovatie projecten
Dit zijn project op basis van een voorstel waarin een visiedocument van een collectief van bedrijven
(bijvoorbeeld een branche vereniging) een grote rol speelt dat ingaat op de innovatieslag die nodig is om
de concurrentiepositie van de sector te verbeteren. Bijvoorbeeld TNO kent dit type projecten die
maximaal twee jaren duren en waarin de branche voor minimaal 10% cash aan de kosten bijdraagt. De
collectiviteit draagt er zorg voor dat de TNO-kennis kan worden overgedragen aan een groep bedrijven in
de branche.
Technologiecluster project
Kenmerk van de kennisoverdracht in technologiecluster project is de technologie push van state-of-theart kennis naar een groep MKB bedrijven. Push omdat de bedrijven veelal niet bekend zijn met de
nieuwste ontwikkelingen waardoor innovaties stagneren en de concurrentiekracht afneemt. Het gaat hier
om een selecte groep MKB-bedrijven die een innovatieambitie op een specifiek onderwerp hebben.
Bijvoorbeeld TNO kent dit type projecten met een looptijd van 6-9 maanden waarbij de afzonderlijke
MKB-deelnemers voor minimaal 10% in cash aan de kosten bijdragen. Een deelnemer heeft een nader
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omschreven niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om bij de uitvoering van het project verkregen
kennis vrij te gebruiken.

4.2.

Draagvlak

In de korte tijd die gegeven is voor de ontwikkeling van dit Innovatiecontract is intensief samengewerkt
met individuele ondernemingen, brancheorganisaties en kennisinstituten. De samenstelling van de
werkgroepen zijn daarvan een reflectie. Vanuit de verschillende industriële en maatschappelijke
geledingen is veel input geleverd en het is inspirerend om vast te stellen hoeveel belangstelling er voor
het thema is, maar ook hoeveel documenten en achtergrond informatie beschikbaar zijn. Het proces rond
dit TKI heeft een nieuw momentum gebracht in een sector die klaar is voor nieuwe uitdagingen.
Op 15 december is de eerste versie van dit IC aangeboden aan het topteam en het Ministerie van EL&I en
is die versie breed verspreid. Vervolgens zijn verschillende thema bijeenkomsten georganiseerd en zijn de
programmalijnen verder ontwikkeld. Parallel daaraan zijn met name bedrijven gevraagd om zich uit te
spreken over hun commitment. Dit proces is naar verwachting verlopen, waarbij we echter opmerken dat
er vooral in de laatste dagen voor de deadline een grote stroom van commitments is ontvangen en de
verwachting is dat de belangstelling voor het TKI nog sterk groeit, zoals ook blijkt uit de vele commitment
letters die nog na de sluiting zijn ontvangen.
In totaal hebben meer dan 170 individuele bedrijven een commitment gegeven en branches. Er is een
zeer degelijke inbreng van het MKB. In onderstaande overzicht is de bedrijfsbetrokkenheid aangegeven.
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Bedrijfsbetrokkenheid voor thema ‘Gebied als energiesysteem’.

Movares Nederland BV
DHV
Ecofys
Esri Nederland
Geodan
Alliander
KEMA
KEMA
KIC SE
GEN
Bouwend Nederland
KIC SE
Tennet
Stichting gelijksspanning
Mister Green
Cofely
Deerns
Zereo Emissie busvervoer
D-Incert
The new motion

50%

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V
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SEAC

seac

Behoefte gestuurde aanpak

Fiego
50%

V
V
V
V
V

F&I

Monitoring & Comfort

Ventilatie

WP

Opslag

BIPV

Installatie

Demo

Bouwinformatie

Renovatie en Onderhoud

Gevels

Materialen

GEN

Gebouw
Zelf-regulernde gebieden

Gebieds- condities

Betrokkenheid marktpartijen bij
thema en/of bij programmalijnen op
basis van ontvangen commitment
letters

Communicatie en ontwerp
(o.a. pico/ energetic city,
HU, USI)

Gebied
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Bedrijfsbetrokkenheid voor thema ‘Gebouw’.

Octatube
Delft E Design
smits vastgoed
Concept House consortium
Sense
Kropman installatietechniek bv
SBR/active house
Hyteps
Nelissen
VDL Participatie bv
Heijmans NV
Kuijpers installaties
VMRG
skg
Alu-eco
Divers klein:
Oskamera
Keers
Widam
Rollecate
Thermal
Vorsselmans
Holland Composites
De Groot en Visser
Gewoongoed bv
Lieftink Geveltechniek
Solarlux
Blitta bv
InterDam
ODS BV
Kolf & Molijn
GevelCare
Hurks Geveltechniek
Delta Nederland bv
Schellekens
Peeters Zonwering
A. Pieterse Aluminium
Zobeko
Plooijer Zaandam bv
Gevel Design Beek bv
Inno-Experts bv
scheldebouw
DHV
HKC
Stichting Agrodome
IBUILD bv
PKBN
Samenwerking Prefab Gebouwschil
Samenwerking Mudulaire gevels
Samenwerking Sectie kozijnen
WVB
KIC SE
Saint Gobain
Samenwerking Sectie buitendeuren
Samenwerking Sectie daken
Vereniging van Houtskeletbouwers
Piode
Dura Vermeer
Bouwend Nederland
Böhtlingk architectuur
KIC SE
Aannemersfederatie

SEAC

seac

Behoefte gestuurde aanpak

Fiego

F&I

Monitoring & Comfort

Ventilatie

WP

Opslag

BIPV

Installatie

Demo

Bouwinformatie

Renovatie en Onderhoud

Gevels

Materialen

GEN

Gebouw
Zelf-regulernde gebieden

Gebieds- condities

Betrokkenheid marktpartijen bij
thema en/of bij programmalijnen op
basis van ontvangen commitment
letters

Communicatie en ontwerp
(o.a. pico/ energetic city,
HU, USI)

Gebied

v
v
V
V
V
V
v
v
v
v
v
v
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
v
V
v
v
V
V
V
V
V
V
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V
V
V
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V
V
V
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V
V
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V
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V
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Bedrijfsbetrokkenheid voor het thema ‘installatie en binnenmilieu’.

consortium woningkwaliteit 2020
W/E adviseurs
Philips
Kropman installatietechniek bv
Priva
De Beijer RTB
ZEN Renewables bv
Climarad
Itho
KIC SE
KIC SE
Honeywell
Zehnder
Nieman
VHK
ISSO
Brink Climate Systems BV
Vabi software
Vabi vastgoed
Nvtb
Deerns
KIC SE

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

V

V

V

V

V

V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
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V
V
V
V
V
V

SEAC

seac

Behoefte gestuurde aanpak

Fiego

F&I

Monitoring & Comfort

Ventilatie

WP

Opslag

BIPV

Installatie

Demo

Bouwinformatie

Renovatie en Onderhoud

Gevels

Materialen

GEN

Gebouw
Zelf-regulernde gebieden

Gebieds- condities

Betrokkenheid marktpartijen bij
thema en/of bij programmalijnen op
basis van ontvangen commitment
letters

Communicatie en ontwerp
(o.a. pico/ energetic city,
HU, USI)

Gebied
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Bedrijfsbetrokkenheid voor het cross-sectional thema ‘Financiën en implementatie’.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

KAW
KUUB
Nudge
Dimaco
Waifer
Building Brains
BRES
MBD
Demo
Qurrent
AE Finance Solutions bv
KPMG
de haas en partners
ZEN Renewables bv
Cauberg Huygen
BAM Woningbouw
ASN
Ecofys
DHV
KIC SE
Grontmij

V
V
V
V
V
V
V
V
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V

seac

SEAC

Behoefte gestuurde aanpak

Fiego

F&I

Monitoring & Comfort

Ventilatie

WP

Opslag

BIPV

Installatie

Demo

Bouwinformatie

Renovatie en Onderhoud

Gevels

Materialen

GEN

Gebouw
Zelf-regulernde gebieden

Gebieds- condities

Betrokkenheid marktpartijen bij
thema en/of bij programmalijnen op
basis van ontvangen commitment
letters

Communicatie en ontwerp
(o.a. pico/ energetic city,
HU, USI)

Gebied
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Bedrijfsbetrokkenheid voor de programmalijn ‘integratie zonne-energie’/ SEAC.
SEAC

seac

Behoefte gestuurde aanpak

Fiego

F&I

Monitoring & Comfort

Ventilatie

WP

Opslag

BIPV

Installatie

Demo

Bouwinformatie

Renovatie en Onderhoud

Gevels

Materialen

GEN

Gebouw
Zelf-regulernde gebieden

Gebieds- condities

Betrokkenheid marktpartijen bij
thema en/of bij programmalijnen op
basis van ontvangen commitment
letters

Communicatie en ontwerp
(o.a. pico/ energetic city,
HU, USI)

Gebied

V
V

KEMA
KEMA
Solar Fysieke Integratie
Starten in 2012 (bedragen 2012-2015)
Building Integrated Photovoltaics
17 bedrijven
Prefab Solar Energy Roof
13 bedrijven
Starten in 2013 (bedragen 2013-2016)
EnergyWall
6 bedrijven
Greenhouse PV
2 bedrijven
Applications of Flexible PV
0 bedrijven

V
V

V
V
V

Solar Elektrische Integratie
Starten in 2012 (bedragen 2012-2015)
Module Level Power Management
8 bedrijven
Starten in 2013 (bedragen 2013-2016)
Smart Modules
4 bedrijven
Virtual PV Plant with Storage Integration
4 bedrijven
Solar Monitoring / PV-BOX
3 bedrijven

V

V
V
V
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gemeente Breda
gemeente Assen
Haagse Hogeschool
Hoge School Utrecht
TU/e Bouwkunde
TU/e Electrical Engineering
Avans Hogeschool
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Algemeen

Behoefte gestuurde aanpak

Fiego

Opslag
WP
Ventilatie
Monitoring & Comfort

BIPV

Demo

Bouwinformatie

Renovatie en Onderhoud

Materialen
Gevels

GEN

Zelf-regulernde gebieden

Gebieds- condities

Betrokkenheid lagere
overheden, universiteiten
en hogescholen bij thema
en/of bij programmalijnen
op basis van ontvangen
commitment letters

Communicatie en ontwerp
(o.a. pico/ energetic city,
HU, USI)

Betrokkenheid Lagere overheden, Universiteiten en Hogescholen:
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Appendix: Korte Projectbeschrijvingen
A. Innovatiethema Installaties en binnenmilieu
Titel
Achtergrond
en
Doelstelling

Projecten
Deliverables

Begroting
Partners
Impact

Compacte energie opslag
Voor een effectievere inpassing van duurzame energiebronnen is het noodzakelijk om het tijdsverschil in
vraag en aanbod te overbruggen. Vooral in de bestaande bouw is grote behoefte aan compacte energie
opslagsystemen die eenvoudig ingepast kunnen worden in de beschikbare ruimte en installaties. Tot op
heden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van water als opslagmedium. Belangrijk nadeel is het relatief
grote ruimtebeslag van de opslagtank en de benodigde hoge isolatiegraad van de tank. De afgelopen jaren
is in de onderzoeksinstituten gewerkt aan thermo-chemische opslagprincipes (TCM) en zijn nieuwe microencapsulated fase-overgangsmaterialen (PCM) ontwikkeld. PCMs zijn gebaseerd op het principe van
warmteopslag door gebruik te maken van een fase-overgang. Bij TCMs wordt de warmte opgeslagen in
chemische reacties.
Doel van deze programmalijn is om de technologie in hoog tempo verder te ontwikkelen tot produceerbare
en vermarktbare producten voor de Europese markten.
Ieder product wordt in een apart project uitgewerkt. Niet alle projecten worden gelijktijdig gestart. De
beoogde producten (en dus projecten) zijn weergegeven onder het kopje deliverables.
1. PCM opslag gecombineerd met wateropslagvat. De doelstelling is een compactere warm tapwater
opslag voor toepassing in de bestaande bouw.
2. TCM als integrator tussen een Laagtemperatuursysteem en een warmtepomp. De doelstelling is
de ontwikkeling van een relatief klein, compact en geïntegreerd opslag systeem om de
warmtepomp zoveel mogelijk in basislast te kunnen laten functioneren en toe te kunnen passen
met vrijwel alle Laagtemperatuursystemen als vloerverwarming en ventilatorconvectoren.
3. Compacte opslag geïntegreerd in een zonnecollector.
4. Ontwikkeling van een compact opslagsysteem aangedreven door stadsverwarming of restwarmte
voor ruimte-koeling.
5. TCM seizoensopslag. De doelstelling is een compacte thermische opslag voor energiezuinige
woningen te ontwikkeling t.b.v. lage temperatuur ruimteverwarming.
Het programma kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte omvang voor deze programmalijn is
10.000kEURO, met een private bijdrage van 4500 kEURO.
Itho, Zen Renewables bv, De Beijer RTB, Isso, KIC SE, TNO, TU/e
Uitgaande van het gegeven dat de compacte opslag tenminste een belangrijke rol kan spelen in de markt
van warmtepompen en zonneboilers kan het huidige potentieel in Europa worden ingeschat op 3 – 5
miljoen systemen per jaar, groeiend naar 10 – 15 miljoen systemen in 2020, waarin compacte opslag een
rol van betekenis zou kunnen spelen. Uitgaande van het gegeven dat de techniek van dit project door een
snelle marktintroductie kansrijk is moet hiervan 20 % = 2 – 3 miljoen stuks voor de Nederlandse industrie
bereikbaar zijn (de huidige productie in NL in vaten is +/- 0,5 miljoen stuks). De potentiele omzet per opslag
unit is sterk verschillend van de gevraagde capaciteit, maar wordt ingeschat op een equivalent van
gemiddeld 200 Liter water. Een dergelijke opslag zal een verkoopwaarde voor de industrie
vertegenwoordigen van ongeveer 500 euro p/st.
Daarmee bedraagt de potentiele extra omzet voor het Nederlandse bedrijfsleven tussen 1,0 miljard en 1,5
miljard euro/jaar en dit levert naar schatting 4.000 directe en indirecte extra banen op.
Door compacte warmte-opslag worden decentrale duurzame energiebronnen en restwarmtebronnen
effectiever gebruikt, waardoor een primaire energiebesparing mogelijk is van ca. 50 PJ/jaar. Dit komt
overeen met een reductie van de CO2 emissies van 0,8 Mton per jaar.
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Magneto-calorische warmtepomp
In de afgelopen jaren is in Nederland onderzoek gedaan naar materialen die de eigenschap hebben sterk in
temperatuur te kunnen stijgen als zij in een magneetveld worden gebracht. Dit fenomeen is al langer
bekend, maar tot recente datum was dit uitsluitend mogelijk met zeldzame aardmetalen. Enkele
wetenschappers hebben deze warmte onder invloed van magnetisme ook weten op te wekken met
speciale legeringen van standaard metalen. Ook is door TNO aangetoond dat het principe werkt en
vergelijkbaar is met een warmtepomp. Het is echter nog een grote stap om vanuit dit principe een
werkend product te maken. Doel van dit project is om de technologie in hoog tempo verder te ontwikkelen
tot een produceerbaar en vermarktbaar product voor de Europese markten.
De techniek kent op voorhand enige beperkingen met vrijwel vaste temperatuurstappen en een beperkt
vermogen. Daarom zal het project zich focussen op de ontwikkeling van een water-water warmtepomp
voor het verwarmen van woningen aangesloten op een bron en een laagtemperatuurverwarming.
Hierdoor wordt het bereik van de warmtepomp min of meer gefixeerd en is, in principe, de techniek
bruikbaar. De warmtepomp dient een COP te hebben van 10 bij CV gebruik en 5 op tapwater. Dit is een
factor 2 beter dan bestaande warmtepompen en factor 3-4 beter dan een CV ketel.
Projectomvan nog niet bepaald, reeds 200 kEURO bedrijfscomitment, project wordt in 2012 verder vorm
gegeven en opgestart in 2013.
project wordt in 2012 verder vorm gegeven. Al gecommitteerde partners: Itho, Zehnder, TNO, TUD, KIC SE
Water-water warmtepompen worden momenteel al op redelijk grote schaal toegepast. Naar schatting
150.000 warmtepompen zullen in 2012 hun weg vinden naar Europese huishoudens. Dit aantal stijgt 20 –
40 % per jaar. De belangrijkste landen voor deze BC zijn Scandinavië, Engeland, Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk, grote delen van Oost-Europa, Frankrijk, Benelux, en Noord Italië.
In deze landen met 400 miljoen consumenten en 120 miljoen woningen worden jaarlijks 8 miljoen
verwarmingstoestellen verkocht. Momenteel is 2,5 % hiervan water-water warmtepomp. Dit percentage
kan onder invloed van een warmtepomp met een veel hoger rendement explosief stijgen naar 15 – 25 % in
2020. Daarmee komt een aantal van 1,5 miljoen stuks per jaar binnen bereik met een verwachte omzet
voor de industrie van 3 miljard. Uitgaande van het gegeven dat de techniek van dit project door een snelle
marktintroductie leidend blijft moet hiervan 50 % = 750.000 stuks voor de Nederlandse industrie
bereikbaar zijn. Dit ligt in lijn met de ontwikkeling die destijds is ingezet met de Nederlandse HR ketel, die
ook in technologie leidend is geweest.
Daarmee bedraagt de extra omzet voor het Nederlandse bedrijfsleven 1,5 miljard en dit levert minimaal
5.000 extra banen op.
4

Uitgaande van een gemiddelde systeem COP van 7,5 voor de warmtepomp is de besparing per
warmtepomp t.o.v. een moderne ketel: 1650 kg CO2 en 6600 kWh Primair. Uitgaande van 750.000
toestellen is de totale potentiele besparing 0,8 Megaton CO2 en 46 PJ Primair energie.

4

Gebruikte conversie: een centraal rendement van 0,39 voor elektrisch, 0,61 kg CO2/kWh finaal en 1,78 kg CO2 /Nm3
aardgas
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Active Noise Cancellation (ANC) ventilatiesystemen
Hinderlijk installatiegeluid lijdt tot overlast en uitschakelen woonhuisventilatie
In negentig procent van de nieuwbouwwoningen staat het mechanische ventilatiesysteem doorgaans op
de laagste stand. Bewoners ervaren het geluid van hogere standen als hinderlijk. Dit blijkt uit een
verkennende analyse van het RIVM van geluidsmetingen in meer dan driehonderd nieuwbouwwoningen
die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd.
Momenteel zijn er geen eisen voor installatiegeluid in woningen, alleen richtlijnen. Medio 2012 wordt
waarschijnlijk het nieuwe Bouwbesluit ingevoerd. Daarin worden voor het eerst eisen gesteld aan het
maximaal toegestane geluid binnen de woning t.g.v. ventilatiesystemen. Voor veel ventilatiesystemen zal
het noodzakelijk zijn om geluid reducerende maatregelen toe te gaan passen.
Bestaande oplossingen zoals het inbouwen van geluidsdempers voldoen in veel gevallen niet. Naast
onvoldoende inbouwruimte veroorzaken geluidsdempers extra luchtweerstand en kunnen dus leiden tot
verhoogd energiegebruik. Systemen gebaseerd op het gebruik van anti-geluid (Active Noise Control, ANC)
kennen deze nadelen niet. Voor een succesvolle integratie is het noodzakelijk om robuustere ANC
algoritmen en virtuele sensoren te ontwikkelen en te implementeren. Algoritmen die niet verlopen met de
temperatuur of gedurende de tijd. Daarnaast zijn combinaties met passieve dempers mogelijk om het
gehele geluidsspectrum af te dekken.
Robuuste en compacte geluidsreductie voor verschillende ventilatiesystemen, in zowel de nieuwbouw als
de bestaande bouw.
Het programma kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte omvang voor deze programmalijn 2500
kEURO, met een private bijdrage van 1200 kEURO
Itho, Zehnder, Brink, KIC SE, TNO, UT
In Nederland zijn circa 2.000.000 woningen uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem en 400.000
woningen met WTW. De ventilatiesystemen worden vaak tegelijkertijd met de ketel vervangen, eens in de
20 jaar. Het gaat hierbij voor mechanische ventilatie om een potentiele vervangingsmarkt van circa 80.000
systemen en een verwachte nieuwbouwmarkt van 40.000 systemen. Het totaal is 120.000 systemen. Door
de toepassing van antigeluid is de verwachting dat er een groei in de Nederlandse en Europese markt is
van 60.000 systemen. De resulterende extra omzet is circa 200 euro per systeem, in totaal dus ca. 12
miljoen euro extra omzet voor de Nederlandse industrie.
De totale Europese markt voor WTW is circa 200.000 stuks. Het huidige Europese marktaandeel van de
Nederlandse toeleveranciers is circa 40%, circa 80.000 systemen per jaar. Bij een verkoopprijs voor een
WTW per woning van gemiddeld 1500 Euro, is de extra omzet voor de Nederlandse industrie ca. 120
miljoen euro.
De totale extra omzet voor beide toepassingen bedraagt ca 132 miljoen euro voor de Nederlandse
industrie en ca 500 extra banen.
Maatschappelijke impact
De besparing van warmteterugwinning is ca 7,5 GigaJoule per woning, uitgaande van 80.000 woningen per
jaar met WTW is de besparing 0,6 PJ en 30 kTon CO2.
Door de toepassing van anti geluid zal het ventilatiesysteem vaker functioneren in de ontwerpstand
waardoor de energiebesparing en de beoogde binnen luchtkwaliteit ook in de praktijk wordt behaald.
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Titel
Achtergrond
en
Doelstelling

Monitoring en Control
Binnen zowel de utiliteitsbouw als de woningbouw is de kwaliteit van het binnenmilieu een van de factoren
die een uitgesproken invloed heeft op de comfortbeleving en dus de productiviteit van de mensen die
hierin wonen en werken. HVAC systemen, daglichtregeling met zonwering, elektrische verlichting, etc
hebben een belangrijke impact op de algehele comfort beleving. In de praktijk worden deze systemen
echter aangestuurd zonder veel rekening te houden met de impact op de individuele comfortbeleving van
de aanwezige mensen. Door de installaties gerichter in te zetten op de individuele comfortbeleving van de
aanwezige mensen kan niet alleen een hoger comfortniveau worden bereikt, maar ook een lager
energiegebruik.

Projecten

•

Deliverables

Begroting
Partners
Impact

CHAIR, Comfortable Houses: Air Quality in Individual Rooms (woningbouw). Het doel van dit
onderzoek is een relatie te leggen tussen vrijwel alle toegepaste ventilatiesystemen in woningen en
hun invloed op de luchtkwaliteit en het energiegebruik. De onderzoeksresultaten zullen leiden tot
productinnovaties op het gebied van ventilatiesystemen.
•
BCE, Beter comfort bij lagere energiekosten (Ubouw): monitoring, modellering tbv integrale
systeemontwikkeling voor een kantoorgebouw.
•
Human-in-the-loop: het in kaart brengen van de relaties tussen thermisch binnenklimaat en gebruiker
op het gebied van het thermisch comfort, om zo de prestaties te optimaliseren.
•
Door inzicht in het gebruikersgedrag, ontwerp van de volgende generatie robuustere,
gebruiksvriendelijkere ventilatiesystemen (CHAIR)
•
Instantaan Comfort systeem (BCE). In dit systeem wordt gedetecteerd waar iemand is, voorspeld waar
hij heen gaat, wat hij gaat doen en wat zijn persoonlijke comfortbeleving is. Hierdoor wordt het
mogelijk om de verlichting, zonwering en HVAC (inclusief klimatisering en verlichting direct rond de
persoon) zodanig aan te sturen dat instantaan comfort geleverd kan worden aan de eindgebruiker, bij
minimale kosten.
•
Model ‘human-in-the-loop’.
Het programma kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte omvang voor deze programmalijn is 9500
kEURO, met een private bijdrage van 5165 kEURO
Climarad, Itho, Kropman, Helpman, Danfoss, Climarad, Philips, Priva, Vabi, Sense, TNO, TU/e, TUD, Zehnder,
consortium woningkwaliteit, W/E Adviseurs, Honeywell, Nieman, KIC SE, VHK, Brink Climate, Danfoss
De Nederlandse industrie en installatiewereld heeft in het verleden een voorsprong opgebouwd met de
toepassing van Laagtemperatuur systemen zoals vloerverwarming, HR CV ketels en Geavanceerde
ventilatiesystemen. In de praktijk is gebleken dat deze systemen niet altijd leiden tot tevreden gebruikers
en dat het nodig is om onze kennisvoorsprong verder te vergroten door meer kennis op te bouwen die leidt
tot veel betere klimaatsystemen.
De business case is breed en daardoor lastig te beschrijven. In de drie genoemde projecten zullen een groot
aantal Nederlandse bedrijven deelnemen. Zij verwachten allen kennis op te bouwen, die leidt tot betere
systemen en tot omzetgroei, zowel in Nederland als in Europa. Als voorbeeld mag dienen de sterke positie
die bijv. de Nederlandse ventilatie industrie heeft opgebouwd in Europa. Deze positie zal verder versterkt
worden door onder dit project vallende onderzoeken. Ook de verwarmingsindustrie in Nederland heeft een
sterke positie in Europa en kan met kennisontwikkeling haar positie verder uitbouwen. De onderzoeken
zullen ook leiden tot betere monitoring en regelsystemen, omdat bekend wordt op welke parameters dient
te worden gestuurd.
Met de kennisopbouw verwacht de industrie hun positie drastisch te kunnen verbeteren zodat in 2020 een
extra omzet in sensortechniek, monitoring en regeltechniek gerealiseerd kan worden van +/- 1 miljard
euro.
Algemeen wordt aangenomen dat de invloed van de gebruiker op het energie-gebruik ca. 10-25% is. Door
de nieuwe inzichten in dit project zal de volgende generatie HVAC, verlichting en zonweringssystemen
beter aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers. De totale energieprestaties zullen daardoor ook
beter zijn.
Als slechts 1% van het potentieel wordt ontsloten dan is de potentiele energiebesparing 1 PJ/jaar en dat is
equivalent met 100 Kton CO2 reductie per jaar...
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B. Innovatiethema Gebouw
Titel
Achtergrond

Doel en
opgave

Projecten
Deliverables
Begroting
Partners

Materialen
In de toekomst zal de gebouwde omgeving veel doelbewuster met de ingebouwde energie (embodied
energy) en met de doorgangsenergie tijdens het gebruik moeten omgaan. De opgave is om nieuwe
materialen en processen te ontwikkelen waarbij beduidend minder energie wordt gebruikt voor productie
en vervaardiging.
De vele dragende , bouwkundige of afwerkende materialen waaruit de gebouwen zijn samengesteld,
dienen derhalve aangepast te worden aan de toekomstige verwachtingen. Daartoe dient voor deze
materialen, de halffabrikaten en systemen waarin ze naar de markt worden gebracht een proces van
aanpassing, van onderzoek en ontwikkeling te worden doorlopen. Vanwege de passieve (isolatie) en
actieve (zonne-energie opname) energiebesparing van bestaande en nieuwe gebouwen zullen nieuwe
materialen worden toegepast of bestaande materialen op een verbeterde wijze worden toegepast.
Materialen en halffabrikaten zullen in de vorm van elementen, componenten en bouwdelen met hun
systemen naar de bouw worden gebracht. De constructieve materialen vormen hoofddraagconstructies
met een lange voorziene levensduur. De bouwconstructieve materialen worden vaak als onderdelen van
ruimtescheidende constructies toegepast met een middellange levensduur. Verder zijn er afwerkende
materialen met een korte levensduur, vanwege slijtage of aanpassingen door veranderde inzichten zoals
mode. Maar alle materialen zullen invloed gaan ondervinden in het huidige transitieproces naar
energiebesparing, zowel bij de productie van de materialen als van het functioneren van de materialen in
het gebouw mbt energiedoorgang.
Snel en duurzaam, Boosting, , nieuwe kozijnen en materialen,
Nieuwe producten en vervaardigingprocessen
De looptijd van het programma is 2012-2015 met geschatte omvang van 1000 Keur en een private bijdrage
van 530 Keur.
materiaal toeleverende bedrijven voor de bouw, verenigd in de koepels van de NVTB, Stybenex, Bouwen
met staal; bedrijven zoals Saint Gobain, Trespa, Octatube; maar ook avant-garde platforms zoals
Booosting Protoo; 3TU, TNO en HBO zijn betrokken.
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Gevels
Gevels vormen de verticale huid van het gebouw en zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de energieuitwisseling met de omgeving.
Het doel van dit programma is het ontwikkelen van energiebesparende en energieopwekkende
gevelsystemen. Dit is een complexe opgaaf en vraagt om een gecoördineerde investering vanuit
verschillende partners. Deze partners zijn de bedrijven, waaronder gevelbouwers en installatiebedrijven,
kennisinstellingen en testinstituten. De innovatie van energiebesparende en energieopwekkende
gevelsystemen betreft niet alleen de producten, maar ook de afstemming van de producten op elkaar en
de wijze van samenwerking. Het doel van de programmalijn Gevels en Energie is om de gevelbouw en de
daarmee verbonden bedrijven innovatieve producten, systemen en processen te laten ontwikkelen op het
vlak van energiebesparing, energieopwekking en comfort om daarmee op zowel de binnenlandse als op de
buitenlandse markt een competitieve voorsprong te verwerven.. De ontwikkelde producten en processen
scheppen waarde en rendement voor alle betrokkenen en vormen daardoor de basis voor een succesvolle
marktpositie in binnen- en buitenland. Ook dragen nieuwe gevelsystemen bij aan de energiebesparingsdoelstelling
Binnen een deelprogramma wordt gewerkt aan de intelligent performance, adaptieve design gevel als
nieuw industrieel product waarin met nieuwe technologieën functie worden gekoppeld. Een ander
deelprogramma gaat in op de vergroting van functionaliteit van de gevel dmv rapid prototyping,
polymeertechnologie en composieten. Het verder ontwikkelen van living green façades om het
binnenstedelijk comfort te verbeteren is een andere deelprogramma. Valorisatie en kennisoverdracht
zullen in een apart deelprogramma geadresseerd worden
Concepten en producten die voldoen aan de kernwaardes flexibiliteit, reductie, efficiency en
duurzaamheid. Zoals nieuwe gevelconcepten met: geïntegreerde sensoren voor dedicated aansturing
comfort en energie. Inzet van nieuwe technologieën in de gevel zoals Vrije koeling; Warmte-/koude-opslag
(WKO); Vacuüm transport technieken voor geoptimaliseerd transport. Piëzo elektrische energie opwekking
en opslag via gevels; Nieuwe modulaire (micro) ILT en Smart grid gevelintegratie voor binnenstedelijke
situaties; Ontwikkeling van Green Adaptive Façades (windcirculatie gecombineerd met ‘Mur Vegetal’,
‘Plafond Vegetal’ en GHG fuik);
Industrialisatie en een efficiënter proces van de bouwproductie;
Een set van ontwerp- en assessmenttools en incentives voor concrete product- en procesontwikkeling.
Een programma voor een voortrollende kennisoverdracht .
Het programma kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte omvang voor deze TKI is 8000 Keur, met
een private bijdrage van 4100 Keur.
VRMG, SKG, Alu-ECO, Permasteelisa, Solarlux, Trox, Kropman, Alliander, Enexis, Almende, Danfoss,
Plugwise, SlimBouwen,TU/e, TUD, TNO
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Renovatie en Onderhoud
De energiedoelstellingen moeten grotendeels via bestaande gebouwen gerealiseerd worden, waarvan
140000/jr gerenoveerd en 280000/jr via groot onderhoud worden aangepakt
Groot probleem is de variëteit aan gebouwen. Hierdoor is het in praktijk moeilijk vast te stellen wat het
energetisch beste pakket van maatregel is en zijn deze alleen tegen hoge kosten op maat te leveren. Om
hier verbetering in te brengen, worden voor onderhoud en renovatie, voor het gebouw meet→model en
voor gebouwcomponenten meet→maak strategieën ontwikkeld plus tools voor de implementa\e ervan.
Doel is om hiermee, met in 7 jaar door de energiebesparing teugverdiende extra kosten, 20% extra
energiebesparing bij renovatie en onderhoud te realiseren, vanaf 2016. Daarnaast is het doel extra
arbeidsplaatsen in de renovatie- en onderhoudsbranche te creëren indirect betaald vanuit de
energiebesparing (en dus van budgetten die eerste gebruik werden voor fossiele energieaankoop, in
toenemende mate in het buitenland)
Selectie maatregelen: 1. Opnametechniek gebouw inclusief installatie; 2. BIM voor bestaand gebouw; 3.
Reverse modelling (van beoogde energieprestatie naar selectie maatregelen aan gebouw en installatie).
Uitvoering maatregelen- meet→maak strategieën en tools voor: 4. Kozijnen/ramen; 5. Daken; 6. Gevels; 7.
Vloeren; 8 Installatiecomponenten
Opnamemethodiek gebouw, tools voor snelle opname gebouw, modellen voor reverse modelling,
meet→maak strategieën en tools voor componenten (zie 4-8),
Het programma kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte omvang voor deze programma lijn is 6000
Keur, met een private bijdrage van 3000 Keur.
Delft design, Vabi, FOSAG, WVB, AFN, VEBIDAK, NBvT, Uneto-VNI, TU/e, TNO

Bouw Informatica
Er staan ca 7 miljoen woningen in Nederland, waarvan meer dan 50% ouder is dan 35 jaar. Bij deze
woningen zijn nauwelijks energie beperkende maatregelen getroffen.
Informatisering door middel van Bouw Informatie Modellen (BIM) heeft de mogelijkheid om voor de
consument zichtbaar te maken wat de energiebesparingsmogelijkheden zijn per individuele woning. De
doelstelling van deze programmalijn is het ontwikkelen van producten en diensten die via het internet
aangeboden worden om het ontwerpen en verbeteren van woningen en gebouwen met extra nadruk op
energiebesparingsmogelijkheden mogelijk te maken . De woning zal daarmee beter voldoen aan de
wensen van de bewoner door verhoging van het comfort en verlaging van de totale kosten voor de
eigenaar. Het project ‘iBuild Green’ geeft hier concreet aanvulling aan. Deze programmalijn functioneert
als een belangrijke stuurmiddel voor implementatie van energiebesparende producten en stimuleert mede
het bereiken van de gestelde de CO2 doelstellingen.
Ibuild Green
Ibuild Green toolbox, ECO model, Visualisatie Energielabel, Jaar congres
De geschatte omvang van deze programmalijn is 2500 Keur met een looptijd van 2012-2015 en een reeds
toegesneden private bijdrage van 900 Keur. De projectplanning is 2012-2014
EDC, iBuild, TBI, Perfectbouw, Agrodome, TUDelft.
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Innovatie in Uitvoering
In de komende jaren zullen nieuwe energie-componenten toegepast worden om nulenergie gebouwen en
woningen te ontwikkelen. De werking van deze componenten in de context van een gebouw vereist
aanvullende kennis over de prestaties, processen en producten in hun onderlinge interactie in de
gerealiseerde praktijk.
In deze programmalijn wordt aan de hand van de realisatie van voorbeeld-bouwprojecten onderzocht hoe
technologie en kennis op de beste wijze in gebouwen en bouwprocessen geïntegreerd kunnen worden.
Om zeker te stellen dat gebouwen doen wat ze beloven op energetisch gebied is het integraal voorspellen
van de prestaties, het realiseren en eveneens het monitoren van deze prestaties tijdens alle fasen van de
levensduur noodzakelijk. De resultaten van deze monitoring moeten zodanig worden vastgelegd dat de
verschillende partijen in de bouwketen in staat zijn lessen eruit te trekken en hun producten en processen
verder door te ontwikkelen. Het voorstel omvat een aantal programma’s waarin bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid samen investeren. Binnen die programma’s worden bouwprojecten
gerealiseerd, die worden gebruikt als Field Labs, waarvan de lessen binnen de in dit project betrokken
partijen worden gedeeld met onderwijs, onderzoek en ondernemingen in de gehele bouwkolom.

Projecten

Deze programmalijn bestaat uit een aantal programma’s, opgebouwd rondom consortia van
kennisinstellingen, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Deze programma’s leveren alle projecten, die als
Field Labs fungeren.
De volgende programma’s zijn opgenomen: De Wijk van Morgen, Heerlen (coördinatie Zuyd Hogeschool),
gericht op nieuwe gebouwconcepten, De Bestaande wijk van Morgen (coördinatie Zuyd Hogeschool),
gericht op bestaande bouwconcepten, Active House Alliantie (coördinatie SBR), Ontwikkelen en
verspreiden visie, en gericht op realisatie Model Homes, Concept House (coördinatie door TU Delft), gericht
op nieuwe gebouwen (diverse concepten zijn in ontwikkeling), Programma ‘Nieuwe Energie in de Stad’
(coördinatie Hogeschool Utrecht); dit programma richt zich op een aantal projecten, zowel bestaande als
nieuwbouw, Programma ‘Integrated Roof Wind Energy System (IRWES) (coördinatie TU Eindhoven); dit
richt zich op toepassing van wind energie als geïntegreerd onderdeel van gebouwen. Het programma naar
een energie neutrale utiliteitsbouw (DHV) omvat een stappenplan om tot energieneutraliteit te komen.
Programma ‘Bouwproces Innovatiemodel voor nul-energie (coördinatie Avans Hogeschool), waarbinnen de
processen gemonitord worden en lessen gegenereerd worden voor toekomstige realisatie van nul-energie
gebouwen.

Deliverables

De uitkomsten van deze programma lijn zijn:
Een samenhangend raamwerk keuzes en maatregelen voor bestaande- en nieuwbouw (woningbouw en
utiliteitsbouw) dat adaptief is in de tijd. Dit raamwerk betreft aspecten met betrekking tot ontwerp,
realisatie, beheer en gebruik.
Een samenhangende organisatie van het verder beheren, ontwikkelen en verspreiden van de informatie /
kennis van het genoemde raamwerk.
De resultaten van deze programmalijn zullen de vraag naar en ervaring met nieuwe producten versnellen.
Het programma kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte omvang voor deze programmalijn is 8000
Keur, met een private bijdrage van 5600 Keur.

Begroting

Partners

verschillende consortia waarin bedrijfsleven is vertegenwoordigd. In concreto zijn letters of commitment
getekend door:
Heijmans, Kuipers, Nelissen. VDL, Hyteps, DHV
Active House Consortium, vertegenwoordigd door SBR.
Bedrijven binnen Energie in de Stad.
Concept house partners:
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Programmalijn SEAC en integratie zone energie wordt in samenwerking de TKI Zonne
energie tot uitvoering gebracht.
Titel
Achtergrond

Doel en
opgave

Projecten

SEAC - Programmalijn Zonne-energie Systemen en Applicaties
De inpassing van duurzame bronnen in de gebouwde omgeving kan in belangrijke mate plaats
vinden door gebruik te maken van het beschikbare oppervlakte van daken en gevels. Een
toegesneden en functionele integratie van zonne energie systemen in dakvlakken en gevels
vraagt om de ontwikkeling van specifiek voor de bouw geschikte producten. Integratie van
zonne enegrie systemen in gebouwelementen zal leiden tot de ontsluiting van een potentieel
groot oppervlak van daken en gevels en dus tot een aanzienlijke bijdrage van zonne energie
systemen aan de energie van de gebouwde omgeving.
Het opgave van deze programmalijn is het ontwikkelen en vervaardigen van verschillende
BIPV concepten (Building Integrated PV). Prototypes worden vervaardigd, getest en
gemonitored. Ook wordt een prefab concept voor zonne daken ontwikkeld, vervaardigd en
getest. Voor het testen en monitoren wordt een effectieve infrastuctuur ontwikkeld bij het
SEAC (solar Energy Applicatie Centrum). Uiteindelijk moet deze programmalijn resulteren in
nieuwe producten die aan de eisen van producten voor de gebouwde omgeving voldoen.
Projecten in de TKI programma lijn SEAC, subprogramma Fysieke integratie
1.
2.
3.
4.

Building Integrated PV
Prefab Solar Energy Roof
PV module voor een geluidswal (2013 ev)
PV integratie in kassen(2013)

Projecten in de TKI programma lijn SEAC, subprogramma elektrische integratie
5.
6.
7.
8.

Module Level Power management
Smart Modules (2013 ev)
Virtual PV plant with storage integration (2013)
Solar monitoring/PV-Box (2013)

Projecten in de TKI programma lijn SEAC
9.

SEAC BIPV Proeftuin
10. SEAC Organisatie

Deliverables

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nieuwe producten van geintegreerde zonne energiesystemen (2012)
Industrieel vervaardigd prefab PV dak (2012)
Building block van PV systemen voor effectieve geluidswal (2013)
Vernieuwend pv systeem voor de kassensector (2013)
Power transfornatie geintegreerd in pv element (2012)
Power optimized pv system (2013)
Energie opslag voor virtual PV power plant (2013)
In pv module geintegreerd monitoring systeem (2013)
Demonstratie en test omgeving (2012)
SEAC organisatie (2012)

Begroting

De programmalijn SEAC, subprogramma Fysiek integratie kent een looptijd van 2012-2016. De geschatte
omvang voor dit subprogramma is circa 27.500 kEURO, met een private bijdrage 11.000 KEURO. Het
gehele programma van SEAC is een samenwerking van de TKI Energiebesparing Gebouwde Omgeving, de
TKI Zonne Energie en de TKI Smart. (De totale omvang van het programma bedraagt in totaal 63 Meur,
met een private bijdrage van 25 Meur.).

Partners

Alliander, Alrack, BDA, Centrosolar, chematronics,Dimark Solar, Eternal Sun, Energiedak,
Femtogrid, Green Campus company, Heliox, Kema, Mastervolt, Oskomera, Peerplus,
Proxenergy, Rimas, Rolecate , Scheuten, Sioux, SED, Solar modules Nederland, Sunweb Solar,
Suncylce, Tulipps, van Campen, Voestaline, YXZtec, Yparex
Mogelijk maken versnelde inzet van zonne energie systemen in de gebouwde omgeving,
resulterend in duurzame opwekking van energie op gebouwen.

Impact
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C. Innovatiethema Gebied als Energiesysteem
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Communicatie en Ontwerp
Investeringen in de gebouwde omgeving betreffen renovatie en herinrichting van bestaande wijken en
terreinen en nieuwbouw. Dit is een complex proces waarbij vele actoren zijn betrokken en waarbij een
grote hoeveelheid informatie ontsloten en gedeeld moet worden.
Vanwege kosten en milieueffecten is de inrichting van de energievoorziening een belangrijk aspect in de
afweging van alternatieven. Het gaat om energielasten en beheerkosten van de energievoorziening nu en
in de toekomst. Per locatie variëren de opties en het bijbehorende kostenplaatje. Door ontwikkelingen op
de energiemarkt, regelgeving en technologische innovaties breidt het aantal opties steeds verder uit en
veranderen de kostenplaatjes. Voor een goede afweging is daarom actuele informatie over technologie en
locatie belangrijk. Bij beslissingen over de inrichting van energievoorziening zijn veel partijen betrokken,
die elk hun eigen ruimtelijke schaal en tijdshorizon hanteren. De opgave is een optimum te vinden tussen
deze afwegingen. Doel van dit project is het ontwikkelen van webbased informatie-infrastructuur voor het
beantwoorden van vragen over energievraag en aanbod (en energiebesparing en CO2 reductie) op
wijkniveau vanuit verschillende perspectieven: de eigenaar/bewoner, corporatie, vastgoedbedrijf,
bouwbedrijf, toeleveranciers, adviseurs en overheden. We koppelen de wereld van de
informatiemaatschappij, de ruimtelijke planpraktijk en de energiewereld aan elkaar.
•

Project 1: ontwikkeling van software via een gebruikersgeorienteerde benadering (PICO) met als
resultaat een communicatie en ontwerp hulpmiddel

•

Project 2: Energetic City 2050: ontwerp als demonstratie van de aanpak

Demo versie communicatie en ontwerptool
Metamodel energie in de gebouwde omgeving
Beheer en sales organisatie
Energetic City 2050 Online| digitale kennis- en leeromgeving
Presentatie Energetic City 2050 | tentoonstelling en workshops
Stadsfestival De Energieke Stad 2050| culturele manifestatie
Publicatie Energetic City 2050 | print en online boek
Looptijd: 2012-2014. Projectomvang 1,6 Meur waarvan 800Keur private bijdrage
Alliander, Geodan, Esri, Microsoft, Ecofys, gemeente Arnhem, Utrecht, Amsterdam en Heerlen
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Titel
Achtergrond

Zelfregisserend gebied
Eén van de noodzakelijke stappen is de omslag van het denken in gebouwen naar het denken in gebieden
en de mensen die daar wonen en werken. Het gebied is een samenhangend energiesysteem, een keten
van productiemiddelen, infrastructuur en eindverbruikers. De potenties zijn gelegen in energiegebruik en opwek (techniek, proces, gedrag, zowel op gebouw- als gebiedsniveau) en in balancering van het geheel.
Uit de beschouwing van het gebied als geheel ontstaan nieuwe diensten, toepassings- en productvragen
en mogelijkheden voor efficiency en schaalvergroting. Door investeringen in energie in te bedden in een
bredere gebiedsstrategie, kunnen deze meeliften op andere investeringen. Denk aan investeringen in de
openbare ruimte, in renovatie of in connectiviteit.

Doel en
opgave

Het project Amsterdam Nieuw west heeft als hoofddoel om door middel van innovatie het beleidstekort te
vullen dat nog resteert om te komen tot 40% CO2-reductie in 2025.
Tussenresultaten daarvoor zijn:
inzicht in gebieds(investerings)agenda’s en het energiesysteem van het gebied
- koppelen hiervan aan de mogelijkheden die eindgebruikers zien,
- hiermee de innovatie agenda voor de zelf regisserende stad te ontwikkelen
- de innovatieagenda uiteindelijk concretiseren met producten en diensten, deze testen en in de
markt
De bewoners en ondernemers in Nieuw West krijgen meer regie over het energiesysteem in hun eigen
wijk, zowel wat betreft kosten als opwekbronnen. Het eindbeeld is verder dat het project een zichtbare
bijdrage levert aan de stad Amsterdam als internationale Showroom voor innovatieve producten en
diensten op het vlak van energie.

Projecten

Slimme wijk Amsterdam Nieuw West, met drie centrale thema’s. 1. De bewoner bepaalt: in een vroegtijdig
stadium de bewoner betrekken. 2. Energie efficiency op gebiedsniveau: van gebouw naar wijk met
collectieve technieken en institutioneel model. 3. Virtual Powerplant: integrale propositie voor
eindgebruikers voor opwekken warmte en elektra.

Deliverables

Het totale project levert een gebiedsontwerp dat gericht is op inpassing van energie met het oog op 40%
CO2-reductie in 2025 en een doorkijk naar energieneutraliteit in 2050. Daarbij staat het zelf regisserend
vermogen van de eindgebruiker voorop. Kern = nieuwe producten en diensten met uiteraard een
sluitende en overtuigende business case en veel enthousiasme bij de eindgebruikers.
Elk van de werkpakketten levert deliverables op, waaronder:
1. Monitor/communicatietool
2 .Institutionele en juridische modellen
3. Co creatie en participatiemodellen
4. Waarde benadering
5. Actieplannen MKB op basis van productvragen
6. Nieuwe producten en diensten
7. Werkwijze, monitor- en evaluatie technieken voor testen van nieuwe producten en diensten
8. Communicatie-, marketing- en implementatiestrategie voor duurzame producten (business to business,
business to customer)

Begroting

De looptijd van het programma is 2010-2015 met geschatte omvang van 3000 Keur en een private bijdrage
van 1700 Keur.
Alliander, gemeente Arnhem

Partners
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Titel
Achtergrond

Gebiedscondities
De dynamiek in de energiesector is sterk toegenomen. Tevens vindt er in toenemende mate decentrale
productie van energie plaats. Ook maatschappelijke prioriteiten zijn dynamisch van karakter. Kortom deze
ontwikkelingen versterken de complexiteit van de technische en institutionele structuren in de
energiesector. Daarnaast komen de eindgebruikers meer en meer centraal te staan.

Doel en
opgave

Het doel van de programmalijn is een gestructureerd kennisnetwerk om kennis en ervaring met en tussen
marktpartijen, kennisinstellingen, overheden en (belangen)organisaties te ontwikkelen en uit te wisselen,
met het oog op het positioneren van Nederland als kenniscentrum voor smart grids en lokale duurzame
energievoorzieningen. Middel hiervoor is nieuw socio-technisch, markt-gestuurd systeemonderzoek dat
noodzakelijk is vanwege genoemde veranderingen in de sector.
Een integrale benadering is vereist voor ontwikkeling en implementatie van technische innovaties, het
formuleren van business modellen en scenario’s, het vormgeven van organisaties, samenwerkingen en
(project en financierings)contracten, alsmede ten aanzien van overheidsbeleid en wetgeving. Het zal onder
meer nodig zijn de diverse energiestromen, netwerken, bronnen en diensten meer in onderlinge
samenhang te benaderen. Tegelijk zijn deze nauw verbonden met de supply chains voor olie, steenkool,
biomassa en LNG. Bovendien hebben we te maken met opkomende infrastructuren voor nieuw gas
(biogas, waterstof, syngas) en CO2, en ook met de IT en telecommunicatie-infrastructuur.
Zo leiden de opkomst van vele (soorten) lokale duurzame energievoorzieningen en de noodzaak van
energie-efficiëntie tot een wezenlijk andere ordening van de energiemarkt(en). Dit betekent bijvoorbeeld
dat bij ontwikkeling van gebieden - woonwijken, bedrijfs-, kantoor en industrieterreinen - de lokale
energievoorziening een steeds belangrijke factor gaat worden. Dit heeft onder meer consequenties voor
de ruimtelijke inrichting, en herverdeling competenties tussen het Rijk en decentrale overheden, onder
meer wat betreft de ruimtelijke ordening en het milieubeleid. Dit betekent ook dat functies van netbeheer
opnieuw moeten worden gedefinieerd. De functie van smart grids is onder meer lokale
energievoorzieningen (vraag en aanbod) te faciliteren en binnen de randvoorwaarden van
leveringszekerheid en veiligheid door middel van een toereikend netwerk de toegang tot de (lokale)
energiemarkten voor een ieder te waarborgen.
Slimme energiesystemen: technisch-institutionele innovatie en nieuwe regulering netbeheer. Dit project is
een gezamenlijk project van de innovatietafels ‘Energie besparing Gebouwde Omgeving’en ‘Smart Grids’.
(25% van het project valt in EBGO en 75% in smart grids)
Methodiek voor het opzetten van communities
Business model en Nieuw financieel model voor de communities
Besluitvorming en concrete aanwijzing voor wet en regelgeving
Demandside management modellen en aanpakken
Gedragsmodellen van gebruikers
Systeemoptimalisatie over meerdere energiedragers
Demo
Voor de TKI Energie besparing gebouwde omgeving 25% van het totale project. Geschatte omvang 6 Meur
met een dedicated private contribution van 4 Meur. De looptijd is van 2012-2016
TUDelft, Next Generation Infrastructures, Alliander, Cofely, Deerns, D-Incert, EdGAR, Eneco
Eon, Imtech, MisterGreen, ProxEnergy,Siemens, TenneT, ZeroEmission busvervoer
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Gebieden Energie Neutraal
Op gebiedsniveau kunnen resterende energie vragen en overschotten van (lokale)opwekking aan elkaar
gekoppeld worden, om zodoende energie neutraliteit van een gebied te realiseren. Experimenten op
gebiedsniveau kunnen de noodzakelijke integrale aanpak demonstreren.
Het programma GEN is inmiddels in uitvoering genomen door het projectbureau GEN. Het doel van het
GEN programma is via innovatieve stappen te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving op
gebiedsniveau zowel voor de bestaande bouw als voor de nieuwbouw. GEN wordt financieel mede
ondersteund door het Ministerie van BZK en ontvangt van een aantal koploperbedrijven, verbonden
binnen GEN, evenredige contrafinanciering.
Het Project GEN kent een eigen projectorganisatie en governance structuur. Het Innovatiecontract
Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving en GEN zijn met elkaar verbonden door de vele
gemeenschappelijke elementen in de innovatieagenda’s en de complementaire positionering binnen het
totale TripleA-GO programma. GEN heeft een accent in de “Development” en” Deployment” fase,
aangevuld met specifieke vraagsturing voor onderzoek in de “Discovery” fase.
Micro analyse, op gebouwniveau energetische optimalisatie, Macro analyse: op gebiedsniveau de
energetische optimalisaties, Business modellen: ontwikkelen van nieuwe modellen om gebieds
energieneutrale ontwikkelingen te faciliteren, Financiering: nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen
om gebieds energieneutrale ontwikkelingen te faciliteren, Omgevingsanalyse: het in kaart brengen en
positief beïnvloeden van relevante omgevingsfactoren om te komen tot gebieds energieneutrale
ontwikkelingen.
Twee energieneutrale gebieden gerealiseerd; 1 nieuwbouw en 1 bestaande bouw. Aantoonbare werking
van technisch, juridisch, financieel en maatschappelijke innovaties
De looptijd van het programma is 2012-2015 met geschatte omvang van 6000 Keur en een private bijdrage
van 3000 Keur.
Haskoning, Ecofys, Evershed Faasen, KPMG, Eneco, Alliander, TNO, NUON, Cofily, Rabobank, BAM, AM,
Cauberg huijgen, ZEN, Nefit, Zehnder, Saint Gobain.
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Financiële innovaties voor Energiebesparing in de bestaande Gebouwde Omgeving (FIEGO)
In Nederland komt de gewenste energiebesparing in de bestaande woningbouw langzaam van de grond.
Belangrijke barrières blijken te liggen in de financiering van de benodigde investering, de onzekere
terugverdientijden en de onbekendheid van de markt met financiering van particuliere renovaties gericht
op energiebesparing. De huidige stand der techniek is ruim voldoende om een goede upgrading van een
label “G,F of E“ gebouwen te realiseren. Dat de upgrading niet van de grond komt, wordt voornamelijk
veroorzaakt door financiële, sociale en organisatorische belemmeringen.
Het onderzoeksprogramma FIEGO heeft als doel om:
Onderzoek te doen naar de knelpunten bij de financiering van renovatieprojecten en kennis bij publieke en
private partijen te vergaren over financiële innovaties – zowel nationaal als internationaal . Verder het
vergaren van energieprestatie data om de voorspelbaarheid van energiebesparende maatregelen te
vergroten en daarmee de zekerheid voor gebruiker en financier te vergroten. Ook zullen financiële
instrumenten worden ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften in de markt en wordt onderzocht of een
garantstelling voor nieuwe financieringsconstructies door de (lokale) overheid een positieve uitwerking kan
hebben om meer risicovolle grootschalige projectenmogelijk te maken. Tot slot zullen overheden,
financiële toezichthouders, banken en financiële instellingen worden geadviseerd over hun rol en
verantwoordelijkheid in dit vraagstuk.
Het project sluit nauw aan bij het onderzoek naar de sociale belemmeringen (sociale innovaties) dat als
dwarsverband binnen de 3 technologie-roadmaps van het TKI is ingebed.
Het onderzoek levert een substantiële bijdrage aan de implementatie van de energie efficiency
doelstellingen waartoe de Nederlandse overheid zich heeft verplicht doordat het oplossingen oplevert
voor knelpunten bij de opschaling van energiebesparende renovaties in de gebouwde omgeving.
Kennis over mechanismen voor financiële implementatie van energiebesparing bij consumenten.
Knelpunten in financiering zijn op structurele wijze in kaart gebracht.Nieuwe financiële instrumenten en
business modellen voor energiebesparing en/of opwekking op eindgebruikers niveau zijn gerealiseerd en
goedgekeurd door de relevante toezichthoudende autoriteiten (AFM, NMA, CA).
De oprichting van een Database Informatie Nederlandse Energie Renovatie is gerealiseerd en is
beschikbaar.Rekentools en simulatietools zijn gevalideerd en beschikbaar.Bij tenminste 10.000 energetisch
gerenoveerd woningen in tenminste 10 verschillende steden/plaatsen is sprake geweest van een
innovatieve financiering.En zijn er tenminste 10 zelfsturende lokale sociale structuren ingericht met lokale
revolving funding.
Het programma kent een looptijd van 2012-2014. De geschatte omvang van het project is 2000 keuro, met
een private bijdrage van 1300 keur
De partners bestaan uit ASN, Waiver, KPMG, Building Brains, KAW,KUUB, Nudge, Dimaco, BRES, MDB,
Demo, Qurrent, Movares, gemeente Assen, gemeente Bread, AE Finance, Ecofys
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Op weg naar een grootschalige marktgedragen en behoefte gestuurde aanpak voor een energieneutrale
bestaande bouw:
De huidige besparingsberekeningsmethoden, uitgaande van ‘gemiddelden’, leiden er toe dat de werkelijk
gerealiseerde reducties sterk afwijken van dat wat berekend wordt voorspeld. Voor de bewoner komen ze
daardoor als ongeloofwaardig over. De technieken zijn vooral gericht op dat wat ‘gebouwgebonden’ in de
bouwregelgeving wordt gehonoreerd. De technieken bieden onvoldoende mogelijkheden om individueel
te kunnen reageren (gedrag) op de comfortbeleving. Daarmee blijven tot nu toe vele mogelijkheden voor
een doelmatiger energiegebruik onbenut.
Doelstelling van dit project is om integrale kwaliteitsverbetering en waarborging van het totale
renovatieproces te bereiken door een benadering vanuit de woning en gebruiker als geheel (systeem),
door uit te gaan van prestatiegaranties en een aanpak van de totale keten. Verder wordt zo goed mogelijk
aangesloten bij de behoefte van bewoners en gebouweigenaren met producten en diensten waarvan de
prestatie gegarandeerd wordt, rekening houdend met het profiel van de klant en de fysieke aspecten die
gelden als randvoorwaarden voor de prestatie. De voorgestelde aanpak onderzoekt een aantal bestaande
knelpunten nader en werkt gericht toe naar oplossingen die praktisch bruikbaar en tot opschaling zullen
leiden.
Deze programmalijn adresseert knelpunten als:
•
Gebrek aan synergie tussen maatschappelijk collectief, privaat collectief en individueel belang
•
Discrepantie tussen normatief berekend en werkelijk energiegebruik
•
Onvoldoende zicht op kwaliteit in de hele keten
Het project leidt tot kennis die zal worden toegepast in een pilot project (Apeldoorn) waarin de
participatiegraad van deelname aan energiebesparingprogramma’s substantieel is verhoogd en
maatgevend zal worden voor grootschalige energetische renovaties.
Het programma kent een looptijd van 2012-2015. De geschatte omvang van het project is 3500 keuro, met
een private bijdrage van 1850 keur
Het consortium bestaande uit: BAM, CHRI, KPMG, ZEN en H&P, ziet kansen om door besparingen op
energie en opwekking van energie in de bestaande gebouwde omgeving een forse omzetgroei te
bewerkstelligen, zowel in Nederland als ook in de ons omringende landen. De wetenschappelijke invulling
wordt verzorgd door: TU/e faculteiten BK en E, RUG faculteit Omgevingspsychologie, Hogeschool Zuyd
RiBuilt, Universiteit Utrecht faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
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