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Vianen, 24 september 2009

Koplopers PeGO

Discussiedocument
– aangepast naar aanleiding van de bijeenkomst

Programma "Gebieden Energieneutraal" 
(GEN)
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Een doelgericht programma voor gebiedsontwikkeling versterkt de 
bestaande IAGO plannen

POSITIONERING

DEEL I: Innovatieagenda Energie 
Gebouwde Omgeving (IAGO) Synergievoordelen programma's

• Deel II is een 
verbijzondering van het 
IAGO plan in Deel I

• Additionele activiteiten in 
de vorm van 
gebiedsontwikkeling 
worden opgepakt door de 
Koplopers

DEEL II: Programma Gebieden 
Energieneutraal (GEN)

45% besparing

60% besparing

80% besparing

Routekaart 

Gedetailleerd plan

Simulatie energieneutrale 
gebieden

DOELSTELLING:
• Realisatie van energieneutrale 

nieuwbouw en duurzame bestaande 
bouw

DOELSTELLING:
• Realisatie energieneutrale gebieden

FINANCIERING:
• Blok I / II: 45-60% toegewezen: EUR

14,5 m apart en EUR 30 m via IAGO
• Blok III: nog niet toegewezen; Totale 

plan IAGO november 2008: EUR 80 m

FINANCIERING:
• Blokken I, II en III: 

– Koplopers met eigen bijdrage en inzet
– Restant door overheid

• Blok IV: Openbare Tenderprocedure

'PUSH' 'PULL'

Relatie tussen GEN en IAGO

ROL KOPLOPERS:
• Ondersteunend 

ROL KOPLOPERS:
• Aanjagend
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Een beknopt document beschrijft het programma en de voordelen 
voor overheden – vandaag bespreken we de hoofdpunten

INHOUDSOPGAVE
VISIE, SITUATIE EN MISSIE1

PROGRAMMA2

RESULTATEN3

4

5

6

VERVOLGSTAPPEN+

Agendaonderwerpen en aandachtspunten

KOPLOPERS EN BETROKKEN PARTIJEN
• Rol van lokale en centrale overheid

OPERATIONEEL PLAN
• Organisatiestructuur en planning

FINANCIEEL PLAN
• Omvang en bijdragen marktpartijen
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Energieneutrale gebiedsontwikkeling is noodzakelijk om de 
kabinetsdoelstelling met betrekking tot energiegebruik te halen

VISIE, SITUATIE EN MISSIE1

Visie
Energieneutraal gebied Huidige situatie

• Nederland wil in 2020 energieneutrale nieuwbouw 
realiseren en de CO2 uitstoot met 30% 
verminderen

• Huidige bedrijfseconomische constructies 
(samenwerkingsvormen, rendement/risico 
verwachtingen etc.) zorgen ervoor dat 
energieneutrale gebiedsontwikkeling nog niet van 
de grond is gekomen waardoor de doeleinden op 
dit moment in gevaar komen

• Energieneutrale gebieden zijn gemiddeld door het 
jaar heen genomen onafhankelijk van fossiele 
brandstoffen

• Een energieneutraal gebied moet economisch 
rendabel zijn voor de betrokken partijen

Bron: BAM, Werkplan 'Schoon en Zuinig', Roland Berger 

Woningen: Optimalisatie 
tussen bouwkundige 

maatregelen, DE en  ins tallatie

Winkels: Optimalisatie tussen 
bouwkundige maatregelen, DE 

en  ins tallatie

Publiek: Optimalisatie tussen 
bouwkundige maatregelen, DE 

en  installatie

Duurzaam energie (DE) op 
gebied niveau

Oplag op gebiedsniveau

TransportIndustrie: Optimalisatie tussen 
bouwkundige maatregelen, DE 

en  installatie

Recreatie: Optimalisatie tussen 
bouwkundige maatregelen, DE 

en  ins tallatie

Kantoren: Optimalisatie tussen 
bouwkundige maatregelen, DE 

en  ins tallatie

UITWISSELING 
ELEKTRA

UITWISSELING 
WARMTEEX

TE
R

N
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Organisatorische knelpunten belemmeren de ontwikkeling van 
grote energieneutrale gebieden

VISIE, SITUATIE EN MISSIE1

Individuele business cases vs. een integrale business case

PROJECT

PARTIJ

Huis ..
Huis 1

Winkel 1
Winkel ..
Kantoor 1
Kantoor ..
Centrale 1
Centrale ..

…. .. 
…. 1

+

Totaal op 
projectniveau
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+ Business case  positief — Business case negatief

∑∑∑∑

Huidige situatie
Om op projectniveau energie-
neutraliteit te bereiken moet de 
business case voor elke betrokken 
partij positief zijn, zelfs als het 
totaal op projectniveau positief is

Integrale programma-aanpak
Het uitgangspunt van het 
programma is energieneutraliteit op 
gebiedsniveau
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Ambitie  
Koplopers:

Energieneutrale 
gebieden1)

Nieuwe energie 
besparende  
oplossingen

Met GEN bewijzen de Koplopers de haalbaarheid van energie-
neutrale gebieden en scheppen zij de juiste randvoorwaarden

VISIE, SITUATIE EN MISSIE1

Missie en ambitie

Energie-efficiëntie van een 
technologisch alternatief

Aantrekkelijkheid van 
business case

O
ve

rh
ei

ds
no

rm

Programma "Gebieden Energieneutraal" (GEN)

Conventionele 
oplossing

• De Koplopers maken zich sterk om de uitdaging 
energieneutrale gebieden te realiseren op te 
pakken

• Het programma "Gebieden Energieneutraal" (GEN) 
levert een structuur en (beleids)instrumenten die de 
gewenste gebiedsontwikkeling in het vervolg 
algemeen toepasbaar/repeteerbaar maakt

• De Koplopers simuleren met GEN de ontwikkeling 
van energieneutrale gebieden

• GEN toont aan dat de realisatie van 
energieneutrale gebieden mogelijk en rendabel is

1)  De Koplopers willen zowel nieuwbouw als bestaande bouw energieneutraal ontwikkelen
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Binnen GEN simuleren de Koplopers energieneutrale 
gebiedsontwikkeling – van nieuwbouw tot bestaande bouw

Nieuwbouw

• Makkelijkste niveau voor 
implementatie van 
energieneutraliteit

• Hoogste flexibiliteit in 
ontwikkelingstraject (bijv. 
energie opwekkingsmethode)

Vervangende 
nieuwbouw

• Toegenomen complexiteit 
door vaste randvoorwaarden 
(bijv. aansluiting op steden 
infrastructuur, bouwkeuzes al 
gemaakt)

Reeds bestaande 
bouw

• Moeilijkste niveau voor 
energieneutrale gebieds-
ontwikkeling

• Maatwerk per gebouw nodig

TOENEMEND COMPLEXITEIT

I II

Drie parallelle projecten

VISIE, SITUATIE EN MISSIE1

III
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Doelstellingen

PROGRAMMA2

Het programma leidt tot modellen, instrumenten en samen-
werkingsvormen die direct in de praktijk kunnen worden gebracht

VOORBEELDEN

1 Betrokken partijen zullen op revolutionaire manieren moeten gaan 
samenwerken

Samenwerkings-
vormen

Vormen (bijv. PPS1)) waarin 
verschillen tussen stichtings- en 
exploitatiekosten verdwijnen 

Toegang tot middelen om duurzame oplossingen te realiseren2 Financierings-
middelen

Revolverend fonds waaruit de 
investeringen worden betaald 
vanuit een lagere exploitatie

4 Beleidservaring Ervaring op het gebied van van beleidsvorming omtrent energieneutrale 
gebiedsontwikkeling

Aanbestedingsmethodes

3 Kwantitatieve modellen die alle technische en financiële aspecten in 
kaart brengen

Rekenmodellen Software/templates

TOELICHTINGONDERWERP

5 Technologische 
ontwikkeling

Versnelde marktintroductie van energie-efficiente oplossingen Doorbraak in energie-efficiëntie

6 Risico 
management

Inzicht in risicomanagement van complexe projecten Risicomanagement systemen

1) Publiek-private samenwerkingsverbanden
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GEN zorgt voor algemene toepasbaarheid en overdracht van 
kennis – zowel buiten het programma als daarbinnen

PROGRAMMA2

Kennisoverdracht/repeteerbaarheid

1. Nieuwbouw

2. Vervangende nieuwbouw

3. Bestaande bouw

PROJECT DAADWERKELIJK UITVOEREN1)

KENNISOVERDRACHT

LESSEN

Tijd

Kennisoverdracht & 
leermomenten

• Het programma dient het 
maatschappelijk belang door lessen 
algemeen te maken voor o.a. MKB, 
rijksoverheid, lokale overheden, en 
marktpartijen

• De kennis die door GEN ontstaat 
wordt overgedragen en vastgelegd 
op diverse wijzen (bijv. door 
symposia, trainingen en 
handleidingen)

1) Ook in gebiedsontwikkelingsprojecten buiten het programma
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De vier stappen van elk project combineren technologie, financiën 
en organisatie in een iteratief proces 

PROGRAMMA2

Programma-opzet

Microanalyse
(gebouwen)

Een iteratieve technische analyse moet het verwachte 
dynamische energieverbruik, het opwekkingspotentieel en 
de uitwisselingsmogelijkheden van energiestromen in het 
gebied in kaart brengen

Macroanalyse 
(gebied) Financiële analyse 

Financiële analyse van de 
benodigde investeringen 
(CAPEX & OPEX) en 
energiekostenbesparingen

Juridische & 
organisatorische 
analyse

Rollenspel om samen-
werkingsvormen te creëren 
en een businessmodel per 
scenario uit te werken

Dynamisch energieverbruik 
gebouwen

Dynamisch opwekkings-
potentieel gebouwen

Dynamisch energieverbruik 
gebied

Dynamisch opwekkings-
potentieel gebied

Begroting van benodigde 
financiële investeringen

Maatschappelijk kosten/ 
baten- en risico-analyse

Businessmodel per 
scenario door rollenspel

Macro –energiebesparingsopties/uitwisselingen Individuele kosten/baten- en 
risico-analyse

ITERATIEF UITGEVOERD VERNIEUWINGPROJECT I
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Resultaten voor betrokken markt 
partijen

Resultaten voor betrokken 
overheden Resultaten voor eindgebruikers

Het programma levert een directe bijdrage aan het realiseren van 
overheidsdoelstellingen – en is waardevol voor alle betrokkenen

RESULTATEN3

Resultatenoverzicht

• Ervaring met de ontwikkeling van 
gestructureerde rekenmodellen ter 
onderbouwing van de business 
case voor het gehele gebied

• Ervaring met nieuwe samen-
werkingsvormen
– Inzicht in nieuwe 

financieringsmodellen
– Inzicht in risicomanagement

• Stimulans voor de ontwikkeling 
van energiebesparende 
oplossingen op gebiedsniveau

• Waardeontwikkeling van huizen 
die hoger is dan in niet-energie-
neutrale gebieden

• Mogelijkheid om in de toekomst 
tenders uit te schrijven waarin 
energieneutraliteit een 
minimumeis is

• Beleidservaring op gebiedsniveau
– Inzicht in belemmerende 

maatregelen
– Inzicht in mogelijke extra 

stimulerende maatregelen

• Internationale erkenning voor het 
feit dat in Nederland energie-
neutrale ontwikkeling in deze 
grootte gerealiseerd kan worden

• Lagere woonlasten met hoog 
wooncomfort

• Schone leefomgeving

• Verhoging van de maatschap-
pelijke waarde van het gebied
– Vergroting van de 

werkgelegenheid

• Waardeontwikkeling van huizen 
die hoger is dan in niet-energie-
neutrale gebieden
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De huidige Koplopersgroep zal voor het programma versterkt 
moeten worden met representanten uit belangrijke sectoren

Programmadeelnemers en mogelijke partners1)

Kennisinstituten Financiers 

Ontwikkelaars/ 
planners/ 
architecten  Energiebedrijven 

Constructie-
bedrijven

ILLUSTRATIEF

KOPLOPERS EN BETROKKEN PARTIJEN4

1) Van mogelijke partners is het logo grijs; per project zijn aanvullende partners mogelijk (gemeente, woningcorporatie etc.)
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Een programmabureau coördineert de activiteiten binnen de 
projecten en de projectstappen

OPERATIONEEL PLAN5

Organisatiestructuur

Projectstap 1
MICRO

Projectstap 2
MACRO

Projectstap 3
FINANCIER

Projectstap 4
JURIDISCHE

PROGRAMMABUREAU

Algemene 
vergadering

KOPLOPERS en PeGO
Werkgroep Innovatie

Overheden
(centraal en lokaal)

Toelichting
• Vertegenwoordigers uit 

Koplopersgroep, PeGO en 
rijksoverheid vormen de 
algemene vergadering

• Koplopers leveren personeel 
voor het programmabureau

• De projectteams worden 
aangevuld met experts van 
bijv. gemeentes, de 
Koplopersgroep, juristen etc.

• Technische 
engineering-
bedrijven

• Technische 
engineering-
bedrijven

• Experts op 
gebieds-
ontwikkeling

• Projectplanners
• Financiële 

experts

• Management 
consultancy

• Advocaten-
kantoren

PROJECTEN I, II, III
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Het programmavoorstel ziet een duidelijk rol voor centrale en 
lokale overheden in de algemene vergadering en projecten

OPERATIONEEL PLAN5

Organisatiestructuur

Overheden
(centraal en lokaal)

Toelichting

PROJECTEN I, II, III

2

1 Rijksoverheid maakt deel 
uit van de algemene 
vergadering

1

Lokale en centrale overheid 
maken deel uit van enkele 
projectstappen waar nodig

2
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De drie projecten en de vier stappen binnen elk project starten 
nagenoeg tegelijkertijd in het voorjaar van 2010

OPERATIONEEL PLAN5

Planning GEN

decnovoktsepaugjuljunmeiaprmaafebjan
2010

Project II2)
Rapportage/kennisoverdracht
Spel
Voorbereiden spel

Juridische & 
organisatorische analyse Project I

Activiteiten

Maatschappelijk kosten/ baten
Benodigde investeringen

Financiële analyse Project I

Opwekkingspotentieel DE /
Uitwisselingsmogelijkheden

Technologie-analyse
Dynamische energieanalyse

Individuele kosten/ baten

Gevoeligheidsanalyse
Opwekkingspotentieel DE1)
Dynamische modellering 
Energieverbruik per gebouw

Microanalyse Project I

Project III2)

Macroanalyse Project I

1) Duurzame energie
2) Door de toenemende complexiteit zullen projecten II en III langer duren dan project I
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Totale 
uitgaven

9,0

3,0

5,0

1,0

GEN heeft een omvang van EUR 9 m, waarvan de Koplopers EUR 4 
m bijdragen – de overheid wordt verzocht om EUR 5 m subsidie

FINANCIEEL PLAN6

Overzicht programmakosten [EUR m]

Vertrouwelijk

TOTAAL

DENKEN • Micro- en macro-analyse
en financiële analyse

Inhoud

VOOR-
BEREIDING

• Organisatorische analyse 
en opstartkosten (PM)

WAARMAKEN

Project 
I

3,0

1,0

1,7

0,3

Project 
II

3,0

1,0

1,7

0,3

Project
III

3,0

1,0

1,7

0,3

4,0
(44%)

Kop-
lopers

1,5 
(50%)

2,5
(50%)

0,0
(0%)

• Programmabureau
• Kennisoverdracht

Met het indienen van het programmaplan verbinden de Koplopers zich nadrukkelijk aan hun bijdrage 
(grotendeels in-kind): grote Koplopers verbinden zich met EUR 400 k per bedrijf,

de kennisinstituten en kleine Koplopers met EUR 267 k per bedrijf

UITGAVEN DEKKING

Overheid

5,0
(56%)

1,5
(50%)

2,5
(50%)

1,0
(100%)

Programma-
deel
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Op 1 oktober dienen de PeGO Werkgroep Innovatie en de 
Koplopers een brief in met twee bijlagen: IAGO II en GEN

VERVOLGSTAPPEN+

Brief en bijlagen

• Op 1 oktober zal er één brief liggen waarin de 
de PeGO Werkgroep Innovatie en de 
Koplopers gezamenlijk subsidie aanvragen
voor zowel IAGO deel II als GEN

• GEN wordt duidelijk gepositioneerd als een
concrete bijzondering van IAGO

• In de brief zullen de hoofddoelstellingen van 
zowel IAGO als GEN worden beschreven

• De omschrijvingen van IAGO deel II1) en 
GEN2) zijn bijlagen bij de brief

GEN
~ EUR 5 m

Brief aan 
Ministerie van 
VROM (WWI) 

Bijlagen

IAGO II
~ EUR 30 m

1) Geschreven door de Werkgroep Innovatie (Frans Versteeg); 2) Geschreven door de Koplopers (Roland Berger)
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Met een strakke planning is het mogelijk om op 1 oktober een 
gedragen plan in te dienen bij VROM/WWI

VERVOLGSTAPPEN+

Korte-termijnplanning

765432127 28 29 3025 262423
OktSep

Finale 'GO' voor het plan

Review periode voor koplopers Feedback alle Koplopers
– 12.00 uurWords doc naar selectie Koplopers

PPT naar alle Koplopers – 15.00 uur;

Verwerken commentaar Workshop

Gesprek Koplopers/WWI
& vergadering MT-IPE

Vandaag

Bespreking stappenplan t/m dec.

Activity

Voorbereiding meeting 6 oktober

Inleveren plan bij VROM-WWI

Verwerken feedback Koplopers en editing

Deadline


