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Uitgangspunten en
parameters monitoring

Voorstel in sectorale routekaarten om te monitoren op:
gerealiseerde directe CO2-emissiereductie op basis van werkelijk 
energiegebruik aan de meter
de hoeveelheid gebruikte energie onderverdeeld naar
• elektriciteit
• gas
• warmte/koude
het totale energiegebruik in kWh/m2 gebruiksoppervlakte (GO)

In lijn met Klimaatakkoord d.d. 28 juni 2019 (hoofdstuk 
Gebouwde Omgeving + achtergrondnotitie verduurzaming 
bestaande utiliteitsbouw) 
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Uitgangspunten en parameters monitoring

Daarnaast vanuit de portefeuilleroutekaarten:
Aantal zorgorganisaties met routekaart per deelsector 
(totaal en % van brancheleden)
Energiegebruik per energiedrager 
(kWh, m3 gas, GJ warmte en GJ overige fossiele brandstoffen) en hieruit volgende CO2-emissie
Gebruiksoppervlakte (GO) en bruto vloeroppervlakte (BVO)
Bouwjaren (bouwjaarklassen; per bouwdeel indien van toepassing)
Eigendomsverhoudingen van vastgoed: huur/verhuur/eigendom
Mutaties in gebouwen ((vervangende) nieuwbouw)
Mutaties en maatregelen in installaties
Geïnstalleerd vermogen duurzame opwekkers en ontwikkeling richting 2030 en 2050
Geplande maatregelen en hieruit volgende geprognosticeerde CO2-emissiereductie (t.o.v. 2018 of zelf 
gekozen referentiejaar)
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Resultaten van de analyse portefeuilleroutekaarten 
Tabel van de ontvangen portefeuilleroutekaarten (september 2022)

* Concertbezoek betreft zowel klassiek als pop
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Totaal Cure V&V GHZ GGZ

Portefeuilleroutekaarten 
ontvangen

252 88 111 34 30

Aantal zorgorganisaties 
aangesloten bij branche

746 93 388 165 100

% ontvangen van totaal 
aantal brancheleden

34% 95% 29% 21% 30%

Aantal m2 bvo ontvangen 
portefeuilleroutekaarten

21.134.000 9.289.000 11.845.000 (totaal care)

Totaal m2 bvo (op basis van 
sectorale routekaart)

29.003.000 9.737.000 1) 9.772.000 7.071.000 2.423.000

routekaarten ontvangen (% 
van totaal m2 bvo sector)

73% 95% 61% (totaal care)

1) Het totaal aantal m2 in de cure blijkt op basis van de ingediende portefeuilleroutekaarten circa 1.000.000 m2 meer te 
zijn dan in de sectorale routekaart aangegeven.



6*) Inkoop, exclusief eigen opwekking met zonnepanelen



Resultaten analyse portefeuilleroutekaarten 
CARE

Veel routekaarten zijn nog voorlopig en niet vastgesteld 
door de bestuurder (of onder voorbehoud financiering)
Buiten beeld is de mogelijke uitbreiding van m2 in de V&V 
voor opvang van de groeiende groep ouderen tot 2050
Van de voorraad in de routekaarten wordt 30% gehuurd en 
is 70% in eigendom (≠ verwachte werkelijkheid)
Geprognotiseerde directe CO2-emissie reductie in 2030 
t.o.v. referentiejaar: gemiddeld 47% vermindering
Eigen opwekking PV kan op termijn in circa 35% van de 
energiebehoefte voorzien
Het elektragebruik blijft op gelijk niveau door 

• besparende maatregelen
• inzet van (hybride) warmtepompen
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8*) Inkoop, exclusief eigen opwekking met zonnepanelen



Resultaten analyse portefeuilleroutekaarten 
CURE

69 van de 88 routekaarten zijn definitief, waarvan 50 
ondertekend door bestuurder
Aantal m2 daalt tot 2030 met 5% (476.000 m2 bvo)
Tot 2030 geplande vervangende nieuwbouw in beeld; voor 
2030-2050 investeringen en nieuwbouw nog onduidelijk 
Vastgoed 96% eigendom; diverse bouwjaren op één locatie
Verschillende referentiejaren (1996 - 2020)
Geprognotiseerde directe CO2-emissie reductie in 2030 
t.o.v. referentiejaar: gemiddeld 57% vermindering
Eigen opwekking PV bedraagt in 2030 circa 12% t.o.v. 
ingekochte stroom (in ziekenhuizen met PV)
Veel ziekenhuizen hebben hun WKK afgeschaald en een 
WKO geïnstalleerd of gaan dit voor 2040 doen
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https://dezorgduurzaamkaart.expertisecentrum
verduurzamingzorg.nl

https://dezorgduurzaamkaart.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/


CO2-emissie van vervoer

(Nog) niet in voortgangsrapportage 
CO2-emissiereductie zorgvastgoed 
Wel verplicht onderdeel van EED-auditverslag:

Verbruik motorbrandstoffen diesel, benzine (liter/jaar) 
en/of elektriciteit (kWh/jaar), huidig verbruik en 
besparingspotentieel
Opgave aantal gemotoriseerde voertuigen zakelijk 
vervoer (exclusief woon-werkverkeer personeel)
Opgave jaarlijks gereden zakelijke en transportkilometers
Energiebesparende maatregelen en terugverdientijd

Valt in het niet t.o.v. CO2-emissie van vastgoed (voorbeeld 2 
dieselauto’s: 0,1 - 0,3% van totale CO2-emissie)
Vanaf 2023 ook woon-werkverkeer + mobiliteitsplan!
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Voorbeeld: Revant

Revant Medisch Specialistische Revalidatie maakt werk van verduurzaming - Expertisecentrum 
Verduurzaming Zorg
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https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/revant-medisch-specialistische-revalidatie-maakt-werk-van-verduurzaming/


Vervolg

Eerste voortgangsrapportage is door de zorgbranches 
ingediend bij Klimaatraad Gebouwde Omgeving medio 
september 2022
KPI’s worden door RVO verwerkt in voortgangsrapportage 
maatschappelijk vastgoed (infographic)
Volgende voortgangsrapportage in 2024! 
Doorontwikkelen De Zorgduurzaamkaart
Ontwikkelen interactieve database / benchmarktool t.b.v. 
monitoring voortgang verduurzaming en CO2-
emissiereductie zorgsector
Cross-sectorale samenwerking maatschappelijk vastgoed
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Bedankt voor uw aandacht. 
Vragen?


