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In de versnelling

Energiemanagement vastgoed

Bijna een derde van wat we in Nederland kunnen besparen aan energie,
zit in onze gebouwen. En gebouwen zijn weer goed voor 40% van de
totale energieconsumptie in de EU. Met die feiten in het achterhoofd
leveren ‘energieslimme’ gebouwen heel wat op. Dat ziet ook de World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), een wereldwijd
samenwerkingsverband van meer dan 200 bedrijven. Via een EEB Lab
werken partners in de Benelux nu samen aan het versnellen van
duurzame energievoorziening in gebouwen.

Energy Efficiency in Buildings

De council noemt energie-efficiënte

Hoe verbeteren we energie-efficiëntie in

gebouwen één van de sleutels hiervoor.

onze gebouwen? En wat zijn de financieel

Peter Bakker, CEO, vertelt in Energy Efficiency

meest interessante investeringen? De

in Buildings; An insight from companies: ‘Ons

WBCSD organiseerde dit voorjaar met de

doel is om meer bedrijven te helpen zelf actie

partners van Energy Efficiency in Buildings

te ondernemen in hun gebouwen. Zij moeten

Laboratory Benelux (EEB Lab Benelux) een

zo kunnen profiteren van de duidelijke

onderzoek dat best practices en bestaande

voordelen die verduurzaming op kan leveren.’

businesscases in kaart brengt en een

Inmiddels hebben 140 multinationals het

antwoord geeft op deze vragen. Gericht

speciale EEB Manifest ondertekend. Daarmee

op onderwijs-, kantoor- en grootschalig

beloven zij concrete actie te ondernemen om

woonvastgoed.

het energieverbruik in hun gebouwen terug
te dringen.

Voor en door bedrijfsleven
De WBCSD spant zich in voor een duurzame
ontwikkeling van het bedrijfsleven.

Lees verder op pagina 2.

Meer over Woonstad Rotterdam
op pagina 7.
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Vervolg...
In de versnelling

3 jaar Duolabel Winkels
Hoe staat het met… Syntrus Achmea
opbrengst te komen, vragen nog om
verdere uitwerking. ‘Tegen die split

Foto: Ronald Tilleman, beschikbaar gesteld door OVG Real Estate

incentives lopen we nog steeds aan.
Het is goed om te zien dat het duolabel
ook door het ministerie als basisgespreksstof genoemd wordt om dit op te lossen.
Het maakt duidelijk wie wat moet en kan
doen.’

Wie best practice zegt, zegt The Edge. In 2014 ontwikkelde OVG Real Estate ’s werelds
meest duurzame kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Coen van Oostrom,

Label helpt bij GRESB

CEO van OVG: ‘Het is cruciaal om lef te tonen en de grenzen van de mogelijkheden te

Naast de huurder is ook de belegger

verleggen en nieuwe technologieën in te zetten. Het is onze verantwoordelijkheid

zelf steeds meer bezig met duurzaam

om duurzaam erfgoed achter te laten voor toekomstige generaties.’

vastgoed. Van Dongen vertelt over de
toenemende interesse vanuit de beleggers in duurzaamheidsbenchmark GRESB.

Editie Benelux

inzicht hoe zij vanuit hun eigen business

Samen meer impact

De score in GRESB geeft aan hoe het staat

Na eerdere regionale EEB Labs in andere

onderdeel zijn van de oplossing.’

Na de marktverkenning, een intensieve

met het duurzaamheidsbeleid binnen een

interviewronde en rondetafelsessies

(winkel)portefeuille: ‘Daarin leveren de

landen, is het nu de beurt aan de Benelux.
Partners als Akzo Nobel, Deloitte,

Oplosbare barrières

met de markt, vond op 13 mei de

De Groene Zaak, AGC, SGS, Search en

Een belangrijk deel van het onderzoek

slotbijeenkomst plaats. Bestuurders,

ArcelorMittal werken samen in dit project.

is het blootleggen van niet-technische

investeerders en beleidsmakers uit de

Precies 3 jaar geleden kregen alle 1.300

liggen bij de retailer. Eigenaren kunnen

is ook een communicatiemiddel richting

Onder leiding van Prof. Dr. Ir. Anke van Hal

beperkingen die een versnelling

verschillende vastgoedtakken kwamen

winkelunits van Syntrus Achmea Real

helaas relatief weinig doen en wat ze

de huurder. Dat levert veel punten op in

doet Business Universiteit Nyenrode een

tegenhouden. Anne-Marie Rakhorst legt

samen om inzichten te delen. En om zich

Estate & Finance, vermogensbeheerder

kunnen doen, is vaak erg ingrijpend.

GRESB.’

deel van de marktverkenning. De partners

uit: ‘Uit de eerste marktverkenning is een

aan te sluiten bij een aantal lopende

in vastgoed en hypotheken, een speciaal

Wat je ziet is dat het duolabel helpt in

interviewen vervolgens de marktpartijen.

top-10 samengesteld. Onder andere de

projecten die extra steun kunnen

energielabel. Het duolabel, ontwikkeld

de bewustwording over energie bij de

Toekomstwensen

financiering van energiemaatregelen,

gebruiken. Rakhorst besluit: ‘Om grote

met Search, biedt de belegger én huurder

huurder. Wel is het aanpakken van de

De focus moet ook in de toekomst liggen

Successen vermenigvuldigen

de hoge leeftijd van de gebouwen, split

ontwikkelingen in gang te houden, is

inzicht in de energieprestatie van alle

verlichting voor veel van hen nog lastig.

op nog meer samen optrekken met de

‘In de Benelux zijn al enorm veel

incentives in de huursector en de beperkte

samen optrekken noodzakelijk. Alleen

winkels. Het geeft een volledig beeld,

Vooral omdat veel retailers het nog steeds

retailer, aldus Van Dongen. Daarnaast is

succesvolle initiatieven genomen.

aandacht voor energie in de gebruiksfase

kom je ver, maar samen heb je de meeste

wat uniek is ten opzichte van het

moeilijk hebben. Ook is het voor winkels

zijn wens dat de verschillende meet-

Hoe kunnen we dit succes versnellen en

worden genoemd als niet-technische

impact. In én buiten Nederland.’

traditionele energielabel. Met Bart

met hoogwaardige verlichting nog zoeken

methoden beter met elkaar geïntegreerd

vermenigvuldigen? Het gaat niet alleen om

barrières om tot versnelling te komen.’

van Dongen, technisch manager Winkel-

naar echt goede oplossingen. Zij durven

worden. ‘Het zou ideaal zijn als we het

beleggingen, blikken we terug en kijken

LED-verlichting vaak niet goed aan.’

energielabel automatisch uit bijvoorbeeld

de bottlenecks, maar juist om de mogelijke
oplossingen. Dat is waar het EEB Lab een
antwoord op geeft,’ legt Anne-Marie
Rakhorst, strategisch adviseur voor SGS,
uit. ‘De uitkomsten geven betrokkenen die
actief zijn in de sectoren, richting om zelf

SGS tekende in 2009 het manifest en deed mee aan eerdere regionale EEB Labs.
Search is één van de deelnemende partners aan het EEB Lab Benelux. Dit doen we
omdat we vanuit onze dienstverlening betrokken zijn bij de verduurzaming van
bestaand vastgoed. Het onderzoek levert veel nieuwe inzichten op voor onze

Foto: Syntrus Achmea Real Estate & Finance

labels echt een mooie score op. Het
duolabel geeft niet alleen inzicht, maar

we naar de toekomst.

BREEAM of GPR kunnen halen. Verder is

Gedeelde opbrengst

richting beleggers GRESB ook echt de

Bewustwording huurder

Als de eigenaar maatregelen voor zijn

toekomst,’ besluit Bart van Dongen.

Wat heeft de labeling van de winkelunits

rekening neemt, heeft vooral de huurder

‘Hopelijk geeft dat ook een extra stimu-

opgeleverd, naast een nulmeting? Bart

daar profijt van in de huidige huurcon-

lans om duolabels nog beter met elkaar

verder te gaan. De partners biedt het

van Dongen: ‘Veel mogelijke maatregelen

tracten. Oplossingen om tot een gedeelde

te gaan gebruiken.’

Nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek en de oplossingen?

De labeling van winkelunits leverde veel interessante bevindingen op.

Blijf op de hoogte via www.gebouwen-search.nl.

Op www.labelduurzaamvastgoed.nl leest u meer achtergronden, interviews

opdrachtgevers.

en informatie over de verschillende energielabels.

Bart van Dongen
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ENVIRONMENT INS PIRES ....

Technische due diligence
Inzicht in de risico’s en kansen bij aan- en verkoop
INTEGRALE TECHNISCHE DUE DILIGENCE
Wat bepaalt de waarde van vastgoed? Een

vaak prima te combineren. Het resultaat is

feitelijk inzicht in de kansen en risico’s van

een overzicht van alle technische aspecten

een gebouw, helpt een vastgoedbelegger

binnen een vastgoedobject. Informatie

de juiste keuzes te maken bij aan- en

waarmee de potentiële eigenaar een

verkoop. De onderzoeken die nodig zijn

duurzame toekomstvisie en ambitie voor

om deze gebouwdata te verzamelen, zijn

het gebouw kan bepalen.

HOE HET NORMAAL GESPROKEN GAAT

KANSEN EN RISICO’S

Duurzaamheidsscan

Bouwkundige
inspectie

Historisch
bodemonderzoek

Raming
onderhoudskosten

Energie Prestatie
Advies

Asbestonderzoek

Inventarisatie
gevaarlijke stoﬀen
en materialen

Meetstaten (NEN 2580)

VAN ONDERZOEK TOT STRATEGISCH ADVIES

Risicobeoordeling
brandveiligheid

• Deskresearch (fase 1)
• Red ﬂag list
• Veldonderzoek (fase 2)
• Management samenvatting
• Reliance letter
• Strategisch advies: go/no go

Meer lezen over technische due diligence? Op de speciale TDD-site leest u meer over de onderzoeken.
En referenties van onder andere Patron/TPG (Uni-Invest portefeuille), Chalet Group (High Tech Campus)
en Vestia (5.500 woningen aan Patrizia).

www.tdd-search.com

4

THEMANU MMER GEB O U W DE O M GEVI N G

T HEMANUMMER GEBOUWDE OMGEV ING

5

ENVIRONMENT INS PIRES ....

Visie op de markt
Due diligence: meer focus op de feiten

Woonstad koopt jongerenhuisvesting Vestia
Aankoopinspectie als nulmeting

Search volgt de ontwikkelingen in de
vastgoedmarkt op de voet. Op welke
vraagstukken zoeken vastgoedeigenaren
een oplossing? En tot welke slimme
oplossingen kunnen we samen komen?

Andere spelregels
Was het stilte voor de storm? Dat is
wellicht wat overdreven. Feit is wel dat
de aan- en verkoop van commercieel
en residentieel vastgoed na jaren van
stilstand weer in beweging is. Woning-

Maar liefst 6.000 jongeren- en studenten-

onderhoudsprogramma bij de portefeuille

woningen, waar vaak nog niet alles

corporaties doen vastgoed van de hand.

woningen van Stadswonen zijn sinds kort

hoort en een inschatting van de investe-

optimaal werkt vanwege opleverpro-

En met name buitenlandse investeerders

toegevoegd aan de voorraad van Woonstad

ringen. De verzamelde informatie vormt

blemen. Natuurlijk ontstaat er in een

doen de eerste grootschalige aankopen

Rotterdam. Hiermee heeft de woning-

direct een nulmeting voor het beheer.’

kooptraject altijd wel discussie over de

in Nederland. Wat opvalt: meer dan ooit

corporatie haar aanbod voor jongeren en

gevonden risico’s. Dan is het volgens

studenten fors uitgebreid. Tegelijk blijven

Alles bij elkaar brengen

Schellen belangrijk dat het onderzoek

over de portefeuille een belangrijke rol

onderzoek. Dit wordt nu aangevuld met

punten kunnen verwachten. Niet langer

de kamers, studio’s en appartementen uit

Binnen drie maanden werden de 96

heel goed onderbouwd is. ‘Als potentiële

in het koopproces. Met de daadwerkelijke

diepgaander onderzoek naar bijvoorbeeld

enkel weten wat je koopt, maar weten

de Vestia-portefeuille door de aankoop

complexen aan een uitgebreide integrale

koper kun je de risico’s enorm uitver-

technische situatie worden risico’s,

de staat van de installaties, de energie-

wat je verkoopt.

binnen de sociale huisvesting. Voor het

technische inspectie onderworpen. ‘Het

groten, maar je moet wel reëel blijven.

investeringen en kansen bepaald.

prestatie van het gebouw, de mogelijk-

speelt uitvoerige technische informatie

zover was, werden de woningen technisch

onderzoek is zo breed mogelijk ingesto-

Een partij als Search moet hierin de

heden voor duurzame oplossingen en

Door vooraf de feiten te verzamelen,

onderzocht. Volgens Kay Schellen van

ken. We wilden inzicht in brandveiligheid,

objectiviteit kunnen bewaren, ook

Inschatting of zekerheid?

brandveiligheid. Of zelfs heel specialis-

verloopt het verkoopproces sneller.

Woonstad niet alleen om te weten wat ze

legionella, duurzaamheid, energiever-

richting de verkoper.’

In de huidige markt staan rendementen

tisch onderzoek als het gaat om specifieke

Tegelijk blijft er ook aanzienlijk minder

kochten: ‘De gegevens worden nu weer

bruik, asbest, de bodem, bouwtechnische

van geïnvesteerd vermogen onder druk.

probleemgebieden. Denk aan ongedierte

ruimte over voor discussie met de koper

gebruikt bij de start van het beheer.’

staat en de liften. Al deze onderdelen kun

Steun collega-corporatie

Dat brengt onder andere met zich mee

of bijvoorbeeld de betonconstructie.

over de gebreken. Die zijn namelijk al

je bij verschillende bureaus neerleggen,

Sinds januari 2015 is de koop officieel

dat investeerders heel precies kijken

Gaan voor zekerheid, zoveel is duidelijk.

feitelijk vastgesteld door een onafhanke-

Nulmeting van het vastgoed

maar dan krijg je vaak interpretatiepro-

een feit. Daarmee blijft de Stadswonen-

lijke partij. Koper en verkoper vertrekken

Onderdeel van de aankoopprocedure is

blemen. Uiteindelijk moet iemand alles

portefeuille behouden binnen de

vanuit hetzelfde punt.

een uitvoerig onderzoek naar de waarde

bij elkaar brengen en bepalen wat de

volkshuisvesting. ‘Met deze aankoop

van de portefeuille. Naar de kansen en de

resultaten betekenen. Daarom hebben

steunen we de sector en de collega-

naar de technische staat van gebouw
en omgeving. Waar voorheen een grove

Voorbereiden of verrassen?

inschatting op een aantal cruciale

Niet alleen de koper is anno 2015 heel

punten volstond, tellen nu verschillende

nauwkeurig als het gaat om de staat van

Vertrouwen op de feiten

risico’s. Naast de juridische en financiële

we alles direct bij één partij belegd, bij

corporatie. Daarnaast willen we verschil-

technische aspecten mee. Samen moeten

het vastgoed. Hetzelfde geldt voor de

Met de marges op scherp, zijn de techni-

due diligence-onderzoeken, levert het

Search.’

lende doelgroepen bedienen. Binnen

ze een integraal beeld geven van de

verkoper. Die laat de technische due

sche onderzoeken uitvoeriger dan ooit.

technisch onderzoek veel informatie op.

waarde en de kosten en opbrengsten

diligence geen verrassingsfactor zijn

Noodzakelijk ook om risico’s uit te sluiten

Kay Schellen, Adviseur Portefeuillema-

Reëel blijven

en jongerenwoningen. Dit is met

van het beheer. Weten wat je koopt is

vanuit de potentiële koper, maar maakt

en de kansen te kunnen benutten. Zowel

nagement: ‘Het maakt duidelijk hoe het

Schellen vertelt over de onvoorziene

Stadswonen aangevuld. Belangrijk voor

belangrijker dan ooit.

het onderdeel van het verkoopdossier.

koper als verkoper vertrouwen sterk op

organisatorisch geregeld is qua onder-

risico’s die in het onderzoek naar boven

ons; we verbinden jongeren zo blijvend

Asbest, de bouwkundige staat en bodem

Het geeft de verkopende partij inzicht

de feiten. En dat lijkt, na de stilte, geen

houd en techniek en waar het meeste

kunnen komen. In dit geval opvallend

aan Rotterdam en aan de corporatie

zijn natuurlijk al jaren onderwerp van

waar gebreken zitten en waar ze knel-

onverstandig uitgangspunt.

geld aan uitgegeven wordt. Kortom, welk

genoeg bijvoorbeeld bij de nieuwere

Woonstad Rotterdam.’

Woonstad hadden we weinig studenten-

Search is sinds juli 2014 onderdeel van SGS, wereldwijd marktleider in inspectie, controle, analyse

Search deed de volledige technische due diligence voor Woonstad. Meer weten over

en certificering. Door de krachten te bundelen, bieden zij samen een breed scala aan gebouw- en

aankoopinspecties? Neem dan gerust contact op met adviseur Ton van Sleeuwen

omgevingsinspecties. Lokaal én internationaal.

via (020) 506 16 16.

Nieuwsgierig naar SGS? Neem een kijkje op www.sgs.com.

Kay Schellen
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Garantie op energiebesparing?
Ontwikkeling GreenScores

Wie aan de slag gaat met de energie-

Match advies en uitvoering

maar ook de zekerheid dat de investeringen

prestatie van een gebouw, merkt dat

Een van de concrete vragen uit de markt

daadwerkelijk opleveren wat voorzien is.

de praktijk nogal eens weerbarstiger

is de ontbrekende match tussen het

is dan de algemene energieadviezen

energielabel, de besparingsadviezen en

Startsein eerste pilots

suggereren. Het resultaat: de ingeschatte

het uitvoeren van verbeteringsmaatrege-

‘The proof of the pudding is in the eating,’

besparingen worden niet altijd gehaald.

len. Met beiden een stuk van de oplossing

besluit De Win. ‘Vanaf half april zijn een

Terwijl die zekerheid juist belangrijk is

in handen, ontwikkelden ElektroNed

aantal pilots gestart met gebouweigena-

voor goede afspraken met de huurder.

(installatie) en Search (advies) Green-

ren en -beheerders. Zo toetsen we samen

Voor ElektroNed en Search reden om

Scores. Ze zorgen dan samen voor een

de aanpak en verbeteren we GreenScores

uitvoering en advies samen te voegen in

energielabel en plaatsen meters om het

direct samen met de klant.’ Dit zorgt voor

GreenScores. En zo tot haalbare doelstel-

werkelijke verbruik te toetsen. Op basis

een daadwerkelijke aansluiting bij de

lingen te komen voor de gebouweigenaren

van die verzamelde gegevens is het

praktijk. ‘Het is tenslotte de bedoeling

en -beheerders. Mét een besparingsgarantie.

mogelijk om een uitvoerbaar verbete-

dat GreenScores de besparingsambities

ringsplan te geven.

van de eigenaar, beheerder of huurder

Ton de Win is directeur van ElektroNed,

realiseert.’

een landelijk dekkend collectief van ruim

Zekerheid over besparing

40 middelgrote ondernemingen in de

‘Monitoren van het verbruik is belangrijk

elektrotechnische installatiebranche. De

om aan de juiste informatie te komen.

deelnemers werken samen op het gebied

Als het om energie gaat, is men voorzich-

Wat is GreenScores?

van bedrijfsvoering, inkoop en product-

tig met het doen van grote investeringen.

• Monitoren van de energieprestatie

innovatie. ‘We zijn bezig met de toekomst

Mede daarom is het belangrijk om eerst

• Energie Prestatie Scan met EPA-label

van de installateur in brede zin: waar

het potentieel in kaart te brengen.’ Als de

• Direct uitvoerbaar advies

kunnen wij waarde toevoegen aan het

installateurs van ElektroNed de oplossing

businessmodel van onze klanten?

vervolgens installeren, zit er op het advies

• Installatie van de oplossing

Duurzaamheid en in het bijzonder

ook een garantie dat de besparingen

• Mét besparingsgarantie

energiemanagement zijn belangrijke

gerealiseerd worden. Zo heeft een

vraagstukken waar juist installateurs

gebouweigenaar niet alleen inzicht in

een oplossing kunnen bieden.’

de huidige situatie en de mogelijkheden,

Colofon
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Redactie
Search, Postbus 83,
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)
(0413) 29 29 82
redactie@searchbv.nl
www.searchbv.nl
Concept & realisatie
david-raakt.nl

energiebesparing

Meer informatie: www.greenscores.nl

De thema’s van Search
Duurzaamheid
Asbest
Gebouwen
Energie
Bodem
Veiligheid
Grondstoffen
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