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Leerkring ruimtelijke
dimensie energietransitie
Als opvolging op een expertsessie die
Platform31 voor het Ministerie van EZ heeft
georganiseerd over de ruimtelijke concurrentie voor de energietransitie in het
buitenstedelijk gebied, wordt een leerkring
opgezet over de ruimtelijke dimensie van de
energietransitie. De complexe en immense
opgave waar Nederland voor staat zal invloed
hebben op de ruimtelijke inrichting van
steden en regio’s en onze samenleving voor
vele keuzes stellen. In deze op te zetten
leerkring worden deelnemers aan de hand
van cases meegenomen in de dilemma’s,
valkuilen en mogelijkheden en onmogelijkheden in wetgeving en ruimtelijk beleid op
zoek naar oplossingen.

Kantoren vol Energie
Eigenaren en gebruikers stimuleren om
van hun kantoorgebouwen comfortabele,
mooie en energieneutrale werkplekken
te maken. Dat is het doel van Kantoren vol
Energie. Het is een initiatief om Nul op de
Meter in vastgoed aan te jagen. Het wordt
door Platform31 uitgevoerd in opdracht
van het Ministerie van BZK en het Rijksvastgoedbedrijf. Kantoren vol Energie levert een
bijdrage aan het creëren van marktcondities
om betaalbaar en op grote schaal bestaande
kantoren te renoveren naar kantoren die
energie besparen en energie leveren.
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De gebouwenvoorraad — zowel woningen van particulieren, corporaties en
beleggers, als kantoren, scholen, winkels en bedrijfsvastgoed — is grotendeels
verouderd en niet energiezuinig. Er is een energietransitie nodig en meer aandacht
voor circulair inkopen en aanbesteden. Platform31 onderzoekt nieuwe wegen om
dit proces te versnellen. Via kennisdeling en aanjaagprogramma’s komen we tot
een betere en CO2-arme gebouwde omgeving zonder bouwafval. Deze brochure
presenteert een overzicht van onze belangrijkste projecten in 2017 op dit thema.

Huren met Energie

Verduurzaming hoogbouw

Duurzame VvE’s

Circulaire Woningbouw

Warmtesprong

Huren met Energie ondersteunt hen bij het
verduurzamen van hun sociale woningvoorraad naar EI 1,4 in 2020 én naar energieneutraal in de periode daarna. EnergieAmbassadeurs helpen corporaties bij het opzetten
en implementeren van een energiebeleidsplan, bieden informatie over verschillende
renovatieconcepten, helpen bij het opstellen
van de businesscase en ondersteunen bij het
organiseren van draagvlak. Daarnaast reikt
Platform31 actief kennis uit via bijeenkomsten, een nieuwsbrief en op de website.

De verduurzaming in de hoogbouw blijft
achter, terwijl door de grote hoeveelheid
woningen, juist deze verduurzamingslag
een enorm effect kan hebben. Er is vooral
versnelling nodig in portieketagewoningen
en flatgebouwen met meer dan vijf bouwlagen in de sociale huursector. Hier zijn
slechts beperkt voorbeelden beschikbaar
van innovatieve concepten waarbij woningen in een keer, of stapsgewijs via no regret
naar CO2-neutraal worden gebracht. In een
aantal gezamenlijke rondes met consortia en
corporaties brengt Platform31 de technische
en financiële kant van diverse proposities in
kaart. Met het doel dat er vijf renovatieconcepten overblijven met een aantrekkelijke
businesscase.

Hoe kunnen Vereniging van Eigenaren de
renovatie van hun pand combineren met
een sprong naar duurzaamheid? Platform31
begeleidt VvE’s in het proces naar een Nul
op de Meter-renovatie en richt zich daarbij
specifiek op de schaalbaarheid van de oplossingen. Zodat de markt straks binnen afzienbare tijd steeds meer appartementencomplexen naar Nul op de Meter kan renoveren
en een comfortabele woonomgeving voor de
bewoners binnen handbereik brengt.

De end-of-life-scenario’s van bouwmaterialen en gebouwen spelen een prominente rol
bij circulair bouwen: wat als een pand straks
niet meer voldoet in haar oorspronkelijke
functie? Zijn die materialen anders inzetbaar dankzij een milieuvriendelijk proces of
transformatie? Toenemende schaarste in
fossiele grondstoffen maakt circulair slopen,
bouwen en renoveren steeds interessanter.
Platform31 helpt woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten op weg
in de circulaire economie. En verkent in een
leertraject kansen én concrete toepassingsmogelijkheden van circulaire principes op de
woningmarkt.

Wat is de bijdrage van een warmtenet aan
een CO2-neutrale gebouwde omgeving en
welke randvoorwaarden en criteria horen
daarbij? In Experiment Warmtesprong
ontwikkelt Platform31 instrumenten en
middelen die corporaties kunnen gebruiken
bij de afweging voor een warmteaansluiting.
Aan de hand van concrete casussen gaan we
in op de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op
warmtenetten.

Renovatiesprong
Het aanjaagprogramma Renovatiesprong
maakt proposities voor particulieren waarmee
ze de eigen woning kunnen aanpakken. Met
als doel: slim renoveren met een zo hoog
mogelijk maatschappelijk rendement. Met
steden, een landelijk platform van innovatieve
fabrikanten en lokale uitvoerders ontwikkelen
we een aanbod op maat voor particuliere eigenaren en VvE’s. Dit aanbod bevat maatregelen gericht op verbetering van wooncomfort,
woninguitbreiding en levensloopbestendigheid.

Green Deal aardgasloze
wijken
In de energieagenda staat dat de gebouwde
omgeving in 2050 vrijwel zonder aardgas
wordt verwarmd. Om dat doel te bereiken,
moet vandaag de transitie starten. Drie
departementen, 27 gemeenten, netwerkbedrijven en diverse partners sluiten een
Green Deal. Samen experimenteren we met
aardgasvrij wijken (nieuwbouw en bestaande
bouw). De deskundigheid van Platform 31
op de domeinen woningbouwcorporaties en
burgerbetrokkenheid is nodig voor de succesvolle realisatie van deze ambities.

Scholen vol Energie
Scholen vol Energie is onderdeel van de
Green Deal Scholen. De activiteiten in het
uitvoeringsprogramma hebben tot doel
schoolbesturen te ondersteunen bij het
creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. In de vorm van een pilot helpt
Platform31 schoolbesturen die voorop lopen
met verduurzaming verder naar een energieneutraal gebouw. Zodat zowel leraren als
leerlingen zien en begrijpen wat het effect is
van hun nieuwe leeromgeving en zij ambassadeurs worden van duurzaam gedrag.

Onderzoek governance
van de energietransitie
De energietransitie is een immense opgave
die van iedereen in de samenleving een
inspanning vraagt. Maar wie is eigenaar van
het vraagstuk, wie voelt zich verantwoordelijk om deze ook zeer complexe opgave te
faciliteren, aan te jagen, af te stemmen? Een
zeer beperkt deel van de oplossing is duidelijk belegd. Daarnaast lopen meerdere lokale
en regionale experimenten waarin geprobeerd wordt het debat over de opgave van
een handelingsperspectief te voorzien. Met
dit onderzoek wil Platform31 ideeën over
in te richten vormen van governance voor
gemeenten en regio’s in perspectief zetten
en voorzien van inzichten die meegenomen
kunnen worden in de praktijk van alledag.

