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Ro#erdam	  Climate	  IniDaDve	  en	  
Building	  Retrofit	  Concept	  

•  Het	  Ro#erdam	  Climate	  IniDaDve	  wil	  maatregelen	  treffen	  om	  bij	  alle	  gebouwen	  in	  
Ro#erdam	  de	  CO2	  	  uitstoot	  en	  het	  energieverbruik	  te	  verminderen	  	  (50%	  CO2	  
reducDe	  in	  2025	  vs.	  1990)	  

•  Voor	  gemeentelijk	  vastgoed	  is	  de	  gekozen	  aanpak:	  het	  building	  retrofit	  concept	  
→	  Ro#erdamse	  Groene	  Gebouwen	  (RGG)	  met	  pilot	  zwembaden	  (ESCo’s)	  



Ro#erdamse	  Groene	  Gebouwen	  	  

Gemeente	  Ro4erdam	  zet	  ESCo	  in	  voor	  verduurzamen	  
van	  zwembaden	  (mei	  2011)	  
h#p://www.youtube.com/watch?v=hNyYWbpLDrE	  	  
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Werkwijze	  Energie	  PrestaDe	  
Contract	  	  

Kenmerken	  EPC	  
1.  ESCo	  doet	  voorstel	  voor	  energiebesparende	  maatregelen	  met	  acceptabele	  TVT	  
2.  ESCo	  garandeert	  een	  bepaalde	  reducDe	  in	  het	  energieverbruik	  t.o.v.	  ‘baseline’	  
3.  Betaling	  aan	  ESCo	  op	  basis	  van	  daadwerkelijk	  gerealiseerde	  besparingen	  
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KriDsche	  succesfactoren	  	  

1.   Gegarandeerde	  energiebesparing	  
•  Gemeente	  sluit	  een	  10	  jarig	  Energie	  PrestaDe	  Contract	  met	  Energy	  Service	  Company	  

(ESCo).	  
2.   Budgetneutraal	  

•  ESCo	  financiert	  de	  gehele	  investering	  en	  verdient	  deze	  terug	  via	  kostenbesparing	  op	  
de	  energierekening.	  

3.   Verhoging	  van	  het	  comfort	  voor	  de	  gebruiker	  	  
•  Door	  verbeterde	  regeling	  van	  temperaturen	  betere	  waterkwaliteit.	  	  

4.   Flexibel	  contract	  	  
•  Afspraken	  kunnen	  worden	  aangepast	  wanneer	  sprake	  is	  van	  wijzigingen	  in	  de	  

vastgoedportefeuille	  en	  gebruik.	  
5.   Verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  vastgoed	  

•  Door	  investeringen	  in	  nieuwe	  materialen,	  installaDes	  en	  techniek.	  
6. 	  Professionalisering	  van	  de	  gemeentelijke	  vastgoedorganisaRe	  

•  Onderhoud	  en	  beheer	  zwembaden	  in	  het	  contract	  	  
•  Ook	  hierbij	  geldt	  afrekening	  op	  prestaDebasis	  (“OEPC”)	  



Resultaten	  
Overeengekomen	  besparingen	  
•  Gegarandeerde	  besparing	  energiekosten	  van	  ca.	  34%	  (ofwel	  €	  3,4	  mln.	  over	  10	  jaar)	  

•  Investering	  energiebesparende	  maatregelen	  ca.	  €	  2,6	  mln.	  	  

•  Besparing	  onderhoudskosten	  15%	  (ca.	  €	  1,1	  mln.	  NCW	  over	  10	  jaar)	  

Kwaliteitsimpuls	  	  

•  Verbetering	  waterkwaliteit	  in	  7	  van	  de	  9	  zwembaden	  (minder	  chloor)	  

•  GeautomaDseerd	  monitoringsysteem	  



Hoe	  is	  het	  proces	  doorlopen?	  

Genomen	  stappen	  

1.	  GebouwselecDe	  
•  Energiescan	  
•  Analyse	  technische	  haalbaarheid	  	  
•  Meerjarig	  onderhoudsplan	  opstellen	  	  

2.	  Bepalen	  scope/financieringsmodel/	  
voorwaarden	  

3.	  Aanbesteding	  	  
4.	  Opstellen	  definiDef	  contract	  	  

Aanbesteding	  	  
•  Zwembaden	  als	  1e	  pilotproject.	  	  
•  Bij	  de	  aanbestedingsprocedure	  is	  

gekozen	  voor	  concurrenDegerichte	  
dialoog	  (‘CompeDDve	  dialogue’).	  	  

•  Aanbesteding:	  	  
1.  SelecDe	  van	  3	  ESCo-‐parDjen	  
2.  Dialoog	  met	  3	  ESCo-‐parDjen	  
3.  Gunning	  

•  Deloi#e	  was	  kwarDermaker	  bij	  de	  
aanbesteding	  en	  heem	  Ro#erdam	  
tevens	  ondersteund	  met	  financiële,	  
aanbesteding-‐	  en	  juridische	  experDse.	  



Lessons	  learned	  

•  Contractperiode	  en	  flexibiliteit	  
–  Weet	  zeker	  welk	  vastgoed	  in	  de	  ESCo-‐formule	  wordt	  gestopt	  (7-‐10	  jaar).	  	  
–  Wat	  als	  na	  2	  jaar	  een	  gebouw	  vroegDjdig	  wordt	  gesloten?	  	  

•  ‘Voorbereiding	  is	  het	  halve	  werk’	  
–  Verzamel	  en	  borg	  alle	  beschikbare	  gegevens	  van	  de	  gebouwen.	  
–  Breng	  het	  besparingspotenDeel	  (energie	  en	  onderhoud)	  in	  beeld.	  	  

•  Scope	  en	  uitgangspunten	  vroeg	  vastleggen	  
–  Leg	  de	  uitgangssituaDe	  (scope)	  goed	  vast	  (met	  name	  onderhoud	  en	  condiDeniveau).	  
–  Bepaal	  wat	  binnen	  en	  buiten	  de	  scope	  valt.	  	  

•  ProjectorganisaRe	  en	  stakeholders	  
–  Stakeholders	  goed	  bij	  de	  voorbereiding	  betrekken	  (de	  Gebruiker,	  contractmanager).	  

•  En	  verder:	  
–  Investeren	  in	  de	  relaDe	  →	  Vertrouwen	  
–  Zorg	  voor	  contractprikkels	  verdergaande	  opDmalisaDes	  en	  technische	  innovaDes.	  



Follow	  up?	  

Ro#erdam	  heem	  een	  ‘Green	  Deal’	  met	  het	  Rijk,	  met	  de	  volgende	  projecten:	  
•  Musea:	  de	  Ro#erdamse	  Kunsthal	  in	  2013/2014	  uitgevoerd	  
•  Maatschappelijk	  vastgoed:	  aanbesteding	  gestart	  in	  januari	  2014	  voor	  twee	  

clusters,	  samen	  met	  gemeenten	  Schiedam	  en	  Vlaardingen	  (o.a.	  bibliotheek,	  
sociale	  werkplaats	  en	  gemeentekantoor)	  

•  Scholen:	  ESCo	  pilots	  samen	  met	  3	  marktparDjen	  (moeilijke	  verhoudingen	  in	  NL)	  
•  Commercieel	  vastgoed:	  verkennen	  van	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  opze#en	  van	  een	  

ESCo	  samen	  met	  Corio	  



Vragen?	  

Meer	  informaDe:	  
www.ro#erdam.nl/groenegebouwen	  	  
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