
‘Scholen kochten nog nooit 
zo goedkoop hun eigen elektriciteit 

in als nu’

“Net als bij nieuwbouw wordt bij een renovatie van een school 

verwacht dat er maatregelen worden getroffen, waarmee het 

gebouw op termijn energie kan leveren”, vertelt projectmanager 

Maatschappelijk Vastgoed Marcel Prijt van de gemeente Utrecht. 

“Dit streven is natuurlijk mooi, maar voor scholen ligt dat toch 

lastiger dan voor kantoorgebouwen.”

“Veel bestaande onderwijsgebouwen kampen met het probleem 

van oververhitting. Gebouwen waarin les gegeven wordt, 

kennen een veel hogere bezetting per vierkante meter dan een 

kantoorgebouw en daarmee een hogere interne warmtelast. In 

de verduurzaming van deze gebouwen wordt dit probleem nog 

groter. Want hoe raakt het gebouw na renovatie zijn warmte kwijt? 

Omdat onderwijsgebouwen steeds intensiever worden gebruikt, 

is het belangrijk met elkaar daarover realistische verwachtingen te 

hebben.”

GPR Gebouw als 

beoordelingssysteem

Voor de renovatie van basisscholen zet de gemeente Utrecht 

steeds vaker GPR Gebouw in bij de openbare aanbesteding. 

“Het gebruik hiervan in het aanbestedingsproces heeft volgens 

hem geholpen om met de juiste partijen aan tafel te komen. 

“Met daarbij als kanttekening dat een beoordelingssysteem 

als GPR een vertragend effect kan hebben op innovatie in 

de markt.” Als voorbeeld noemt Prijt de ontwikkelingen op 

het gebied van infrarood verwarmingselementen of hybride 

warmtepompsystemen. Deze zijn nu nog moeilijk in te voeren 

in GPR Gebouw. “Daardoor loop je als uitvrager de kans dat 

inschrijvers snel terugvallen op traditionele systemen. Dit hoeft niet 

erg te zijn, maar je moet je er wel bewust van zijn bij het formuleren 

van de uitvraag aan de markt.

Integrale afweging 

keuzes en kosten

De verbouwing van een basisschool uit de jaren dertig was 

een van de eerste projecten die de gemeente Utrecht in 2015 

liet invoeren als bestaand gebouw in GPR. De invoering in 

GPR Gebouw gaf partijen direct zicht op consequenties voor 

duurzaamheid van bepaalde keuzes. Samen met het inzicht in 

kosten werd daardoor een integrale afweging mogelijk. Op basis 

van de doorgevoerde aanpassingen is het gebouw met een 

energielabel G opgewaardeerd naar energielabel A++. 

Verantwoord investeren 

in duurzaamheid

Om als opdrachtgever (voor de renovatie was gemeente Utrecht 

bouwheer) een juiste afweging te maken ten aanzien van duurzaam-

heids investeringen, is het goed een Total Cost of Ownership-berekening 

te laten maken. Om deze berekening te kunnen maken, dienen een 

aantal aannames te worden gedaan. Cruciaal is daarbij de aanname 

rondom bijvoorbeeld de ontwikkeling van de prijs voor gas en 

elektriciteit. “Vijf jaar geleden dachten wij dat de prijs voor elektriciteit 

zou verdubbelen”, vertelt Prijt. “Het tegendeel blijkt waar: scholen 

Utrecht leert van duurzaamheidsambities

Hoe zijn duurzaamheidsambities op papier in de praktijk waar te maken? En hoe kan diezelfde praktijk 
van waarde zijn voor het maken van beleid? Bij de gemeente Utrecht werkt Marcel Prijt dagelijks aan 
antwoorden op deze vragen: zowel vanuit het perspectief van beleid als vanuit de realiteit. De renovatie 
van schoolgebouwen maakt hier onderdeel van uit.

Tekst: Marco van Zandwijk (Ruimte-OK)
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kochten nog nooit zo goedkoop hun eigen elektriciteit in als nu.”

Om ervoor te zorgen dat schoolbesturen vertrouwen krijgen dat 

het investeren in verduurzaming loont, vindt Prijt dat er meer 

aandacht moeten zijn voor bewezen aanpakken. “Niet op het 

moment van oplevering, maar vijf jaar daarna. Ook kan het 

helpen een energiecoach in te zetten. Daarmee blijft het eigen 

energieverbruik en eventuele energieverspilling permanent onder 

de aandacht van de gebouwgebruiker en de gebouweigenaar.”

Standaardisatie 

Programma’s van Eisen

Om de afstand tussen beleid en realiteit te verkleinen, is hij binnen 

de gemeente Utrecht jaren geleden gestart met het evalueren van 

projecten na oplevering. Op basis van die evaluaties wordt gewerkt 

met een standaardprogramma van eisen (PvE) voor scholen. 

Bij ieder project wordt dit PvE weer verder aangescherpt. Door 

hiermee te werken is circa 95 procent van de technische aspecten 

voor een uitvraag gestandaardiseerd. De overige vijf procent 

wordt per project bekeken en ingevuld met het schoolbestuur. 

Dit zijn met name zaken die betrekking hebben op de gewenste 

functionaliteit en gebruikskwaliteit. “Het evalueren van projecten 

kost tijd en geld voor wie redeneert vanuit de korte termijn. Wie op 

langere termijn kijkt, ziet dat opgedane inzichten zich bij nieuwe 

projecten dubbel en dwars terugverdienen.”

Tevreden eindgebruiker

Ambities ten aanzien van duurzaamheid zijn niet altijd even 

eenvoudig meetbaar en concreet te maken. “Over de uitwerking 

naar een concreet PvE wordt snel te eenvoudig gedacht”, merkt 

ook Prijt. “Een te sterke focus op getallen kan afl eiden van het 

daadwerkelijk beoogde resultaat. Denk aan het politieke belang 

van een tevreden eindgebruiker en een goede samenwerking met 

het schoolbestuur.”

Inmiddels neemt de gemeente Utrecht een GPR-score steeds 

vaker standaard mee als zij een project opstart en daarvoor intern 

de projectkaders defi nieert. Zo blijven de ambities tijdens het 

traject steeds direct toetsbaar. De met GPR Gebouw verkregen 

inzichten voorzien in feedback voor het interne ‘standaard PvE’ 

zoals gemeente Utrecht dat hanteert. Daarnaast worden ook het 

PvE Frisse Scholen van RVO en het Kwaliteitskader Huisvesting 

van de PO-Raad, VO-raad en de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten zo ingezet. 

Bij de renovatie van basisschool Wijzer aan de Vecht 
was de gemeente Utrecht opdrachtgever. (Foto: Alex Nijhoff)
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