
 
Mijn praktijken bestaan uit microbensteden, waterstofreuzen en pratende planten. Bindend Besturen 
Brabant (BBB) is in relatie tot deze en andere praktijken mijn realiteitsspiegel. Innovatie is niet overal goed 
voor en moet bovendien ook ergens landen. Anderzijds zit in het ideaal en zelfs in het surrealisme ook 
meerwaarde. Vanuit de spanning tussen wetgeving en innovatie probeer ik deze verhouding uit te diepen. 
Verder stel ik mezelf als provinciemedewerker regelmatig de vraag: “Wat heeft de provincie hieraan?” 
 
Mijn missie is zorgen dat iedereen een beetje meer in sprookjes gelooft. In deze serie presenteer ik daarom 
het BBB-sprookjesboek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         
  
  
  
 
 
 
 
Ik geloof in sprookjes deel 1: Een huisje van snoep 

 
Tijdens digitale bijeenkomst 200 van dit coronajaar viel 
het me op dat velen voor een boekenkast plaatsnemen. 

Het wetboek staat in dit geval vaak op de plank.  
 

Als aanvulling hierop een boek dat vanuit de openheid 
verbeeldt wat er mogelijk is.  

 
Een sprookjesboek met een professionele knipoog. Dit 

artikel is en blijft in ontwikkeling en zal volgens het 
Correspondent-model uitklapbaar zijn. 

 
Ik dank de heer Bakker, de heer Van Stratum, de leden 

van de BBB-onderzoeksgroep en vele anderen. De 
achtergrondberekeningen zijn opvraagbaar bij mij.  

 
Koen Antonis 

 
Deel 1, versie 28 september 2021 
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De wet als springplank en valkussen 
 
Het concreet maken van meervoudig investeren via diverse waarden daar gaat dit eerste deel over. De wet 
helpt je een casus met waarde te bouwen en te behouden. De verhouding tussen wet en innovatie anders 
bezien. 
 
Een veelgehoorde uitspraak is dat wet- en regelgeving verandering en in het verlengde daarvan innovatie 
en vernieuwing belemmert en in een keurslijf stopt. Indien je in Amsterdam je parkeerplaats wil 
transformeren tot tuin zal je eerst langs de parkeernorm moeten. Het is gelukkig mogelijk om deze situatie 
om te denken. Bij de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht heeft de gemeente bewoners 
overtuigd om geen eigen auto te nemen. In plaats daarvan biedt de gemeente deelauto’s aan. Deze 
deelauto’s hebben tot gevolg dat het aantal parkeerplaatsen afneemt en er meer ruimte voor andere 
functies zoals groen ontstaat. De wet werkt daarbij als een afvinklijst. Je kunt tegenover het groen diverse 
juridische normen plaatsen waaraan wordt bijgedragen. De normen die je afvinkt, zijn uiteenlopend. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om betere geluidswering, schonere lucht en een hogere kwaliteit van de 
bouwwerken zelf. De Nationale Omgevingsvisie (Novi) plaatst enkele van deze en andere waarden onder 
de noemer leefomgevingskwaliteit. De Novi is een instrument van de Omgevingswet. Een wet die als 
afvinklijst een springplank voor innovatie kan zijn. 
 
Binnen de geschetste context staat innovatie gelijk aan meervoudigheid of het bij meer mensen bekendere 
meekoppelkansen. Het gebruik van meekoppelkansen houdt in dat je via één instrument meerdere doelen 
behaalt. Meekoppelkansen zijn op zichzelf niet nieuw. Als een ondernemer met één instrument meerdere 
doelen kan behalen, zal hij dat waarschijnlijk altijd doen. Bedrijfsefficiëntie noemt hij dat. Echter, wanneer 
de schaal en het aantal meekoppelverbindingen toeneemt, neemt ook de complexiteit toe. Het geheel 
wordt onoverzichtelijker en onduidelijker. 
 

Een schoolvoorbeeld 
 
De wet als afvinklijst en het meervoudige springplank-effect dat zij kan hebben, is nog verder uit te pluizen. 
In relatie tot bouweisen komt er bijvoorbeeld veel op partijen af. 
 
[Door het gehele document heen tref je kaders aan. Deze kunnen naast citaten ook een toelichting of 
uitwerking bevatten. Niet in de laatste plaats gebruikt de schrijver de kaders soms als kritische reflectie op 
zijn eigen verhaal].  
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Je zou kostenreductie in de bouw kunnen vergelijken met snoepen. Het lijkt positief en lekker, maar na een 
tijdje ontstaan er soms toch klachten. Het idee dat je enerzijds kunt bezuinigen en anderzijds extra 
meerwaarde realiseert, wordt niet altijd werkelijkheid. Wellicht is investeren ook een optie. Het is in ieder 
geval de moeite waard om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. Mogelijkheden waarbij je minder 
waarde van de casus afsnoept. 
 
Tegenover het beeld van het huisje van snoep, zou je het beeld van de frisse school kunnen plaatsen. De 
frisse school laat zien dat je ook anders om kunt gaan met je gebouwen. Een frisse school is een school 
waarbij een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu voorop staan. 
  
Uit onderzoek (LCVS, 2020, p. 4) blijkt bijvoorbeeld dat ruim de helft van de geënquêteerde schoolbesturen 
stelt dat haar school niet voldoet aan luchtkwaliteitsnormen of dat zij onvoldoende beeld heeft van de 
feitelijke luchtkwaliteit. In het licht van corona is luchtkwaliteit bovendien opnieuw in de belangstelling 
komen te staan. 
 
Naast luchtkwaliteit is er volgens het nieuwe programma van eisen 2021 bij een frisse school ook aandacht 
voor het thema energie. Een thema als water staat momenteel niet in het programma van eisen, maar kan 
toch interessant zijn bij het bouwen van een casus. Er zijn meerdere thema’s die waarden aan een frisse 
school kunnen toevoegen. Deze waarden zijn terug te voeren tot wettelijke normen. De normen 
vertegenwoordigen in de meeste gevallen het absolute minimum. Zo hanteert de GGD bijvoorbeeld 
strengere ventilatie-eisen dan het Bouwbesluit. De wettelijke normen zouden met recht dus een 
springplank kunnen zijn. Enkele thema’s en hun wettelijke normen zijn: 
 
 

Thema Wettelijke norm 
Energie 1.1 De energiebehoefte is 190 kWh per m2 

gebruiksoppervlak per jaar of lager; 
1.2 Het minimale aandeel hernieuwbare energie is 

40%. 

Water 2 Er zijn geen wettelijke regels ten aanzien van 
waterbesparing of wateropvang. 
Drinkwaterbedrijf Vitens heeft wel opgeroepen 
om met wettelijke vereisten te komen. 

 
“Je hebt tegenwoordig een TOJuli en een 
NTA8800” Als je aan al deze eisen moet 

voldoen dan rijzen je bouwkosten de pan 
uit”. 

 
Een projectleider van een 

woningcorporatie over 
temperatuurnormen, energielabels en 

andere bouweisen.  
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Schone lucht 3.1 Een CO2-concentratie van maximaal 1200 parts 
per milion binnen de bestaande bouw; 

3.2 Een CO2-concentratie van maximaal 950 parts 
per milion voor de bouw na 2012. 
 

Temperatuur 4.1 De operatieve binnentemperatuur in de zomer 
is een geleide schaal afhankelijk van de 
buitentemperatuur. Dit op basis van de formule 
operatieve temperatuur binnen = 0,33 lopende 
gemiddelde buitentemperatuur +16,4 ± 4°C. 

4.2 In situaties zonder passieve koeling geldt 
aanvullend dat de temperatuur niet hoger uit 
dient te komen dan 27°C. 

Geluid 5 De geluidsbewering is gelijk aan het verschil 
tussen de geluidsbelasting op de gevel en 33 
dB, met een minimum van 20 dB. 

 
Dit overzicht is niet volledig. Wel kunnen hieruit een aantal maatregelen volgen die de waardecreatie van 
de frisse school tastbaar maken. Er is hierbij aandacht voor zowel het harde als het zachte rendement. De 
investeringen en de exploitatielasten en baten zijn hierin beiden meegenomen. In eerste instantie zal de 
harde kant van de casus centraal staan. Het gaat daarbij om het harde rendement. De berekende waarde 
van dit rendement is toepasbaar in een business case van een gebouw. Daar komt bij dat het rendement 
effect heeft op de financiële huishouding van een organisatie. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een 
verlaging van de energierekening. 
 
Vervolgens zal ook naar het zachte rendement gekeken worden. Het zachte rendement is te definiëren als 
het rendement dat ook kan worden berekend, maar niet kan worden meegenomen in een business case en 
de financiële huishouding van een organisatie. Een aspect als luchtkwaliteit is bijvoorbeeld van veel 
factoren afhankelijk en daardoor moeilijker mee te wegen op casusniveau.  
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Verblind door een casus 

 
Voordat tot de daadwerkelijke casus wordt overgegaan, is 
korte zelfkritiek op zijn plaats. Hoewel er aandacht zal zijn 

voor het juridische en het financiële gaat het daar niet 
alleen om. Waarden als gezondheid en beleving zijn ook als 
zelfstandige waarden belangrijk. Dit gaat verder dan de wet 

of een bankrekening.  
 

De waarden zijn belangrijk, omdat ze passen bij de idealen 
die wij als mens of als samenleving hebben. Zo draagt 
gezondheid direct bij aan ons leven. Geld en regels zijn 

slechts middelen bedoeld om deze bijdrage te stroomlijnen. 
 

Laat je niet verblinden door een casus. Dat een casus 
financieel uit kan is mooi, maar de waarden zelf zijn de 

kern.  
 

Een oproep die misschien voor zich spreekt. Dit blijkt ook 
uit de dagelijkse praktijk, toch? 
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Een waardevolle casus 
 
De frisse school die als casus dienst zal doen, is inmiddels gerealiseerd. De algemene uitgangspunten die 
voor deze school gelden zijn: 
 

Aspect Uitgangspunt 

Investering exclusief btw € 3.666.390 

Bruto vloeroppervlak (BVO) 3.105 m2 
Voordeel optimale functionele indeling 130 m2 

Bebouwd oppervlak 2.250 m2 

Groen dak 2.250 m2 

Zonnecellen 854 m2 
Gebruiksruimte groen dak 1.396 m2 

Besparing drinkwater 2.666 m3 

Minder hemelwaterafvoer  2.795 m3 

Waterbergingscapaciteit 135 m3 

Personeel  25 fte 

Studenten 500 fte 

Gasverbruik referentie 45.000 m3/jr 

Elektriciteitsverbruik referentie  120.000 kWh/j 

Gasprijs 0,546 €/m3 

Elektriciteitsprijs 0,115 €/kWh 

 
Dit overzicht is indicatief en bedoeld om enig gevoel voor de manier van waardebepaling te krijgen. Van 
belang is dat deze gegevens gebruikt zijn bij het vaststellen van de investering en exploitatie. De btw is in 
de meeste gevallen nog niet meegenomen en dient apart te worden berekend als onderdeel van de 
investering of exploitatie. Hierop gelden twee uitzonderingen namelijk: 
 

- Bij ziekteverzuim is gerekend met personeelskosten en de besparingen daarop zijn exclusief btw; 
- Bij waterdiensten die de overheid levert zoals waterberging is ook exclusief btw gerekend.  

 
Een laatste aandachtspunt is dat de financiering van de casus over een looptijd van 30 jaar plaatsvindt. 
Deze termijn is gelijk aan de economische levensduur van een gebouw. Deze ligt namelijk tussen de 30 en 
50 jaar.  
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Het duurzaam rendement van de frisse school ziet er als volgt uit: 
 

 
 
Een eenmalige investering van €1,7 mln levert een jaarlijkse besparing van 2 ton op gedurende 30 jaar. Dit 
betekent een jaarlijks rendement van 12% op de investering. Een aantal posten worden in het vervolg 
toegelicht. 
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Energie  
 
Investering 
 
De architect heeft 10% meerinvestringen voor isolatie maatregelen gerekend. Verder is voor de PV-cellen 
uitgegaan van maximale inzet op het dak. Dit geldt voor het groen dak dat niet als gebruiksdak wordt 
ingericht. De investering bedraagt €330 per m2 exclusief btw. 
 

Opbrengsten 
 
Er is beredeneerd vanuit een referentiesituatie waarbij de besparing op energie uitgaven op 32% uitkomt. 
Voor PV-cellen is daarnaast uitgegaan van een subsidie van 0,252 per kWh. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het werken vanuit referentiewaarden 
 

Dit artikel bevat naast cijfers als onderdeel van een berekening, ook 
cijfers die gegeven lijken. Neem de 32% energiebesparing die onder 

opbrengsten staat vermeld. Hoe komt zo’n getal tot stand?  
 

De 32% verhoudt zich tot een voorbeeld van een andere school. De 
referentiewaarden zijn gebruikt om een vergelijking te maken. Het 

referentievoorbeeld is dus tegen het huidige voorbeeld afgezet. 
 

Het referentievoorbeeld is in dit geval een school die gebruik maakt van 
warmteterugwinning op ventilatie. Zij heeft hierdoor in eerste instantie 

een energievoordeel ten opzichte van de huidige school. De huidige 
school maakt namelijk gebruik van open ventilatie. Om deze verliezen 

vervolgens te compenseren is ingezet op de warmtransmissies. Hierop is 
beter gescoord dan het referentievoorbeeld. Dit leidt uiteindelijk tot een 

energiebesparing van 32% ten opzichte van het voorbeeld. 
 

Op deze en andere getallen is vaak wat aan te merken. Zo zou je jezelf 
kunnen afvragen of er inmiddels geen andere technieken zijn die tot 

andere beslissingen zouden leiden. Kun je in je natuurlijke toevoersleuf 
een warmte-element aanbrengen om zo het rendement van een 

mogelijke warmtepomp te vergroten? 
 

Naast technische aanpassing speelt ook contextuele aanpassing nog mee. 
Indien er zich veel fijnstof in de omringende buitenlucht bevindt, zal een 
gesloten systeem een streepje voor hebben. Deze en andere afwegingen 

staan niet in het document. Het is geen detailafweging richting de 
waarheid, maar een weergave van wat zou kunnen. 
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Water 
 
De frisse school bespaart op drinkwater door te letten op het gebruik ervan. Zo wordt geen drinkwater 
gebruikt voor de groenvoorziening en ook niet voor de toiletspoeling. Andere maatregelen als 
waterbesparende kranen en douchekoppen helpen ook om tot een besparing te komen. 
 

 Investering 
 
De investering op het gebied van de watervoorziening is als volgt opgebouwd: 
 
- De omvang van de regenwateropvang zijnde €300 per m3; 
-  Het watersysteem voor de toiletspoeling en de groenvoorziening zijnde €2 per m2 BVO; 
- Het aantal waterbesparende kranen à €15 meerkosten; 
- Het aantal waterbesparende douchekoppen à €30 meerkosten. 
 

Opbrengsten 
 
 
De opbrengsten zijn bepaald door de besparing op het drinkwatergebruik in beeld te brengen. Uitgedrukt 
in Euro’s gaat het om €1,50 per m3. Daarnaast is gekeken naar besparingen op de verminderde afvoer. In 
dit geval gaat het om een besparing van €1,12 per m3. 
 

Groen dak 
 
Een groen dak heeft diverse voordelen zoals: 
 
- Betere isolatie; 
- Betere geluidswering; 
- Minder belasting van het riool door waterberging en een gelijkmatigere afvoer; 
- Besparing op de constructie van PV-cellen; 
- CO2 binding en fijnstof vastlegging; 
- Verbeterde biodiversiteit. 
 

Investering 
 
De extra investering in een groen dak bedraagt €135 per m2 exclusief btw. 
 
 

Opbrengsten energie, waterafvoer en onderhoud  

 
De directe opbrengsten van een groen dak zijn terug te voeren tot lagere isolatie, lagere 
onderhoudskosten, watergebruik en afvoer en een besparing op de constructie van PV-cellen. De 
opbrengsten komen neer op zo’n €2,70 inclusief btw. 
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Opbrengsten waterberging  

 
Deze opbrengsten van het groene dak zijn indirect. Zij zijn te koppelen aan de lagere investering van 
waterschappen en gemeenten voor waterberging. Er wordt zo’n €1000 per m3 door hen bespaard.  

 
Opbrengsten ruimtegebruik 
 
In situaties waarin ruimte schaars is, kan een groen dak waardevol zijn. Door dit dak gedeeltelijk in te vullen 
als tuin of speelplek, is het in gebruik nemen van relatief dure grond niet nodig. Je bespaart dus ruimte. Dit 
levert €24 per m2 op. Deze besparing is gebaseerd op een grondprijs van €300 per m2 exclusief btw.  

 

Ruimtelijke indeling  
 
Investering 

 
Optimaal ruimtegebruik begint bij het compact ontwerpen van het gebouw als geheel. Verdere winst komt 
onder andere tot stand door functies te combineren of te delen. Ook het nastreven van een zo hoog 
mogelijke gebruiksgraad van de beschikbare ruimte kan voordeel opleveren. 
 
De ruimtelijke indeling en de ruimtebesparing die daarmee gepaard gaat, bespaart 4,2% op de investering. 
Daartegenover staan extra kosten voor advies en overleg rondom de afstemming. Deze bedraagt 1,5% van 
de referentie-investering.   
 

Opbrengsten 
 
De opbrengsten van ruimtebesparing uiten zich in minder schoonmaak- energie- en onderhoudskosten. De 
ruimtelijke indeling leidt tot €50 besparing per m2. 
 

Ventilatie en daglicht 
 
Ventilatie en daglicht zijn vertaald naar twee elementen. Een hard rendement zijnde minder ziekteverzuim 
en een zacht rendement zijnde betere leerprestaties. 
 

Investeringen 
 
De investeringen rondom ventilatie en daglicht zijn geraamd op 19%. 
 

Opbrengsten ziekteverzuim leerkrachten 
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Een kwart van het ziekteverzuim zou werk gerelateerd zijn, terwijl de overige driekwart met 
omstandigheden te maken heeft die buiten de werksfeer liggen. Na verbetering van de fysieke 
omstandigheden is daling van het ziekteverzuim op het werk met 1 tot 2 procentpunt mogelijk. Dit wil 
bijvoorbeeld zeggen dat het ziekteverzuim van 8% via ingrepen terug te brengen is tot 7 à 6%. Er is 
gerekend met €28.000 salariskosten per fte.   
 

Opbrengsten ziekteverzuim leerlingen 
 
Wanneer peuters en kleuters minder vaak verzuimen, maken ouders minder oppaskosten. Bij 1% minder 
verzuim op 500 peuters en kleuters en 200 dagen aanwezigheid per jaar leidt dit tot een jaarlijkse 
besparing €30.000. Hierbij is uitgegaan van €5 oppaskosten per uur.  
 

Opbrengsten betere leerprestaties  
 
Als het gaat om luchtkwaliteit is onder meer de hoeveelheid CO2 in de lucht een indicator. Een hoog CO2 
gehalte duidt op te weinig luchtverversing en ventilatie. Een norm van 800 CO2 parts per million in plaats 
van het wettelijk minimum van 1200 CO2 parts per million leidt tot 15% betere leerprestaties. Uiteindelijk 
zullen betere leerprestaties resulteren in een hoger opleidingsniveau. Een mbo’er kan dan bijvoorbeeld 
toch tot het hbo reiken. De veronderstelling is dat voor 5% van de leerlingen betere leerprestaties ook 
daadwerkelijk uitmonden in een hoger opleidingsniveau. Volgens het CBS heeft één opleidingsverhoging 
ook effect op het inkomen. Het inkomen zou daardoor € 5.000 per jaar hoger liggen. Indien men 40 jaar 
werkt en uitgaat van een discontovoet van 5% bedraagt de Netto Contante Waarde van het extra te 
verwerven inkomen €49.000. 
 
Er is verondersteld dat 50 scholieren jaarlijks de school verlaten. Hiervan behaalt 2,5 een hoger 
opleidingsniveau. De jaarlijkse bate kan worden geschat op € 120.000. Van dit bedrag is 40% toe te 
rekenen aan het basisonderwijs. 
 

Nadere definiëring kostenposten 
 
Hoewel slechts één casus besproken is, kan met uiterste voorzichtigheid de kostenbesparing verder 
gedefinieerd worden. Energie, inclusief het groene energie dak, draagt voor 36% bij aan de jaarlijkse 
kostenbesparing. Echter, ook het aanpakken van ziekteverzuim kan tot flink wat besparing leiden. Deze 
post vertegenwoordigt 35% van de kostenbesparing. Ook kun je besparen op materialen en het casco van 
het gebouw. Denk daarbij tevens aan zaken als glas voor ramen en voorzieningen als afwatering. Deze 
vastgoed gerelateerde voordelen dragen voor 24% bij aan de jaarlijkse kostenbesparing. De overige 5% aan 
besparing is samenwerking-gerelateerd.  
 
 

Alternatieven voor subsidies 
 
De casus kan financieel uit en met inbegrip van het zachte rendement neemt de waarde van deze casus 
verder toe. Hoewel het zachte rendement niet direct in de business case merkbaar is, is zij wel van belang 
voor de maatschappij als zodanig. Zij dient het algemeen belang en zou daardoor mee kunnen wegen in de 
besluitvorming. 
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Om frisse scholen en hun doorontwikkeling verder te stimuleren, stelt het rijk regelmatig subsidies ter 
beschikking. Tot en met juni 2021 konden scholen bijvoorbeeld nog aanspraak maken op een subsidie om 
hun ventilatie op orde te krijgen. Gemeente en schoolbesturen moeten dan verklaren dat de ventilatie op 
een school niet voldoet aan de minimumvereiste voor bestaande bouw of de bouw na 2012. Het gaat dus 
om subsidie voor één specifiek aspect.  
 
Binnen deze subsidie dient er sprake te zijn van cofinanciering. Het rijk heeft in totaal €360 miljoen 
beschikbaar, terwijl van gemeenten en schoolbesturen wordt verwacht dat zij €840 miljoen bijdragen. De 
PO-Raad benadrukt dat scholen nu al veel uitgeven aan materiële instandhouding. Om die reden is het 
volgens hen van belang om in te zetten op een integrale lange termijn aanpak (PO-Raad, 2020b). Een 
uitdrukkelijke omschrijving van wat integraal lange termijn handelen is, tref je in hun routekaart niet aan.  
 
De sectorale routekaart duurzame gebouwen die de PO-Raad samen met de VNG opstelde, heeft wel een 
hoofdgedachte. In het document (PO-Raad, 2020a, p. 6) staat dat een school meer is dan CO2-uitstoot of 
energieverbruik. Deze hoofdgedachte zou concreter in te vullen zijn op basis van het begrip 
meekoppelkansen zoals in dit artikel behandeld. 
 
Haar idee rondom een integrale lange termijn aanpak koppelt de PO-Raad aan een oproep voor meer 
structurele financiering. Zij verbindt haar huidige routekaart ook aan de subsidiestructuur die er op dit 
moment is. Toch ligt de oplossing richting duurzame gebouwen wellicht niet of niet alleen bij subsidiering. 
Andere financiële arrangementen en hun juridische omkadering kunnen de opties vergroten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
  
 
 
 
 
 

De provincie Noord-Brabant kent momenteel vijf investeringsfondsen. Voor diverse thema’s is er een apart 
fonds. Zo is er een Energiefonds en een Groen Ontwikkelfonds. Uit een eerdere evaluatie van de vijf 
fondsen blijkt al dat de onderlinge uitwisseling tussen de fondsen op het gebied van kennis en methodiek 
een aandachtspunt is. Overigens geeft het Energiefonds wel aan dat zij projecten binnen haar eigen kaders 
bundelt. Het zou interessant zijn om te kijken of ook tussen fondsen en hun projecten meekoppelkansen 
kunnen ontstaan.  
 
Wat in dit artikel bekend staat als meervoudigheid en meekoppelkansen, verpakt de provincie vaak in de 
term integraal. Zo benoemt de investeringsagenda van de provincie een aantal thema’s, maar kiest zij 
tegelijkertijd voor een ‘integraal perspectief’. Wat dit integraal perspectief precies betekent, blijft 
onduidelijk. Volgens de vastgestelde randvoorwaarden hoeft een voorstel namelijk slechts aan een van de 
thema’s te voldoen. Als een indiener een project aandraagt dat past binnen het thema Campus en op de 
campus plaatst zij twee bomen is dat dan ook in lijn met het thema Vergroening. Dit voorbeeld is natuurlijk 
enkel ter illustratie. Het gaat erom dat integraliteit een soort modewoord is dat bij wijze van marketing in 

 

Een rekenvoorbeeld 
 

 
Stel dat er sprake is van een begininvestering van €50 mln. Maatregelen à €5 mln. zouden 

daarbij een jaarlijkse besparing van €500.000 kunnen genereren. Dit levert een rendement van 
10% op. Door in te zetten op een investeringsfonds activeren partijen maatschappelijke kapitaal, 

dekken zij risico’s af en ontstaat er een prikkel voor verdere investering. Andere partijen zoals 
banken of pensioenfondsen zouden samen met overheden de 5 mln. ter beschikking kunnen 

stellen. Als het fonds 5% rendement dient te realiseren, houdt de participant jaarlijks nog 5% à 
€250.000 voor zichzelf over. 
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veel beleidsstukken van diverse organisaties staat. Het begrip zou uitgedacht kunnen worden. Een eerste 
aanzet tot een meervoudigheidsfonds zou langs de volgende praktijkinzichten vorm kunnen krijgen: 
 
  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Niet het instrument, maar het doel voorop 
 
Het lijkt misschien alsof meervoudigheid en haar meekoppelkansen als een vooraf gekozen oplossing op 
een bestaand probleem worden geplakt, maar dit is niet zo. Meervoudigheid kan in mijn ogen helemaal 
geen van tevoren bepaalde oplossing zijn, want er is geen eenduidige perceptie van meervoudigheid, 
integraliteit of meekoppelkansen. De eerste stap die je dus neemt, is het herdefiniëren van het begrip of de 
competentie. Als je aangeeft integraal te werken, moet je wel kunnen duiden wat je daarmee bedoelt en 
hoe je dan moet handelen.  
 

 

Een meervoudigheidsfonds 
 

 
Wat betekenen meekoppelkansen in de praktijk? 

 
- Vaak worden twee elementen los van elkaar beschreven. We renoveren een huis en leggen 
meteen ook een bospad aan. De koppeling ontbreekt in zo’n geval. Het is niet voor niets een 

koppelkans. Binnen de manier waarop we naar koppelkansen kijken, is de koppeling een 
aandachtspunt. Zonnepanelen op een groen dak zorgen voor een expliciete koppeling. 

 
- Bij voorkeur versterkt het ene element het andere element. Door het groene dak zal de 

omgevingstemperatuur zakken. De efficiëntie van zonnepanelen neemt hierdoor toe. Denk ook 
aan het gebruik van groen om zo een dijk te verstevigen en de beschermende functie te 

optimaliseren. 
 

- Je zou niet alleen kritisch kunnen kijken naar de koppeling zelf, maar ook naar de elementen 
die je koppelt. Duurzaam beton is duurzaam en stevig, maar strikt genomen is er sprake van één 

element. De gedachte hierachter is dat meekoppelen geen knutseloefening wordt waarin je 
twee bestanddelen knipt en plakt tot één geheel. Kun je verder denken en het beton voorzien 

van een zweethuid die regenwater koppelt aan verticaal groen? 
 

- Om van de knip- en plakgedachte weg te komen, kan het ook helpen om buiten de reguliere 
functies te denken. Bijvoorbeeld een waterzuivering als waterstoffabriek en energiebron. Je 

brengt niet slechts twee zaken samen, maar verandert het zijn van het geheel zelf. 
 

- Maak de meekoppelkans hard en gebruik eenheden zoals CO2, kilowatt, Euro, m2 en m3.  
 

Het gaat erom sectorale financiële stromen te ontgrendelen. Uiteraard is de sectorale indeling 
er niet voor niets. Toch zou je deze stromen soms prima kunnen samenbrengen op één centraal 

punt bijvoorbeeld in een bouwwerk. 
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Niet het instrument meervoudigheid, maar het doel staat voorop. Het doel komt naar mijn mening voort 
uit de Omgevingswet en de omgevingskwaliteit waar zij naar streeft. Dit zie je ook terug wanneer je met 
mensen in gesprek gaat over integraliteit. Integraliteit als term bestond tientallen jaren geleden ook al. Het 
is de wereld achter deze term die verandert. De term lijkt meer dan voorheen te draaien om de directe 
omgeving.  
 
In de jaren 70 ging integraal waterbeheer bijvoorbeeld vooral over het samenbrengen van waterkwantiteit 
en kwaliteit. Niet alleen de hoeveelheid water, maar ook de samenstelling is belangrijk. In de jaren 80 en 
90 ontstond er opnieuw een verschuiving en kwam het accent van integraal waterbeheer voornamelijk op 
het watersysteem te liggen. Je kijkt niet enkel naar een sloot, maar ook naar haar bodem, de oever, hoe 
diep de sloot is, de lengte, het oppervlak etc. Meer een systeembenadering waarbij je ook stil staat bij de 
relatie met het grondwater, het hemelwater en activiteiten als natuur en wonen. Momenteel vindt er een 
derde overgang of specificering plaats waarbij integraal waterbeheer waarden toe moet voegen aan de 
directe omgeving. Een huis dat aan het water staat is vaak meer waard dan een huis dat niet aan het water 
staat. Deze constatering gaat zowel over het hard maken van waarden als over het begrijpen van de 
principes erachter. Een principe kan bijvoorbeeld zijn het gebruik maken van de lokale hydrologie. Dit 
principe valt weer uiteen in een aantal maatregelen bijvoorbeeld lokale waterberging via een 
gelijkmatigere afvoer. Binnen de casus van de frisse school was al zichtbaar dat deze maatregel hard te 
maken is. Als een maatregel veelvuldig hard gemaakt wordt, neemt de kans toe dat deze juridificeert tot 
een norm. Een norm die bijvoorbeeld leidt tot waterbesparende nieuwbouw. 
 
Integraliteit is niet altijd en overal het juiste antwoord. Bovendien is dit antwoord alleen te geven als je een 
helder beeld hebt van de toepassing ervan. Hierbij is schaal erg belangrijk. Wanneer een medewerker 
overlegt met collega’s van andere afdelingen, zou je dat ook al integraal kunnen noemen. Je koppelt dan 
twee of meer medewerkers aan elkaar. Deze koppelkans ligt dan op microniveau. Dit is niet de koppelkans 
waar in dit geval over geschreven wordt. Er is voor gekozen om de meerwaarde van koppelkansen in de 
relatie gebouw-gebied te benadrukken. Dit heeft meerdere redenen namelijk: 
 
De focus op het toevoegen van waarden aan de omgeving zoals dat bijvoorbeeld uit het integraal 
waterbeheer blijkt. 
 
Een focus die ondersteund wordt vanuit de Omgevingswet en het begrip omgevingskwaliteit dat zij 
uitwerkt. 
 
De keuze voor de directe omgeving maakt meekoppelkansen voorstelbaar en concreet. 
 
De directe omgeving dient zich wel ergens toe te verhouden. De directe omgeving van wat…? De keuze 
voor een gebouw maakt het mogelijk om letterlijk verbindingen vanaf een fysieke en vaststaande plek te 
leggen. Het bouwwerk vormt een daadwerkelijke hub voor de meekoppelkansen. 
 
 Een gebouw is relatief makkelijk te meten in harde eenheden. 
 
Dat de relatie gebouw-gebied in dit verhaal centraal staat, wil niet zeggen dat het sociale aspect volledig 
wegvalt. Integendeel zonnepanelen of groene daken zijn bijvoorbeeld prima te onderhouden door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vanuit de bredere gebiedsgedachte zijn kansrijke 
samenwerkingsallianties te realiseren rondom bijvoorbeeld inkoop, onderhoud en gebiedsontwikkeling. De 
inwoners van gebouwen bundelen dan hun krachten. 
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Meekoppelkansen bieden zoals de naam al aangeeft veel kansen, maar er is tegelijkertijd ook behoefte aan 
een duidelijke hoofdmoot. Kies je niet voor een hoofdverbinding dan kun je blijven doorkoppelen. De 
hoofdverbinding die gekozen is, is dus de verbinding gebouw-gebied. 
 

 

  

 

 
Ben je op zoek naar andere inspiratie? 

 
In samenwerking met At Osborne kwam de publicatie Reinventing Multifunctionality: innovation 

through integration tot stand. In deze publicatie wordt een 40-tal meervoudige casussen 
geanalyseerd. De Engelstalige publicatie is op alle Nederlandse ambassades te vinden en wordt 
uitgereikt tijdens handelsmissies. Het gedachtegoed dat in de publicatie staat, ontwikkelt zich 

steeds verder. 
 

  
 

Heb je genoeg van de frisse school en wil je jezelf eens verdiepen in een ander meervoudig 
voorbeeld, blader de publicatie dan gerust eens door. De link naar de publicatie is: Integrale 

business cases: een duurzamer leefomgeving én winst in één | AT Osborne 
 
 

https://atosborne.nl/artikel/integrale-business-cases-een-duurzamer-leefomgeving-en-winst-in-een/
https://atosborne.nl/artikel/integrale-business-cases-een-duurzamer-leefomgeving-en-winst-in-een/
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De wet als valkussen  
 
Tot nu toe is vooral gesproken over de wet als een springplank richting meervoudigheid. De hoop is dan dat 
dit iedere casus boven zichzelf uit laat stijgen. Helaas geldt dat zij die hoog inzetten ook hard naar beneden 
kunnen vallen. Een valkussen is dus geen overbodige luxe. 
 
“Goed voorbeeld doet volgen,” zegt men. Toch is het lastig om een casus zoals de frisse school in de 
praktijk te brengen. Daar zijn verschillende redenen voor. 
 
Partijen zijn gemiddeld genomen vooral georiënteerd op investeringen en minder op de exploitatie. Dit 
komt omdat de startinvestering voor een meervoudig gebouw hoger is. Voor een regulier gebouw valt de 
startinvestering meestal lager uit. Echter, dit verdien je op termijn terug. Het probleem daarbij is alleen dat 
de lasten en de baten veelvuldig bij verschillende partijen liggen. De baten van bijvoorbeeld waterberging 
liggen bij de gemeente en het waterschap doordat zij minder investeringen hoeven te doen. Zij zouden de 
inbreng van inwoners in waterberging kunnen verrekenen met de waterschapsbelasting. Wanneer de 
inwoners van het pand een huurovereenkomst hebben, zou het ook een optie kunnen zijn om het 
resterende financiële voordeel te verrekenen in de huurprijs. Het uitgangspunt bij de verdeelsleutel zou 
moeten zijn dat iedereen erop vooruit gaat ten opzichte van niet investeren.  
 
Naast de keuze voor een bepaalde verdeelsleutel zou ook een garantie kunnen helpen. De overheid zou 
dan risico’s kunnen wegnemen of op zijn minst kunnen verzachten. Op die manier ontstaat er een juridisch 
valkussen en durven partijen de financiering van een meervoudig gebouw wellicht aan. Zij zouden dan 
gezamenlijke afspraken in een privaatrechtelijk contract kunnen vastleggen. 
 

Een spookjesachtig einde 
 
Het is mogelijk om een meervoudig gebouw rendabel te maken. Eind goed al goed zal je misschien denken, 
maar zoals het een goed sprookje betaamt is een lang en gelukkig leven niet vanzelfsprekend. In de wereld 
van sprookjes en saga’s duikt altijd weer een nieuw verhaal op. 
 
Dit doet denken aan de oproep van de PO-Raad. Zij pleitte voor een integrale lange termijn aanpak. Hoewel 
integraliteit nog nader besproken zal worden, is het al wel behandeld. Dit is niet het geval voor lange 
termijn denken. Na 40 jaar is een gebouw boekhoudkundig wellicht afgeschreven, maar dat betekent niet 
dat het niets meer waard is. Uiteindelijk is het de bedoeling om meervoudig lange termijn denken een 
theoretische en praktische betekenis te geven. Niet alleen de wet, maar ook andere thema’s zullen hierbij 
de revue passeren. Het alternatieve sprookjesboek van BBB is nog niet uit. 
 
Tussen alle zwaardere werken biedt dit sprookjesboek hopelijk ook wat luchtigheid en verbeelding. Als 
verteller neem ik je graag mee in deze wereld, tot gauw! 
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