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1. Inleiding

Er is veel te doen rondom duurzaamheid. Het is een levend thema. We realiseren ons dat de 
grootste impact, naast gedrag, behaald kan worden met ingrepen/verduurzaming in ons vastgoed.

Adviesbureau KWK heeft onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er genomen zouden 
kunnen worden binnen onze vastgoedportefeuille. In de adviesrapporten van KWK, die per 
gebouw zijn opgesteld, worden de maatregelen omschreven die de ‘grootste impact’ hebben op 
verduurzaming. De investeringen zorgen ervoor dat het verbruik van gas en elektra drastisch 
afneemt. Wij zijn voor de gebouwen met een status ‘groot verbruik’ bij de wet verplicht om deze 
maatregelen te nemen. Voor de kleine gebouwen zijn wij dat niet bij de wet verplicht. 

1.1 Aanleiding

In het AB is besloten om een bestemmingreserve aan te wijzen van € 500.000. Deze 
bestemmingsreserve heeft het specifieke doel om duurzaamheidsinitiatieven te financieren. Bij de 
aanwijzing van deze reserve is specifiek afgesproken dat het geld pas ingezet kan worden 
wanneer er middels een plan van aanpak concrete voorstellen worden benoemd. Dit Plan van 
Aanpak (PvA) is opgesteld om voor alle betrokken partijen inzichtelijkheid te maken hoe de VRK-
organisatie de bestemmingsreserve wil gaan benutten.

 



2. Maatregelen met grootste impact 

2.1 De maatregelen 

Per gebouw zijn door KWK vier maatregelen onderzocht die de grootste impact hebben. Kort 
gezegd: met de kleinste investering, het grootste resultaat. Zie bijlage voor de terugverdientijden 
op de investeringen.  

 2.1.1       Het volledig vervangen van verlichting voor Ledverlichting.   
Het overgaan op Ledverlichting zal een flinke energiebesparing opleveren. Gloei- en 
halogeenlampen vervangen door ledlampen is een slimme zet, zelfs als de lampen nog goed 
werken. Een ledlamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder stroom dan een 
halogeenlamp. Je kunt dus flink energie besparen door de gebouwen efficiënt te verlichten

2.1.2        Aanwezigheidsdetectie  
Door bewegingssensoren aan te brengen wordt onnodig brandende verlichting voorkomen. De 
maatregel is het meest effectief in ruimtes die niet continu bezet zijn, bijvoorbeeld de remises, een 
vergaderruimte, archief, werkkast of toilet.

2.1.3        Isoleren van leidingen en appendages  
Delen van de c.v. transportleidingen en appendages (pompen, afsluiters en regelkleppen) zijn 
veelal niet voorzien van isolatie. Dit leidt tot onnodig warmteverlies en zorgt ervoor dat onze 
installaties onnodig draaien. Dit kan voorkomen worden door isolatie toe te passen.

2.1.4        Inregelen van de klimaatinstallaties.   
Het is zinvol periodiek na te gaan of de regeling van c.v. (en eventueel koel-) installaties juist is 
afgestemd op het werkelijke gebouwgebruik. Door de installaties op de juiste tijden en juiste 
plekken in het gebouw te laten draaien en juist uit te zetten kan veel gas en elektra worden 
bespaard. Hierbij zijn aandachtspunten:
 Afstemming van de bedrijfstijden van c.v., ventilatie en koeling op de werkelijke 

gebruikstijden. Bij onregelmatig gebruik kunnen overwerktimers een uitkomst bieden.
 Controle van de stooklijninstellingen.
 Wanneer de klimaatinstallatie voorzien is van een groepenverdeling t.b.v. verschillende 

bouwdelen, benut deze optimaal.

2.2 De Investering

Voor alle gebouwen van de brandweer is gekeken in welke mate bovenstaande maatregelen reeds 
zijn toegepast en wat er nodig is om dit te realiseren. Hier komt de volgende kostenraming uit 
voort:

Velsen 30.000,-
Beverwijk Oost   5.000,-
Heemstede 30.000,-
Haarlem Oost 20.000,-
Nieuw Vennep 25.000,-
Uitgeest 15.000,-
Hoofddorp 70.000,-
Heemskerk 15.000,-
Overige kleine posten*                25.000,-  
Totaal 235.000,-

*(Spaarndam, Beverwijk West, Badhoevedorp, Lissebroek, Rijsenhout, Halfweg/Zwanenburg, IJmuiden, Zandvoort)



3. Dakcoating 

3.1 De maatregelen 

Op de posten Heemstede (ademluchtwerkplaats), Haarlem Oost en Nieuw Vennep zijn wij 
voornemens de daken van een witte coating te voorzien. Voor deze locaties is gekozen omdat hier 
de grootste warmteklachten zijn waarbij installaties op volle toeren draaien om het gebouw koel te 
houden. 
De witte coating zorgt ervoor dat de gebouwen aanzienlijk minder opwarmen in de zomer. 
Hierdoor hoeft de installatie minder hard te draaien om het gebouw te koelen. Energie blijft 
bespaard en de levensduur van de installatie wordt verlengd. 

3.2 De Investering 

Voor de coating (die door eigen personeel kan worden aangebracht)  is € 50.000,- geraamd



4. Maatregelen Zijlweg

4.1 De Maatregelen

Voor de Zijlweg zijn de volgende investeringen gewenst om tot een reductie van energie- en 
gasverbruik te komen. 
 Ledverlichting en detectie in de remise 

Zoals boven omschreven
 Inregelen van klimaatinstallatie

Voor het inregelen van de klimaatinstallatie op de Zijlweg is nieuwe regeltechniek nodig. Deze 
techniek geeft ons de mogelijkheid de klimaatinstallaties van de aparte gebouwdelen los van 
elkaar aan te sturen. 

 Nachtverlaging
Op dit moment draait 24 uur per dag de gehele installatie van de Zijlweg. In het gebouwdeel 
dat 24 uur bezet wordt, wordt een warmtepomp geplaatst. Deze koelt en verwarmt dan alleen 
het gebouwdeel dat ook daadwerkelijk in gebruik is. Een warmtepomp verwarmt je gebouw en 
zorgt voor warm tapwater. De warmtepompinstallatie vervangt de CV-ketel, of werkt ermee 
samen, en kan aangesloten worden op het centrale verwarmingssysteem. Door warmte uit de 
lucht, de bodem of het grondwater te halen maakt de installatie gebruik van herbruikbare 
energie. Duurzaam dus! En de meeste warmtepompen kunnen ook koelen. Om een 
warmtepomp te laten werken is stroom nodig. Bij het gebruik ervan neemt het 
elektriciteitsverbruik dus toe. Het gasverbruik neemt echter flink af. Daardoor daalt ook de 
CO₂-uitstoot van het gebouw. 

 

4.2 De Investering

Geraamde kosten zijn als volgt:
Ledverlichting en detectie in remise 25.000,-
Inregelen klimaatinstallatie 20.000,-
Nachtverlaging                                                                        85.000,-  
Totaal maatregelen Zijlweg 130.000,-

5. Overzicht totale kosten

Totaal kosten

Maatregelen totale portefeuille 235.000,-
Dakcoating   50.000,-
Zijlweg                                                          130.000,-  
TOTAAL 415.000,-

Inclusief BTW 502.150,-
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