
 
 
 

Geaccordeerd 
Directeur Facilitair Bedrijf  

1 
 

 

Het beleid 

M.b.t. elektriciteit gaat de Facilitair Bedrijf besparen en wat dan nog nodig is duurzaam opwekken of 

inkopen en gaat uiteindelijk de energie die dan nog nodig is zo efficiënt mogelijk inzetten.  

M.b.t. gas gaat de Facilitair Bedrijf zoveel mogelijk gas besparen door van het gas af te gaan, te 

isoleren, compartimenteren, collectieve sluitingen, door waterzijdig regelen, door stooklijnoptimalisatie, 

door warmte terug te winnen (WTW) en door te onderzoeken of warmte koude opslag een optie is Het 

gas dat dan nog nodig is kan dan misschien duurzaam ingekocht worden via biogas.  

M.b.t. de materialen gaat de Facilitair Bedrijf zoveel mogelijk over op duurzame en liefst ook circulaire 

materialen die circulair te gebruiken zijn, die goed onderhouden worden,  die gewonnen zijn onder 

goede arbeidsomstandigheden, met een eerlijk loon en zonder ecosystemen te ontwrichten, die na 

gebruik weer kunnen worden hergebruikt en die (als ze bestaan) duurzaamheidslabels hebben.  

DOELSTELLING M.B.T. ENERGIE 

M.b.t. de facilitaire ondersteuning is de doelstelling voor 2030 te komen tot  

- voldoen aan de erkende maatregelenlijst Energiebesparing Bedrijfstak Onderwijsinstellingen.  

- in 2030 55 % CO2 besparen t.o.v. 2010 waarin we met name kijken naar de twee grootste locaties 

namelijk Vlijmenseweg 2 en Onderwijsboulevard 3. Sinds de fusie hebben we meer gebouwen in 

eigendom gekregen of huren we die. De komende jaren gaan we kijken wat dat betekent m.b.t. de 

doelstelling 55 % CO2 te besparen.  

 

De situatie  

    Eigendom Gehuurd Bedrijfsopleiding 

1. 
Locatie Vlijmenseweg Vlijmenseweg 
2 5223 GW 's-Hertogenbosch x     

2. 

Locatie Onderwijsboulevard, 
Onderwijsboulevard 3, 5223 DE 's-
Hertogenbosch x     

3. 

Locatie Jacobvanmaerlantstraat, 
Jacob van Maerlantstraat 4. 5216 JL 
’s-Hertogenbosch   x   

4. 
Locatie Marathonloop, Marathonloop 
11, 5235 AA ’s-Hertogenbosch   x   

5. 

Locatie Rietveldenweg, 
Rietveldenweg 22, 5222 AR ’s-
Hertogenbosch   x   

6. 
Locatie Weidonklaan, Weidonklaan 
99-100, 5223 VL ’s-Hertogenbosch x     

7. 
Locatie Stadionlaan, Stadionlaan 53, 
5213 JJ ’s-Hertogenbosch   x   
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8. 
Locatie Vriensstraat, Meester 
Vriensstraat 2. 5246 JS Rosmalen     x 

9. 
Locatie Bouwhuis, De Kleine Elst 11, 
5246 JK Rosmalen     x 

10. 
Locatie BEV Still, Beversestraat 20, 
5431 SH Cuijk    x   

11. 
Locatie Cuijk, Jan van Cuijkstraat, Jan 
van Cuijkstraat 52, 5431 GC Cuijk  x     

12. 
Locatie Oss Euterpelaan, Euterpelaan 
100, 5344 CS Oss  x     

13. 
Locatie Oss Gasstraat Oost, Gasstraat 
Oost 12, 5349 AV Oss    x   

14. 

Locatie Oss, Nelson 
Mandelaboulevard, Nelson 
Mandelaboulevard 4, 5342 BT Oss    x   

15. 
Locatie Uden, Udenseweg, 
Udenseweg 2, 5405 PA Uden    x   

16. 
Locatie Veghel Muntelaar, Muntelaar 
10, 5467 HA Veghel  x     

17. 
Locatie Tilburg, Ringbaan Oost, 
Ringbaan-Oost 8-17, 5013 CA Tilburg    x   

 

 

Teneinde aantoonbaar te maken dat het bovenstaande ook werkelijk leidt tot verbeteringen meten we 

of we de volgende doelen halen. De doelen staan beschreven in de prestatie-indicatoren.  

KPI-1 Prestatie meedoen met de Klimaatdoelstellingen van de overheid. 

m.b.t. ons klimaatbeleid willen we conform de overheid in 2030 55 % CO2-reductie teweegbrengen 

t.o.v. 2010. (We hebben geen gegevens van 1990 en kiezen daarom 2010)  

Hoe te meten ? 

Dit wordt berekend door het elektriciteitsverbruik van Vlijmenseweg 2 en Onderwijsboulevard 3 te 

vermenigvuldigen met 0,526 en het gasverbruik met 1,884. We pakken alleen die twee locaties omdat 

die al lang ons eigendom en verreweg de grootste locaties zijn. Voor de sustainabul is het genoeg uit 

te gaan van de twee grootste locaties. Vervoer nemen we niet mee in de berekeningen.  

In de bovenstaande methode om CO2 reductie te berekenen wordt geen rekening gehouden met 

oppervlakten, graaddagen en leerlingenaantallen. Ook dat rekenen we uit. 
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Resultaat tot nu toe. 

 

De CO2-emissie in kg van de Vlijmenseweg en Onderwijsboulevard samen. Het laatste jaar zijn we 

veel omlaaggegaan. De totale CO2 -uitstoot is was in 2020 45 % minder dan topjaar 2010. In 2021 

35,8 %. Waarom? 2021 was een koud jaar en we hebben de school op de Onderwijsboulevard 

behoorlijk uitgebreid en dus meer m2 gekregen om te verwarmen, koelen, ventileren of verlichten.  

 

Als je corrigeert naar m2 en warme of koude winters dan zie je het volgende. 
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We produceren in 2021 37 % minder CO2 dan in 2010. 

Als we groene stroom inkopen mag je zeggen dat daar geen CO2 bij uitgestoten is en dan produceren  

we nog 817988 kg CO2 terwijl dat in 2010 4.781.927 was ofwel 82,9% minder. 

Die groene stroom wordt altijd achteraf al dan niet aangeschaft. In 2021 hebben we daar wel voor 

gekozen en hadden we groene stroom. Voor 2022 hebben een offerte aangevraagd.  

De zonnepanelen 

 
Afgelopen jaar hebben de zonnepanelen 233358 opgebracht. Daarvan hebben we 196.308 
kWh zelf verbruikt en hebben 37050 kWh terug geleverd.  
 

KPI 2 Doelstelling Facilitair Bedrijf     

M.b.t. de facilitaire ondersteuning is de doelstelling voor 2030 te komen tot  

- voldoen aan de erkende maatregelenlijst Energiebesparing Bedrijfstak Onderwijsinstellingen. 

 

De karakteristieken 
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De gebouwen zijn verschillend qua karakteristieken. 

Uit 1939 B, D , F die het hart vormen rond het centrale plein. 

Uit 1939 zijn ook E, G, K, M, P, L 

Uit 1998 zijn A, C, H, J en S 

Uit 2001 S achterste gedeelte (aan de theaterkant) 

Uit 2006 S voorste gedeelte (aan de kant van gebouw M)  

Uit 2005 S verbouwd in 2016 

Uit 2008 Z plus zonnedak en N  

Uit 2008 Nieuwe verwarmingsinstallatie Vlijmenseweg gebouw G 

Uit 2010 X goed geïsoleerd in 2018 luchtbehandeling vernieuwd 

Uit 2016 LEDverlichting en CO2 gestuurde ventilatie 

 

Uit 1989 Onderwijsboulevard   

In 2010 3 Ketels vervangen  

In 2018 Dak vervangen  

In 2019 900 zonnepanelen 

Uit 2021 De nieuwbouw aan de voorkant plus extra zonnepanelen 

 

Planning 

Veelal is het slim aanpassingen te plegen als ze vallen onder de meerjarenplanning.  
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Verder moeten we voldoen aan de informatieplicht en de erkende maatregelenlijst 

Onderwijsinstellingen. In de lijst staan de maatregelen die zich in vijf jaar terug verdienen en die je 

daarom verplicht bent te nemen. Het gaat daarbij om  

Gebouw  

A. Gebruiken van een energieregistratie-en bewakingssysteem  

B. Isoleren van de gebouwschil  

C. Ventileren van een ruimte  

D. Verwarmen van een ruimte  

E. In werking hebben van een ruimte-en buitenverlichtingsinstallatie  

Faciliteiten  

A. In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)  

B. In werking hebben van productkoeling  

C. Bereiden van voedingsmiddelen  

D. In werking hebben van een persluchtinstallatie  

E. In werking hebben van een liftinstallatie  

F. Gebruiken van informatie-en communicatietechnologie  

G. In werking hebben van een serverruimte  

H. In werking hebben van een noodstroomvoorziening  

I. In werking hebben van elektromotoren  

   

 

Het kan wel zo zijn dat je met maatregelen mag wachten tot een natuurlijk moment zich aandient.  

 

De gehele officiële beschrijving van de maatregelenlijst is hier te vinden.  

 

In 2021 zijn enorm veel maatregelen uitgevoerd om het energieverbruik te verlagen. 
Op Onderwijsboulevard 3 zijn alle kozijnen vervangen met drievoudig glas ! In het hele gebouw is CO2 

gestuurde luchtbehandeling aangebracht met warmteterugwinning (die tot 80 % kan terugwinnen).  

In de duurzame, circulaire, flexibele nieuwbouw verwarmen warmtepompen het gebouw via  

vloerverwarming en klimaatplafonds. Ook daar is de CO2 gestuurde luchtbehandeling aangesloten op 

warmteterugwinning.  

 
Op de Vlijmenseweg zijn de gasbranders vervangen door ad-on warmtepompen en zijn we nu bijna 

van het gas af. We besparen 350.000 kuub gas! We verwarmen nu elektrisch met warmtepompen 

waarbij de verwachting is dat daardoor de CO2 emissie 25 % afneemt. Als we daarnaast groene 

stroom inkopen zijn we vrijwel volledig klimaatneutraal in al die gebouwen die zijn neergezet vanaf 

https://projecten.kw1c.nl/Duurzaamheid/Documents/Gebouwen/Erkende%20Maatregelenlijst%20Onderwijsinstellingen.pdf
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1939. Ook zijn alle ramen in gebouw G gezet in dubbel glas hetgeen kostbaar was vanwege alle 

kleine ruitjes.  

 

Actieplan 2022 

 

Het actieplan zou normaliter de meerjarenplanning volgen maar alle bestedingen zijn bevroren 
vanwege de fusie.  

 

Toch hebben we subsidie aangevraagd voor het vervangen van enkel plas in HR++ glas van de  

gebouwen D, M, L en P.  Als die wordt toegekend moeten we dat binnen twee jaar hebben 

gerealiseerd. Kosten meer dan 1 miljoen euro.  

 
We hebben onderzoek uitgevoerd of een WKO slim en haalbaar is met name op Onderwijsboulevard 

3 maar na een aantal gesprekken hebben we niets meer gehoord. 

 

De gasgestookte fornuizen moeten vervangen worden door inductie zodat de gasaansluiting kan 

worden verwijderd. Dit is vooralsnog te duur.  

 
Als de daken van de okselgebouwen gerenoveerd moeten worden gaan we dat doen en plaatsen dan 

meteen zonnepanelen.  

 


