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Opening 

Het GBCU Café wordt geopend door Bart van Leeuwen, 

voorzitter van Green Business Club (GBC) Utrecht Centraal en 

Ruben Verheijen, voorzitter werkgroep Energietransitie. Bart 

geeft aan dat er nu veel momentum is door de oorlog in 

Oekraïne en MilieuDefensie die overheid en bedrijven voor de 

rechter daagt om hun verantwoordelijkheid te nemen in het 

tegengaan van klimaatverandering. Ruben neemt ons mee in het 

ontstaan en de huidige status van de werkgroep Energietransitie. 

Mieke van Eerten-Jansen, neemt ons mee in het programma van 

deze sessie. 

Nina van den Berg en Diederik Imfeld (GBC Nederland) geven 

een update over hoe de lokale GBC’s ervoor staan wat betreft 

energieprojecten. Bart Steman (RoyalHaskoningDHV) vertelt over 

de routekaart voor GBC Rotterdam Alexander, wordt er 

teruggeblikt op de digitale sessies van de symposiumreeks, 

vindt er een interactief panelgesprek plaats en vertelt Simon 

Goessens (InEnergie) de aanpak van routekaart Utrecht. 

Het GBCU Café wordt feestelijk afgesloten: het convenant heeft 

twee nieuwe ondertekenaars erbij! 



Stand van zaken energieprojecten lokale GBC’s

Nina van den Berg en Diederik Imfeld, projectmanagers GBC Nederland blikken terug op de

symposiumreeks en geven een update over de energieprojecten van lokale GBC’s. 

Gebruikers en eigenaren van een aantal torens waren bereid om een routekaart op te stellen om 

te kijken hoe de balans naar energieneutraal kan worden verschoven. In 2019 was dit afgerond 

en recent is er gekeken naar de huidige status. De les daar: goed bijhouden en opnieuw naar de 

data kijken. Deel de kleine successen. 

Wat kunnen we doen om de MKB op bedrijventerreinen te ondersteunen? Samen met de 

omgevingsdienst, gemeente en provincie is er een programma gemaakt met energiescans die de 

basis vormen voor het samenwerken. Wat kun je doen aan besparen? Wat zijn de mogelijkheden 

voor opwek? Uit de samenwerkingen vloeiden besparende maatregelen voort, de 

omgevingsdienst bezit data en GBC Zaanstad kent de MKB’ers. 

GBC Zuidas is bezig met een plan van aanpak om energieneutraal te worden in 2030. Dat plan 

vormt dan de basis voor het te tekenen convenant in 2025. Prestaties in gebouwen kunnen beter 

scoren en hoe benut je die kansen? Dat wordt nu onderzocht. Het project ‘Zuidas doet het licht 

uit’ krijgt ook dit jaar een podium. Daarnaast werken we toe naar een Zuidas zonder aardgas: we 

gaan langs de horecazaken en brengen de situatie in kaart. Waar gebruik je het gas voor en wat 

heb je nodig om ervan af te gaan? 

GBC Den Haag Beatrixkwartier 

GBC Zaanstad

GBC Zuidas



Routekaart GBC 
Rotterdam Alexander

Bepaal de ambitie voor het gebied en definieer deze 

voorafgaand aan het proces;

Breng de huidige energievraag in beeld met behulp van een 

energiepotentieelscan of vergelijkbare methoden;

Inventariseer wensen en behoeften van gebruikers, huurders 

en gebouweigenaren;

Bepaal de potentie voor besparen en opwekken van 

duurzame energie;

Formuleer maatregelen op gebouw- en gebiedsniveau.

Bart Steman van RoyalHaskoningDHV vertelt over de routekaart 

CO2-neutraal vastgoed Rotterdam Alexander. De ambitie is dat 

het zakelijk-commercieel gebied CO2-neutraal is in 2030. Voor 

de nulmetingen zijn er samenwerkingen aangegaan. Om een 

routekaart voor verduurzaming van een zakelijk-commercieel 

gebied op te stellen, kunnen de vijf volgende stappen

aangehouden worden:



Terugblik digitale sessies

Initieel ontwerp van het elektriciteitsnet

Uitdagingen in het energienet

Reorganisatie energienet

Rol van slimme oplossingen

Trends in het energienet

Het GBCU Café is de afsluiting van de symposiumreeks, georganiseerd door GBC Nederland. 

Voorafgaand aan deze sessie, vonden drie digitale kennissessies plaats en blikken kort terug op 

hun sessie. 

Ondernemers verduurzamen vaak door het nemen van losse maatregelen en áls ze planmatig te 

werk willen gaan, blijft het vaak bij een plan. De Vastgoeddokter inspireert ondernemers om 

eerst te kijken naar een doel – de stip op de horizon – en daarna de maatregelen. Veel 

ondernemers doen dat andersom en daarom hebben ze een 6-stappenplan opgesteld met een 

toepasbare routekaart. Martijn Beijer vertelde hier meer over. 

Het doel van deze sessie was het delen van informatie over netoplossingen achter de meter. Er is 

meer mogelijk dat partijen weten. Tom Hellevoort van Croonwolter&Dros vertelt over de opzet 

van de sessie. 

Ruben Pieters van Zelfstroom benadrukt dat zon op dak logisch is, maar nog niet overal ligt. Dat 

heeft een aantal redenen. Hier zijn met praktijkvoorbeelden weer oplossingen voor. Blijf 

onderzoeken, want de problemen die er ooit waren, kun je met nieuwe technieken ook 

aanpakken. 

Stip op de horizon 

Microgrids

Zon op dak
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Interactief panelgesprek

Dave Huese (CBRE), Frans Taselaar (Hompe & Taselaar) en 

Ruben Verheijen (SPIE) zijn onderdeel van een interactief 

panelgesprek over de hamvraag: hoe krijg je iedereen mee voor 

een gebiedsaanpak om energieneutraal te worden?

Het publiek en het panel ging met elkaar in gesprek over een 

aantal stellingen. Eerst wat stellingen over het publiek: Ben je 

thuis al van het gas af? En weet je hoeveel kWh en warmte je 

gebruikt? Daarna stellingen over het energieneutraal maken van 

gebieden: Wat is meer beperkend: capaciteit of geld? En moet 

de overheid faciliteren om energieneutraal te worden of 

regisseren? 

Het merendeel van het publiek en panel vond:

- capaciteit een groter knelpunt dan geld, we hebben heel veel 

mensen nodig om de energietransitie vorm te geven en er is 

volop geld - al moet je soms creatief zijn dat te vinden;

- dat de overheid vooral (koplopers) moet faciliteren en alleen bij 

nood moet regisseren. Er is de verwachting dat bij teveel 

regisseren mensen hun intrinsieke motivatie verliezen, het  

uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen als een afvinklijst 

gaat zien en er de kantjes af willen gaan lopen.



Routekaart 2030 - InEnergie

Simon Goessens van InEnergie vertelt in hoofdlijnen de aanpak van een routekaart 2030 voor 

Utrecht. Een routekaart verbindt, maakt de urgentie inzichtelijk en de koppelkansen. Deze 

routekaart is op zowel participant- als gebiedsniveau. 

Voor de participanten is er een quickscan gemaakt om informatie op te vragen aan de hand van 

een vragenlijst. Daaruit volgt een standaard rapportage volgens de trias energetica. De 

nulmeting staat en besparingsmogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt. Ook wordt er een 

financieel plaatje gemaakt op gebouwniveau.

Vervolgens is de potentie tot duurzame energie opwek van het gebied is in kaart gebracht, voor 

zowel elektra als warmte: waar zit de energie en wat zijn de mogelijkheden voor collectieve 

opwek? Daarnaast is van het gehele gebied de opwekpotentie ingeschat. Een warmtenet is 

afhankelijk van wat er gebeurt in het gebied. 

Tot slot zijn de bevindingen van participanten en gebied aan elkaar gekoppeld in de uiteindelijke 

routekaart. Er zijn koppelkansen tussen gebiedspartners geïdentificeerd en ook de 

mogelijkheden tot collectieve zonnestroom- en duurzame warmtenetten zijn beschreven. Echter, 

door alle bouwontwikkelingen in het gebied is er nog veel onzeker. Daarom is het van belang als 

GBCU goed met alle stakeholders in gesprek te blijven.



Het convenant krijg een 
vervolg!

Tijdens het GBCU Café ondertekenen twee partijen het convenant 

en de volgende twee in november. TivoliVredenburg en 

Burgundy Street B.V. zetten vandaag hun handtekening onder dit 

convenant om toe te werken naar een energieneutraal 

Stationsgebied in 2030!





Afsluiten
Het GBCU Café, en daarmee ook de symposiumreeks, wordt afgesloten door Jantien van den

Berg (voorzitter GBC Nederland).

“Het doen, delen en uitwisselen van kennis is ontzettend belangrijk. De momentum en urgentie is

er nu. Door vooral te doen en niet te veel te praten, bereik je veel. Mooi om te zien dat energie

ook hier bij de kop is gepakt en dat er ter plekke een convenant wordt ondertekend. Blijf vooral

doorgaan met deze initiatieven: Nederland mooier en groener!”

Wil je meer weten over deze editie van het GBCU Café of het convenant? Neem dan contact op

met Tirsa van der Laan, programmamanager GBCU via tirsa@greenbusinessclub.nl

mailto:tirsa@greenbusinessclub.nl

