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1 Inleiding 
 
 
Dit document beschrijft de doelstelling en de manier waarop de Radboud Universiteit 
energie gaat besparen en de daarbij horende projecten voor de komende jaren.  
Daarnaast bevat het doelstellingen voor de thema’s drinkwater en duurzaam-
materiaalgebruik /circulariteit omdat deze bij (de coördinatie van) energiebeleid zijn 
ondergebracht. Dit document is de uitwerking van het (separate) Energiebeleidsplan 
2021-2024. 
 

1.1 Relatie met andere plannen/besluiten 

Klimaatcoalitie 
De Radboud Universiteit heeft in 2014 al een stip op de horizon gezet door deelname 
aan de Nationale Klimaatcoalitie, waarmee de ambitie om klimaatneutraal te worden in 
2050 vastligt.  

Klimaatbrief 
In maart 2019 hebben de Nederlandse universiteiten (via de VSNU) hun steun  
uitgesproken voor de Klimaatbrief die door bijna 1300 universitair medewerkers was 
ondertekend.  
 
“Het bereiken van het 1,5°C-scenario doel vraagt radicale politieke, technologische en sociale 
veranderingen op wereldschaal. Alleen een onmiddellijke wereldwijde transitie naar een 
groenere, emissieloze samenleving kan de verwachte catastrofale gevolgen verzachten. 
Met deze brief roepen we onze universiteitsbesturen op om beleid te ontwikkelen en uit te 
voeren om de uitstoot van broeikasgassen van universiteiten drastisch te verminderen.  
 
Wij vragen daarom aan de besturen en faculteiten van onze universiteiten hun klimaatbeleid 
aan te scherpen…. 
Er is op veel universiteiten al een begin gemaakt met zulke maatregelen. Het is nu tijd voor 
een ambitieuze en vooruitziende klimaatagenda, gebaseerd op duidelijke en meetbare 
doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies.” 

Strategisch plan 
In het Strategisch Plan van de Radboud Universiteit is opgenomen: “We streven naar een 
groene en gezonde campus met een positieve impact op het gebied van klimaat en 

https://klimaatbriefuniversiteiten.nl/
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circulariteit. Hierin lopen we voorop.” In dit Energiebeleidsplan wordt deze ambitie 
uitgewerkt.  

Campusstrategie 
De Campusstrategie is een uitwerking van het Strategisch plan. Het is in april 2020 
vastgesteld door het college van bestuur. Hierin zijn ontwikkelprincipes beschreven die 
kunnen worden toegepast op mogelijke ontwikkelingen in vastgoed. Energie en 
circulariteit zijn onderdeel van zo’n ontwikkelprincipe: “Concreet betekent dit dat de 
Radboud Universiteit gaat voor klimaatneutraal, aan circulariteit meewerkt, een gezonde 
omgeving creëert en zorgt voor gelijke kansen. De campus verbruikt nu nog veel aardgas en 
elektriciteit. Om de impact op klimaatverandering tegen te gaan moeten we verdergaande 
maatregelen treffen”. In hoofdstuk 5.1 is dit nader uitgewerkt. 

Campusplan 
Medio 2020 zal Campus & Facilities het Campusplan opleveren. Dit is een uitwerking 
van de Campusstrategie tot een plan met concrete projecten en programma’s. De 
mogelijke ontwikkelingen in vastgoed worden gewogen aan de hand van de criteria van 
de ontwikkelprincipes. Daardoor wordt van ieder voorgenomen vastgoedproject 
inzichtelijk wat het effect is op het energieverbruik en circulariteit. 
Het energieprogramma uit dit Energiebeleidsplan richt zich voornamelijk op de 
gebouwen die geen onderdeel zijn van de mogelijke ontwikkelingen die in het 
Campusplan beschreven gaan worden. Uitvoering van het energieprogramma kan dus 
voor lopen op het Campusplan. 

Duurzaamheidsbeleid 
Het concept Duurzaamheidsbeleid 2020-2025 van Radboud gaat in op het gehele 
spectrum van duurzaamheidthema’s. In dit plan van het Radboudumc en de Radboud 
Universiteit worden de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties 
als richtinggevend beschouwd.  
Deze zijn vertaald in vier ambities:  

- Creëer een gezonde omgeving,  
- Ga voor Klimaatneutraal,  
- Werk mee aan circulariteit en  
- Zorg voor gelijke kansen voor iedereen.  

 
Om meer inzicht te verkrijgen in de uitstoot van verschillende activiteiten en processen 
wordt dit jaar een (CO2)-footprint berekening opgesteld.    
Aan de ambitie Ga voor klimaatneutraal (SDG 7 ‘duurzame energie’ en 13 ‘klimaatactie’) 
wordt met de uitvoering van dit Energiebeleidsplan bijgedragen. Zie ook bijlage 3. 

2 Wat hebben we gedaan + analyses 
 

2.1 Ontwikkeling energieverbruik 
 
In 2017 is het verbruik van gas en elektriciteit op de Radboud Universiteit 560 TJ 
(=560.000 GJ). Hier is nu ook het verbruik van het magnetenlab (HFML) in opgenomen. 
Dat hoefde niet in het kader van de Meer Jaren Afspraak (MJA) maar dit verbruik valt 
wel onder de verantwoordelijkheid van de RU en de universiteit betrekt restwarmte 
van het magnetenlab. 
In figuur 1 is de verdeling van primair verbruik per functie weergegeven.  
Op de campus gebruiken we niet alleen fossiele energie. We gebruiken ook energie van 
zonnepanelen, energie uit de opslag van warmte en koude (WKO) en we wisselen 
warmte tussen gebouwen uit. Daardoor gebruiken we minder gas en elektriciteit. 
 

 
Figuur 1 Energiebalans (gas en elektra) Radboud Universiteit 

Figuur 2 geeft schematisch weer hoe de primaire input van energie wordt verdeeld 
over de eindgebruikers. 
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Figuur 2 Van primaire energie naar eindverbruik (gas en elektra) 

Door gebruik te maken van energie uit gebouwen en de WKO hoeven we minder gas 
en elektriciteit in te kopen. Bij de inkoop van gas zien we verliezen met name bij het 
verbranden in ketels op de campus  (bepaald door het ketelrendement). Bij elektriciteit 
worden die verliezen veroorzaakt bij de opwekking in elektriciteitscentrales. Wij 
rekenen tot nu met een (landelijk) elektriciteitsrendement van 40%. Figuur 3 geeft 
schematisch weer hoe primaire input van energie wordt verdeeld over de 
eindgebruikers. In tegenstelling tot de vorige figuur, is hier ook de relatie onderling 
zichtbaar.  

Figuur 3 Van primaire energie naar eindverbruik (alle energiestromen) 

Het aandeel warmte uit gebouw en bodem wordt vanaf 2017 groter. Hierdoor wordt de 
vraag naar inkoop gas kleiner. Voor koeling is dat vergelijkbaar maar dan als effect dat 
minder elektriciteit ingekocht hoeft te worden.  

2.2 Gas besparen 
 
Het aandeel aardgas is van ruim 50% (1998) gedaald naar 15% (2019). 
Gas heeft een hoge CO2-emissie. In nabije toekomst zal er nog maar weinig aanbod zijn 
van groen gas (= biogas uit bijvoorbeeld gft-afval). Dus gas zal deze hoge emissie 
blijven houden. 

Hybride Energie Net 
In 2019 is het Erasmusgebouw op de Warmte Koude Opslag (WKO) aangesloten. Via 
een lage temperatuur warmtenet zijn ook andere gebouwen aan de zuidkant van de 
campus hierop gekoppeld. Voor een klein deel (bij vorst) maken deze gebouwen nog 
gebruik van gas voor verwarming. De besparing is volgens de verwachting: ruim 
660.000 m3 gas! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mr7Y3OfX4mI
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Samen met de koppeling van het Gymnasion en Mercator 3 en de sloop van gebouwen 
TvA 2-6 is, in 3 jaar, een besparing van ongeveer 50% op het gasverbruik gerealiseerd. 
Omdat energie met lage temperatuur wordt uitgewisseld spreken we van een 5e 
generatie warmtenet. De gebouwen worden daarnaast via een koudenet ook van 
duurzame koude uit de WKO voorzien.  
 

2.3  Elektriciteit verduurzamen 
 
Elektriciteit is momenteel 85% van het primaire energieverbruik. Het 
elektriciteitsverbruik verminderen is tot nu lastig. Deels komt dit door extra verbruik 
door warmtepompen en meerverbruik. 

Additionele groene stroom 
De opwekking van duurzame energie op het campusterrein heeft de voorkeur maar is 
beperkt mogelijk. Het aandeel zonnestroom in het elektraverbruik is momenteel 
slechts 0,6%. Groencertificaten van bestaande installaties, waarvoor de investering dus 
al heeft plaatsgevonden, dragen niet bij aan extra productievermogen. Onderzocht is 
hoe we het best ons elektriciteitsverbruik buiten de campus kunnen verduurzamen. 
Zelf investeren in duurzame energieprojecten is niet mogelijk. 
De Radboud Universiteit en het Radboudumc hebben daarom bij de (Europese) 
aanbesteding van elektriciteit in 2018 gekozen voor additionele groene stroom uit 
nieuwe duurzame productiecapaciteit.  
Deze aanbesteding heeft geleid tot een overeenkomst per 1 januari 2020 voor 10 jaar 
met Eneco, dat hiertoe een windpark ontwikkeld heeft.  
Radboud vervult door een langjarige overeenkomst en gegarandeerde afname van de 
groencertificaten een belangrijke voorwaarde voor de elektriciteitssector om de 
verduurzaming te kunnen realiseren. En daarmee verzekert Radboud zich van 100% 
additionele groene stroom tot 2030. Omdat de voorbereiding en realisatie van het 
windpark, waar de additionele groene stroom vandaan komt voorspoedig gaat, kan 
Radboud al vanaf 2021 die additionele groene stroom afnemen.  
Een communicatietraject samen met Radboudumc en Eneco wordt in maart 2021 
uitgewerkt. 

                                                                 
1 Bij een rendement van elektriciteitscentrales van 40%. De CO2-emissie is gebaseerd op jaarcijfers 
van het CBS. Diesel dat in noodstroomaggregaten wordt gebruikt is niet meegeteld en maakt 
ongeveer 0,05% van het primaire energieverbruik uit. 

Om de afstemming van elektriciteitsvraag op de campus en aanbod van duurzame 
elektriciteit in beeld te brengen, is gestart met een pilotproject uurmatching. Zie bijlage 
2. 
 
Door verduurzaming van het landelijke elektriciteitspark zal in de toekomst het 
rendement en de CO2-emissie verbeteren. Dit komt door uitbreiding van duurzame 
productie, vooral door uitbreiding van windenergieopwekking op zee.  
 
In de toekomst wordt elektriciteit dus minder belastend. Maar er zijn grenzen. De 
elektriciteitsvraag loopt voor op het hernieuwbare aanbod (voornamelijk 
windenergieopwekking op zee). We weten niet of de ontwikkeling van duurzaam 
productievermogen volgens planning gaat verlopen én of de vraag naar elektriciteit 
niet hoger wordt dan in de planning. Veel sectoren hebben namelijk nog geen robuust 
besparingsprogramma. Dus het beperken van elektriciteitsvraag is óók belangrijk. 
 

2.4 Resultaat energiebeleid 
 
Vanaf 2005 neemt de Radboud Universiteit deel aan de MeerJarenAfspraak (MJA-3), 
een convenant dat alle universiteiten met het Rijk hebben afgesloten over 
energiebesparing. De doelstelling van de MJA is gebaseerd op 2% efficiencyverbetering 
per jaar. De RU voldoet steeds aan deze doelstelling.  
Vanaf 2012 heeft de Radboud Universiteit het energiebeleid geïntensiveerd naar een 
absolute energiebesparing van 2% per jaar. Het heeft betrekking op het gas- en 
elektriciteitsverbruik op de campus en is ambitieuzer dan de MJA-doelstelling want ook 
meerverbruik is hierin betrokken.  
Na 2020 zal de MJA niet worden voortgezet. Mogelijk komt er naast de routekaart ook 
nog een opvolging van de MJA komt vanaf 2022. Een uittreksel van dit EBP met 
energieprogramma dient dan als basis hiervoor. 
 
In figuur 4 is het primaire gas- en elektriciteitsverbruik en de CO2-emissie van 1998-
20191 weergegeven.  
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Figuur 4 Primair gas- en elektriciteitsverbruik en CO2-emissie 

In bijlage 1 is met verschillende grafieken weergegeven welke energiebesparing tussen 
2005 en 2017 is gerealiseerd. 
De ontwikkeling van de absolute energiebesparing vertoont een grillig verloop omdat 
ieder jaar verschillende effecten van besparing en meerverbruik zichtbaar zijn. 
Wanneer de totale ontwikkeling wordt gewogen zien we in figuur 5 dat de besparing 
langzaam oploopt en dat we de besparingsdoelstelling de laatste jaren ruim hebben 
gehaald zoals in de EnergieJaarverslagen beschreven. 
 

 
Figuur 5 Absolute energiebesparing Radboud Universiteit 

3 Wat doen we nu 
 

De volgende projecten zijn in uitvoering of in voorbereiding 

2020 
- energiebesparing bij verlichting in verschillende gebouwen, 
- optimalisatie warmwatervoorziening Huygensgebouw en Sportcentrum (RSC), 
- optimalisatie naverwarmingsunits Huygensgebouw, 
- optimalisatie ventilatievoorziening boekentoren UB en Erasmusgebouw. 

HEN++ 
In september 2020 is besloten om het Hybride Energie Net uit te breiden met Mercator 
1 en 2, Forum, het kassencomplex en het Berchmanianum. Hiermee kan nog een extra 
gasbesparing van 435.000 m3 gerealiseerd worden. 
Met de uitbreiding van het Hybride Energie Net (HEN++) en aanvullende sloop kan de 
totale gasbesparing oplopen tot 75% t.o.v. 2017. Op eigen kracht kan de RU dus “van 
gas” los komen. Maar we doen dit niet rigide. In oude gebouwen wordt bij vorst 
(piekmoment) nog een klein beetje gas gebruikt. Als we hier voor all-electric zouden 
kiezen zouden we een te grote claim op de elektriciteitsvoorziening in de omgeving van 
de campus leggen. 
 

3.1 Invloed op energieverbruik 
 
Het grootste deel van energieverbruik ontstaat in gebouwen. Hierop heeft Campus & 
Facilities (UVB) veel invloed, zie figuur 1. Ook wordt een groot deel van het verbruik 
veroorzaakt door apparaten. Het gaat om magneten (HFML), lasers (FEL) en andere 
onderzoeksapparatuur (zoals MRI’s). 
Verder is er horeca waar Campus & Facilities (Facilitair Bedrijf) invloed op heeft, het 
sportcentrum waar RSC invloed op heeft en servers waar Information Services (ISC) 
invloed op heeft. 
Studenten en medewerkers vormen de grootste groep gebruikers. Zij hebben 
individueel of via hun faculteit/bedrijfsonderdeel invloed op het energieverbruik. Het 
college van bestuur vormt de kern want het neemt belangrijke (investerings-) 
beslissingen en geeft een voorbeeld aan studenten en medewerkers.  
 -4
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3.2 Wat blijven we doen 

Trias Energetica 
Door toepassen van dit analyse-instrument worden op het gebied van energie de 
optimale keuzes gemaakt. 
 
Stap 1. Beperk de energievraag 

Dit kan door energiezuinig ontwerp, bouwkundige maatregelen, isolatie. Maar 
ook door vraagsturing toe te passen: aanwezigheidsdetectie bij verlichting of 
CO2 regeling bij ventilatie. 

  
Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen  

Duurzame energie als bron voor de energievoorziening is de beste optie. 
Bijvoorbeeld zonnepanelen die elektriciteit leveren of energie uit de bodem. 
 

Stap 3. Gebruik eindige bronnen efficiënt 
Na maximale energiebesparing en gebruik van duurzame energie, is het zaak 
om de installaties zo efficiënt mogelijk te laten werken (bijvoorbeeld een ketel 
gecombineerd met warmtepomp).  

Levenscyclus benadering 
De uitgangspunten voor energiebesparing zijn bij de Radboud Universiteit gunstig. 
Investeringsbeslissingen voor gebouwen én beheer van gebouwen zijn ondergebracht 
bij één eenheid: Campus & Facilities. Bij veel andere organisaties is dit niet het geval 
waardoor vaak conflicten optreden tussen een meerinvestering voor energiebesparing 
en kostenreductie bij beheer. Deze split incentive treedt binnen de Radboud Universiteit 
niet op.  
Voor energieprojecten hanteert de Radboud Universiteit de levenscyclusbenadering, 
ook wel Life Cycle Costs of Total Costs of Ownership genoemd. Dit betekent dat alle 
kosten, ook de kosten voor onderhoud, betrokken dienen te worden in de afweging of 
een maatregel rendabel zal zijn. Deze benadering is een sterk punt voor 
energiebesparing op de universiteit en kan goed werken voor andere projecten. De 
afgelopen periode is de levensduur van de maatregel of het maatregelenpakket 
belangrijk gebleken. Voor de periode na 2024 is de LCC-methode voor 
energieprojecten niet voldoende. Omdat het laaghangende fruit dan geplukt is, wordt 
daarom ook true pricing toegepast. Zie hoofdstuk 8. 
 
Deze aanpakken zijn vertaald naar het Handboek Vastgoed Campus & Facilities.  

Hierin is standaard Technisch Programma van Eisen opgenomen voor borging van 
duurzaamheid met voorwaarden rondom de schilkwaliteit, ventilatie, verwarming, 
koeling en luchtbehandeling.  

4 Wat moeten we gaan doen: wetgeving en afspraken 
 
Ook in de toekomst zijn we afhankelijk van kaders uit wetgeving en afspraken die we 
hebben gemaakt.  

EPBD-richtlijn 
Uit de EPBD-richtlijn vloeit voort dat gebouwen vanaf 1 januari 2021 bijna 
energieneutraal gebouwd moeten worden. Verder verplicht de EPBD-richtlijn lidstaten 
om: 
- Keuringen uit te voeren van koel- en verwarmingsinstallaties. 
- Energielabels op te stellen voor nieuwe en bestaande gebouwen. 
Per 2023 dienen alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C te hebben. Per 2030 is 
dat energielabel A. Op de campus zijn gebouwen met gedeeltelijk kantoorfuncties. 
Voor zover deze gebouwen niet op de nominatie staan om gesloopt te worden zullen 
zij in 2023 aan de norm voldoen. Om te voorkomen dat voor gebouwen de norm voor 
2030 niet gehaald wordt, zullen isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd. 
Daarnaast komt er meer aandacht voor monitoring van energiegebruik en voor het 
binnenklimaat. 

EED-audit/informatieplicht 
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn 
vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 
2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. 
Het activiteitenbesluit uit de Wet Milieubeheer stelt vast dat inrichtingen met een 
verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar een 
informatieplicht hebben. Zij moeten aan de overheid rapporteren welke 
energiebesparende maatregelen zij getroffen hebben. Hiervoor is een Erkende 
Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Iedere vier jaar moeten instellingen hierover 
rapporteren. Voor MJA-deelnemers geldt vrijstelling. Voor de EED-auditplicht vraagt de 
Radboud Universiteit vrijstelling aan. 

Erkende maatregelen 
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland maakt lijsten met maatregelen per 
sector/gebouwtype die zich gemiddeld binnen 5 jaar terugverdienen. Ze zijn een 
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middel om aan de plicht voor energiebesparing te voldoen. Die plicht komt voort uit 
het Activiteitenbesluit (sinds 1993).  

BENG-eisen 
Vanaf 1 januari 2021 wordt de energieprestatie bepaald op basis van 
bepalingsmethode NTA 8800. De nieuwe eisen zijn uitgedrukt in drie BENG-
indicatoren. Deze zijn: 
- BENG 1: De maximale warmte- en koude behoefte in kWh per m2 

gebruiksoppervlak per jaar. 
- BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 

gebruiksoppervlak per jaar. 
- BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. 

Eindnorm per vierkante meter 
Het ministerie van BZK werkt aan een norm voor het primaire energieverbruik per 
vierkante meter gebouwoppervlak. Hoe dit er uit gaat zien per gebouwtype is nog niet 
duidelijk. De Radboud Universiteit anticipeert hier al wel op in de EnergieJaarverslagen, 
waarin per gebouw deze informatie wordt gegeven. 

Klimaatwet 
De Klimaatwet legt de nationale CO2-emissiereductie doelen vast: 49% in 2030 en 95% 
in 2050 t.o.v. 1990. 
In deze wet staat niet hoe dat gerealiseerd moet worden. 
De inhoudelijke maatregelen en concrete plannen zijn in het Klimaatakkoord 
afgesproken met de maatschappelijke partijen die aan het overleg deelnamen. 

Klimaatakkoord 
In 2019 is het Klimaatakkoord tot stand gekomen. 
Dit akkoord bouwt voort op het Energieakkoord en heeft één doel: het verminderen 
van de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO2) in Nederland. 
Om dit te realiseren hebben verschillende sectoren, in totaal meer dan honderd 
partijen, meegepraat over concrete plannen. 
Een voorbeeld hiervan is het opstellen van routekaarten op sectoraal en 
gebouwportefeuille niveau. 

Routekaart 
In 2019 is in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en de VSNU een routekaart voor 
universiteiten ontwikkeld. Deze geeft globaal aan hoe de universiteiten kunnen 
bijdragen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Dat is 49% CO2-reductie in 

2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor is de output gebruikt van de inventarisatie 
van het besparingspotentieel, die eind 2018 is uitgevoerd. De uitkomst is dat de 
universiteiten van 2005 tot 2050 27% primaire energie kunnen besparen. Lastig voor 
universiteiten is om te bepalen hoe om te gaan met onderzoeksapparatuur en 
monumenten. Door te rekenen met de CO2-reductie die de elektriciteitssector gaat 
realiseren, kunnen de landelijke doelstellingen gemakkelijk worden ingevuld door de 
universiteiten. Dat blijkt uit figuur 6. 
 

 
Figuur 6 De sectorroutekaart van universiteiten 

In 2020 heeft RoyalHaskoningDHV op verzoek van BZK-scenario’s doorgerekend met 
hogere percentages van energiereductie. Zie hoofdstuk 5.9. 
 
In 2020 zullen universiteiten een individuele routekaart maken, die mogelijk kan dienen 
als opvolger van de MJA. Na 2 jaar volgt een tussenevaluatie door het Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL) 
Mogelijk dat vanuit sectoren de uitvoering geïntensiveerd moet worden. 

Overzicht 
Figuur 7 geeft schematisch de Nederlandse doelstelling weer voor de reductie van de 
uitstoot aan directe broeikasgassen met de beleidsinstrumenten. 
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Figuur 7 Relevante wetgeving en afspraken 

De Radboud Universiteit voldoet aan wetgeving op energiegebied. Deze wetgeving 
ontwikkelt zich steeds meer naar intensivering van energiebesparing bij 
ondernemingen en instellingen. Om hierop te anticiperen moeten we de uitvoering van 
energiebeleid intensiveren. 
 

5 Wat gaan we doen: Energieprogramma 2021-2024 
 

5.1 Organisatie- en gedragsmaatregelen 
 
Omdat naast Campus & Facilities verschillende gebruikers van diensten en faculteiten, 
invloed hebben op het energieverbruik (zie hoofdstuk 3.1) gaan we met deze 
organisatieonderdelen het energieverbruik nader analyseren en onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om te besparen. Het gaat bijvoorbeeld om het verbruik van 
speciale apparaten (magneten, lasers, MRI’s), in de horeca, bij sporten, ten behoeve 
van schoonmaak, in serverzalen etc. 
Voor de meeste thema’s zijn al gebruikersgroepen bezig met inventarisaties. Deze 
groepen zullen structureler worden begeleidt en waar nodig gefaciliteerd door Campus 
& Facilities en waar ze nog niet bestaan zullen ze worden opgericht. Voor de 
gedragscomponent zal Sociale wetenschappen benaderd worden.  

Ook wordt drinkwaterverbruik meegenomen bij deze inventarisaties.  
Aandachtspunt is meer thuiswerken en de relatie met de bezettingsgraad van ruimten 
in gebouwen. Naast energie kunnen andere duurzaamheidsthema’s worden 
onderzocht. 
De inventarisaties moeten ook leiden tot een betere differentiatie van de 
energiebalans (figuur 1) en tot voorstellen voor energiebesparing. 
 
Aandacht voor meerverbruik 
In de laatste EnergieJaarverslagen is het meerverbruik inzichtelijk gemaakt. 
In het EBP 2017-2020: “Er komt een Energietoets bij elk 
haalbaarheidsonderzoek/projectvoorstel van het UVB. Deze geeft een beeld van het 
meerverbruik (of besparing) bij uitvoering van een project.” 
Deze toets wordt incidenteel uitgevoerd maar nog niet structureel. Daarom wordt dit 
de komende periode verder opgepakt en uitgevoerd. 
 

5.2 Pakket van aanvullende maatregelen 
 
Eind 2018/begin 2019 is er een inventarisatieronde uitgevoerd door drie adviesbureaus 
om de potentiële energiebesparing van de Radboud Universiteit in kaart te brengen. 
Hierbij is specifiek gekeken naar de mogelijke bouwkundige maatregelen en 
elektrotechnische maatregelen gerelateerd aan pompen, ventilatie en verlichting.   
Voor het bepalen van de besparing op energiekosten is gebruik gemaakt van de 
prognose van december 2019 en de gemiddelde all-in tarieven voor de komende 15 
jaren: 

- Gas:   € 0,57/m3 gas 
- Elektriciteit:  € 0,11/kWh   

Figuur 8 geeft de verdeling van potentiële energiebesparing van deze inventarisatie 
weer. 
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Figuur 8 Pakket van aanvullende maatregelen 

LED-verlichting 
Door conventionele verlichting te vervangen door LED-verlichting kan verreweg de 
grootste primaire besparing gerealiseerd kan worden, blijkt uit de inventarisatie. Het 
gaat hier om onder andere de Bibliotheek, het Gymnasion, het Erasmus- en het 
Huygensgebouw. Het grootste deel betreft vervanging van TL-armaturen, een klein 
deel is vervanging van PL-armaturen. Er zijn al goede ervaringen met het toepassen 
van LED.  
 

 
 
Door in LED te investeren zijn er vermeden kosten voor vervanging van de TL-
armaturen. Naast de besparing op energiekosten is er besparing op onderhoud want 
er hoeven geen TL-lampen meer vervangen te worden.   
Er is in de berekening geen rekening gehouden met de resterende afschrijftermijn van 
de TL-armaturen. Door de vervanging in vier jaar gefaseerd uit te voeren, zal er geen 
vervroegde afschrijving op treden. Dit maakt dat de investeringen in LED-verlichting 
zich binnen de technische levensduur van gemiddeld 15 jaar terugverdienen.  

Bij uitvoering van dit programma zal er in 2025 nagenoeg alleen LED-verlichting zijn op 
de campus. 
 
Pompen en ventilatie 
Het toepassen van maatregelen gerelateerd aan pompen en ventilatie, met name het 
toepassen van frequentieregelingen, levert ca. 10% van de potentiële primaire 
energiebesparing. Dit is een eenvoudige maatregel om toe te passen. De gebouwen dit 
het betreft zijn voornamelijk het Huygensgebouw en Mercator 3. 
 

 
 
Bij pompen verdient de maatregel zich niet helemaal terug binnen de technische 
levensduur terug. Een bijkomend voordeel van frequentieregeling is besparing op 
onderhoud, al is dit niet gekwantificeerd. Daarnaast treedt geluidsreductie op en dat is 
vooral bij ventilatie een voordeel. De verwachting is dat deze maatregel verplicht gaat 
worden als Erkende Maatregel. 
  
Bouwkundige maatregelen 
Het toepassen van bouwkundige maatregelen, zoals het verbeteren van de 
gebouwschil, levert de resterende 10% van de potentiële energiebesparing op. 
Ondanks dat deze maatregel zich moeilijk terugverdient, is het toepassen interessant 
en in gevallen zelfs noodzakelijk. 
 
Om in de toekomst duurzame en de meest effectieve energietechnieken toe te kunnen 
passen, is de overstap naar lage temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling 
noodzakelijk. In het kader van thermisch comfort dient de gevel minimaal te voldoen 
aan: 

- Warmteweerstand van Rc 2,5 m2K/W  
- HR++ beglazing te hebben 
- Thermisch onderbroken kozijnen. 

 

Verlichting -
Huygens

35%

Verlichting -
andere 

gebouwen
45%

Ventilatie
7%

Pompen
1%

Bouwkundig
12%

Verdeling potentie (primaire) energiebesparing

Elektriciteit Primaire Energiekosten Lampvervanging Totaal Besparing

besparing energie besparing vermeden kosten
kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar € incl. BTW per jaar € incl. BTW per jaar

    LED verlichting 2.666.319 13.918 € 11.821.000 € 293.300 € 502.800 € 796.100

Maatregel Investering
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Daarnaast levert isoleren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het 
energielabel. Dit draagt bij aan het voldoen aan toekomstige wetgeving (voor 
kantoren): energielabel C in 2023 en energielabel A in 2030. 
 
Lage temperatuurverwarming 
Huize Heyendael is aangesloten op het heetwaternet van Radboudumc. Radboudumc 
wil de aanvoertemperatuur verlagen met het doel om de warmtevoorziening te 
verduurzamen door verdringen van gasverbruik door inzet van warmtepompen. De 
consequentie is dat de verwarmingsinstallatie in Huize Heyendael moet worden 
aangepast. Ondanks de monumentstatus is dit mogelijk door aanpassingen in de 
luchtbehandelingsinstallatie. 
 

 
 
Deze maatregelen maken het mogelijk de warmtevoorziening van Radboudumc te 
verduurzamen en geven tegelijkertijd voor de universiteit een besparing op 
gasverbruik. 
 
Zonnepanelen 
In de vorige beleidsperiode waren zonnepanelen nog een toetje op een 
energiebesparingproject. Inmiddels is de prijs van zonnepanelen gedaald waardoor het 
concurrerend is geworden ten opzichte van andere maatregelen. Niet uit het oog 
verloren mag worden dat het niet ten koste mag gaan van de eerste stap in de trias 
energetica.  
De doelstelling blijft om zo veel mogelijk geschikte daken te beleggen met 
zonnepanelen. Onderzocht wordt of ook geveldelen in zonnestroom kunnen gaan 
voorzien. 

                                                                 
2 Dit is exclusief het Maria Montessori gebouw. 

Voor nieuwe daken kan de komende jaren 750 kWp worden geplaatst2. Dit past in het 
beleid om zoveel mogelijk zelf duurzame energie op te wekken. 
 

 
 
Waarschijnlijk is hiervoor geen SDE+(+) subsidie meer mogelijk. Gezien de kostprijs van 
zonnepanelen verdienen deze zich toch binnen de technische levensduur van 20 jaar 
terug. 
 
Met dit aanvullende pakket zijn alle maatregelen in beeld die zich nog terugverdienen 
binnen de technische levensduur, op isolatiemaatregelen na. In bijlage 5 is een 
overzicht gegeven van de besparingen van dit pakket per gebouw. Het is dus een 
ambitieus programma en betekent een intensivering van de uitvoering.  
 

5.3 Sloop / nieuwbouw / renovatie 
 
Veel besparing is mogelijk door sloop van gebouwen. 
Voor Spinoza Laag en Thomas van Aquinostraat 8 is al besloten deze te slopen als de 
nieuwbouw van Maria Montessori af is. Van andere gebouwen die op de nominatie 
staan om gesloopt te worden of af te stoten is in september 2020 een momentopname 
gemaakt van de te verwachten toekomst.  
Hieronder is een overzicht gegeven van de besparingen die met de 
sloop/afstoten/renovatie van deze gebouwen gerealiseerd kan worden. Hiermee is in 
de volgende paragrafen gerekend. Het op te stellen campusplan geeft invulling aan de 
toekomst van deze gebouwen. Als het beeld daardoor verandert moet de 
energieverwachting worden bijgesteld.  
 

Gas Elektriciteit Primaire Energiekosten
besparing besparing energie besparing

m3 kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar
isolatie 73.513 28.675 2.476 € 3.816.000 € 45.100

Maatregel Investering

Gas Elektriciteit Primaire Energiekosten
besparing besparing energie besparing

m3 kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar
LT verwarming 32.000 -52.750 737 € 363.000 € 12.400

Maatregel Investering

Elektriciteit Primaire Energiekosten
besparing energie besparing

kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar
zonnepanelen 750.000       3.915 € 1.597.000 € 82.500

Maatregel Investering
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Er zijn geen kosten voor deze maatregelen opgenomen omdat het uitgangspunt is dat 
deze in het project worden opgenomen. Gebouwen aanhouden waarvan de functies 
niet meer optimaal benut worden heeft negatieve consequenties voor het 
energiebeleid. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk besluiten te nemen over 
renovatie of sloop van deze gebouwen.  
Het Maria Montessorigebouw wordt energieneutraal, waarbij op jaarbasis geen netto 
import van fossiele energie nodig is voor verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, 
liften en MER/SER-apparatuur.   
Het is nodig deze lijn van steeds zuiniger nieuwbouw door te zetten omdat daar juist 
grote stappen te maken zijn. Vanaf nu moeten nieuwe gebouwen daarom 
energieleverend zijn.  
 

5.4 Corona 
 
Door de maatregelen die zijn getroffen op de universiteit ten gevolge van het 
Coronavirus is het elektriciteitsverbruik in 2021 gedaald met ongeveer 2,6 miljoen kWh. 
Dit omdat gebouwen minder uren in gebruik zijn. Het gasverbruik daalde in 
verhouding minder: met 60.000m3.  Dit komt omdat het stookseizoen voorbij was en 
omdat de klimaatcondities niet worden verminderd ook al zijn er maar weinig mensen 
in het gebouw. Hoewel de gebruikstijden zijn aangepast, zijn bijna alle gebouwen open 
gebleven tijdens de Coronaperiode. Als bij een volgende uitbraak meer gebouwen 
worden gesloten, is een grotere besparing mogelijk. 
 
Als door Corona in de toekomst studenten en medewerkers minder gebruik gaan 
maken van gebouwen op de campus heeft dat nagenoeg geen invloed op de 

effectiviteit van het pakket van aanvullende maatregelen. De isolatie-, pomp- en 
ventilatiemaatregelen geven ook met Coronamaatregelen dezelfde besparing. 
Zonnepanelen werken gewoon door. 
Voor LED-verlichting geldt zelfs dat ze een verbetering geven omdat er meer 
mogelijkheden zijn voor gebruiksafhankelijkheid (aanwezigheidsdetectie). 
 

5.5 Overzicht/Kosten 
 
In figuur 9 is grafisch weer gegeven welke energiekostenbesparingen (Y-as) met 
benodigde investeringen (X-as) gerealiseerd kunnen worden. De grootte van de bollen 
geeft de besparing op primaire energie weer. 
 
 

 
Figuur 9 Effect van investering op kosten- én energiebesparing per maatregel 

Hieronder is (in tabelvorm) een overzicht gegeven van de energiebesparing en de 
kosten van het energieprogramma. 
 

Gas Elektriciteit Primaire
besparing besparing energie

m3 kWh GJ
TvA8+Spinoza Laag sloop 62.000      600.000      5.094       besloten
Spinoza Hoog sloop/afstoten 46.000      600.000      4.588       nog niet besloten
UBC sloop 60.000      100.000      2.421       nog niet besloten
Linnaeus renovatie + HEN 20.000      300.000      2.199       nog niet besloten
TvA1 sloop 20.000      210.000      1.729       nog niet besloten
Erasmus renovatie 32.000      300.000      2.579       nader onderzoek
Totaal 240.000   2.110.000   18.610    
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Een uitgebreid overzicht is opgenomen in bijlage 6. 
 

5.6 MIP 
 
MJOP verlichting 
Binnen het MJOP is rekening gehouden met de vervanging van de verlichting. Het 
bedrag dat voor de beoogde verlichting nodig is, is uitgesmeerd over 10 jaren. Vanuit 
energetisch én financieel oogpunt is het beter de vervanging van verlichting vervroegd 
uit te voeren. Het budget voor vervanging van verlichting zou dus eigenlijk naar voren 
gehaald moeten worden (2021-2024). In de berekening van de netto-investering is 
thans rekening gehouden met de kosten voor reguliere lampvervanging.  
 
MIP energie   
De bruto-investeringen van bovengenoemde maatregelen voor het Energieprogramma 
2021-2024 worden opgenomen in het MIP en betreffen 18,1 M€ totaal ofwel gemiddeld 
4,5 M€ per jaar voor 2021 tot en met 2024.  
De levensduur van de maatregelen is 15 tot 50 jaar. Hieruit volgt een afschrijving van 
k€ 1.008 per jaar. Daar staat een energiekostenbesparing van k€ 831 per jaar én een 
besparing op lampvervanging van k€ 503 tegenover (samen k€ 1.334). Dit geeft een 
positief saldo van k€ 326 per jaar. 
 
De benodigde jaarlijkse investeringen vanaf 2025 zijn moeilijk in te schatten maar er zal 
minimaal een basisbedrag nodig zijn. Daarom wordt M€ 3 per jaar opgenomen voor 

                                                                 
3 Uniforme aannames Sectorale routekaarten maatschappelijk vastgoed; versie 2.2 Hierin wordt 
verwezen naar NTA 8800 voor de PEF. 

energiemaatregelen in de MIP. Daarmee kan de uitvoering van het energiebeleid 
gecontinueerd worden en de doelstelling Energieneutraal in 2050 behaald.  
 

5.7 Beoogd resultaat: Energiebesparing 

Uitgangspunten 
Tot nu hebben we in de verantwoording van het energiebeleid het totale verbruik van 
de campus minus dat van het HFML gerapporteerd. Dit is afgesproken in het kader van 
de MeerJarenAfspraak (MJA) omdat het gebruik van deze magneten een op zich staand 
proces is waar het UVB geen invloed op heeft en daardoor buiten de scope van 
efficiencyverbetering valt. Het verbruik van de magneten valt echter wel onder 
verantwoordelijkheid van de Radboud Universiteit. Daarnaast benut de universiteit 
restwarmte van de magneten. Daarom is besloten om vanaf 2021 het verbruik van 
magneten te betrekken in het energiebeleid van de Radboud Universiteit. In de 
komende EnergieJaarverslagen zullen die verbruiken gespecificeerd worden. 
 
Bij de uitvoering van het energiebeleid is tot nu steeds gerekend met een primaire 
energie factor (PEF) van 2,56. Dit is het gemiddeld rendement van elektriciteitscentrales 
van 40% in Nederland. Daarmee kan de totale primaire energie van elektriciteit worden 
bepaald. Op deze manier kan gas bij elektriciteit worden opgeteld tot totaal primair 
energieverbruik. Doordat in toenemende mate elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, 
is dat rendement geen goede omrekeningsfactor meer voor primaire energie. Voor de 
sectorale routekaarten is hiervoor PEF =1,45 vastgelegd3. 
 
Het klimaatakkoord heeft 1990 als referentiejaar voor het bepalen van het resultaat. 
Voor universiteiten en andere maatschappelijke organisaties zijn voor dat jaar geen 
reproduceerbare gegevens bekend. Daarom is voor maatschappelijke organisaties 
gekozen voor 2018 als referentiejaar. Het totale verbruik op de Radboud Universiteit 
was toen 328 TJ (gecorrigeerd voor het temperatuurverloop). In bijlage 5 is een 
overzicht gegeven van het verbruik per gebouw. 

Energieprogramma 2021-2024 
In figuur 10 is aangegeven wat het effect is van verschillende maatregelen. Hierbij is 
2019 gemeten en is 2020 geschat op basis van het nog te meten effect van het Hybride 
Energie Net. Voor 2021 t/m 2024 zijn als maatregelen opgenomen: HEN++, het 

Gas Elektriciteit Primaire Totaal Besparing

besparing besparing energie kosten

m3 kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar
Organisatie+gedrag p.m. p.m. p.m.

Aanvullend pakket 106.603          3.645.561    22.404         € 18.184.000 € 964.600

Sloop / renovatie 240.000          2.110.000    18.610         € 368.900

Totaal 346.603          5.755.561   41.014        € 18.184.000 € 1.333.500

Maatregel Investering
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aanvullende pakket van maatregelen en sloop van diverse gebouwen. De blauwe kleur 
geeft aan dat deze maatregelen al besloten zijn. 
 

 
Figuur 10 Energiebesparing door energieprogramma 

De energiebesparing over 2019 en 2020 is gemiddeld 4,6% per jaar absoluut. De 
besparing over 2021 t/m 2024 is gemiddeld 4,1% absoluut. Dit zijn belangrijke stappen 
waarmee de Radboud universiteit een sterk energieprogramma neerzet. In totaal 
wordt hiermee een energiebesparing van 26% in 2024 gerealiseerd (t.o.v. 2018). 

Energieneutraal in 2050 
Met het Energieprogramma 2021-2024 maken we goede stappen. De universiteit ligt 
op koers om energieneutraal te worden in 2050. De weinige energie die dan nog nodig 
is, wordt duurzaam op de campus opgewekt. Dit is extra belangrijk omdat het stappen 
zijn die de universiteit zelf kan en moet zetten.  
Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,9% energie bespaard worden (absoluut). Hoe dat precies 
moet, is nu nog niet te bepalen. Eind 2020 is al wel een aanvang gemaakt met een 
onderzoek hoe we de WKO verder kunnen benutten. 

                                                                 
4 Daar waar klimaatneutraliteit betrekking heeft op de gehele bedrijfsvoering (incl. goederen en 
vervoer) gaat energieneutraliteit in op het gas- en elektriciteitsverbruik op de campus. 

De verwachting is dat investeringen zich steeds moeilijker terugverdienen. Maar er 
komen misschien ook nieuwe (disruptieve) ontwikkelingen, bijvoorbeeld doorbraak van 
nieuwe technologieën of sterke prijsdaling van maatregelen.  
De benodigde jaarlijkse investering zullen naar verwachting minimaal gelijk blijven. 
Daarom wordt M€ 3 per jaar opgenomen in het MIP tot 2030 zodat de uitvoering van 
het energiebeleid gecontinueerd kan worden. 
 

 
Figuur 11 Stappen naar energieneutraal 2050 

Daarmee laat de Radboud Universiteit ook zien dat energieneutraliteit4 geen loze 
belofte is maar dat het klimaatverandering serieus neemt en dat de aanpak ervan een 
vast onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.  
 
Het college van bestuur heeft de ambitie uitgesproken om al in 2040 energieneutraal 
te worden. Deze beleidsperiode wordt daarom onderzocht hoe dit kan worden 
gerealiseerd. 
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5.8 Beoogd resultaat: CO2-reductie 
 
In dit hoofdstuk is weergegeven wat de ontwikkeling van de CO2--reductie is.  
Voor de RU zijn er redelijk betrouwbare gegevens die tot 1998 teruggaan. De CO2 -

emissie was toen ongeveer gelijk aan die van 2018. Zie figuur 4. Beschikbare cijfers van 
omstreeks 1990 laten een beeld zien van CO2-emissies dat ongeveer overeenkomt met 
1998. Dus globaal kunnen we stellen dat de CO2-emissie door gas- en elektraverbruik 
van de RU in 2018 ongeveer gelijk was aan 1990.  

CO2-reductie realiseren we samen 
In figuur 12 is met het gele vlak weergegeven wat de reductie is ten gevolge van de 
gasbesparing door het Energieprogramma 2021-2024. Met het donkerbruine vlak is 
weergegeven wat de reductie is door de elektriciteitsbesparing (minder kWh) die de 
Radboud universiteit zelf realiseert (inclusief eigen opwekking met zonnepanelen). 
Hierbij is een vaste emissiefactor (2018) voor elektriciteit gebruikt.   
Dus op eigen kracht kan de RU een reductie van 22% realiseren in 2024 (t.o.v. 2018). 
De elektriciteitssector werkt ook aan de verduurzaming van de elektriciteitsproductie. 
Om het effect hiervan inzichtelijk te maken wordt de Klimaat en Energie Verkenning 
2020 (KEV) gebruikt. Het PBL rekent hierin de verduurzaming van het elektriciteitspark 
in Nederland door.  
De emissie daalt spectaculair van 0,43 naar 0,12 kg CO2/kWh. Dit komt door uitbreiding 
van duurzame productie, vooral door wind op zee. In het klimaatakkoord is 
afgesproken dat die CO2 -reductie wordt toegeschreven aan de elektriciteitssector.  
In figuur 12 is met het lichtbruine vlak aangegeven wat de verduurzaming van de 
elektriciteitssector betekent (31% extra). De Radboud Universiteit draagt hier aan bij 
door de samenwerking met additionele groene stroom. 

Additionele groene stroom 
De Radboud Universiteit en het Radboudumc hebben gekozen voor additionele groene 
stroom. Daarmee dragen zij concreet bij aan de realisatie van dat extra 
productievermogen. De Radboud Universiteit zorgt er daarmee voor dat een 
belangrijke randvoorwaarde voor de bijdrage van de elektriciteitssector wordt 
ingevuld. Hiermee komt de reductiedoelstelling van het Klimaatakkoord (49% in 2030) 
in beeld. 
 

 
Figuur 12 CO2-reductie door energieprogramma 

Belangrijk voor het realiseren van deze emissiereductie is dat andere sectoren 
voldoende energie besparen en dat er voldoende investeringsmogelijkheden zijn voor 
de sector om die extra duurzame productiecapaciteit te realiseren. Verder is het 
belangrijk dat de voorgenomen projecten allemaal uitgevoerd kunnen worden. Dus om 
de emissiecijfers uit het KEV te halen moet elektriciteit bespaard worden en moet het 
duurzame productievermogen worden uitgebreid. 

Samengevat 
De Radboud Universiteit realiseert de belangrijke CO2 –reductie door uitvoering van het 
Energieprogramma 2021-2024. Dit levert een forse gas- en elektriciteitsbesparing op. 
Door inspanningen van de elektriciteitssector wordt de CO2 –reductie nog beter en 
komt de doelstelling van het Klimaatakkoord in beeld. Door langjarig additionele 
groene stroom in te kopen, levert de universiteit een belangrijke voorwaarde voor 
realisatie van de verduurzaming van elektriciteit. 
   

5.9 Vergelijking met sector routekaart 
 
De sectorroutekaart die in 2019 namens de vereniging van universiteiten (VSNU) is 
ingediend, gaat uit van een energiebesparing van 27% tussen 2005 en 2050 voor alle 
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universiteiten. Op verzoek van BZK zijn ook verdergaande scenario’s doorgerekend: 
BAU; -25-35%; -45-55% en -75-85%. 
 

 
Figuur 13 Energieprogramma en ambitie van RU vergeleken met VSNU-scenario’s 

De sectorroutekaart komt overeen met scenario 1. Deze sectorroutekaart en die van 
andere maatschappelijke organisaties zijn doorgerekend door het PBL. De conclusie is 
dat ze niet bijdragen aan het Klimaatakkoord. De scenario’s blijven ook wat achter als 
het om energiebesparing gaat. Dit heeft te maken met dat het nu nog niet goed 
mogelijk is in te schatten welke maatregelen mogelijk zijn vanaf 2030 en dat de 
scenario’s afhankelijk zijn gemaakt van wat de elektriciteitssector gaat realiseren.  
Het is niet mogelijk de scenario’s wat betreft kosten te vergelijken met ons 
Energieprogramma. Wel blijkt uit figuur 13 dat met het Energieprogramma meteen al 
de benodigde stappen worden gezet.  

Individuele routekaart 
Afgesproken is dat alle universiteiten in 2020 een individuele routekaart indienen bij 
het ministerie van BZK. Een uittreksel van dit EBP met energieprogramma dient 
daarvoor als basis. 

                                                                 
5 Dit komt overeen met de hoogste puntenscore in de categorie Materialen bij BREEAM  

6 Duurzaam materiaalgebruik / circulair bouwen 
 
Een circulaire economie gaat uit van zo min mogelijk grondstoffenverbruik, waarbij 
kringlopen gesloten worden en afval niet meer bestaat. Circulariteit is voor de Radboud 
Universiteit het minimaliseren van het gebruik van primaire grondstoffen en het 
tegengaan van verspilling. 

Circulaire ontwerpprincipes 
Circulariteit wordt bereikt door: 

1. Preventie  
Voorkomen van ingrijpen als het niet écht hoeft. 

2. Waardebehoud 
Verlengen van de levensduur van bestaande objecten, bijvoorbeeld door renovatie, of 
niet ingrijpender dan nodig.  
Het duurzaam gebruik maken van bestaande objecten of materialen, bijvoorbeeld door 
‘tweedehands’ installaties of bouwmaterialen.  

3. Waardecreatie  
Als toch iets nieuws noodzakelijk is, ontwerp het dan dusdanig dat het meerdere 
levenscycli mee zal kunnen gaan, dat het toekomstbestendig is en dus flexibel, dat het 
optimaal beheerd en onderhouden kan worden en dat het gemaakt kan worden met 
duurzame materialen en minimale grondstoffen- en energiebehoefte.  
 
Het beleid op dit thema wordt verder uitgewerkt in overleg met de 
programmadirecteur duurzaamheid en de afdeling inkoop. Vooruitlopend hierop 
worden de voorwaarden voor duurzaamheid van materiaalgebruik aangescherpt.  
 
Eisen aan nieuwbouw of grootschalige verbouwingen 
De RU stelt als eis dat nieuwe gebouwen of grootschalige renovaties (‘als nieuw’) 
dienen ontworpen te worden volgens de circulaire ontwerpprincipes. Dat betekent dat 
vanuit de circulaire gedachte verbouwen de voorkeur heeft en daarna renovatie en 
dan pas nieuwbouw.  

Voor elk nieuw gebouw of grootschalige renovatie (projecten > 1 M€) wordt een Milieu 
Prestatie Gebouwen (MPG) uitgerekend. Dit is een true pricing methode voor 
utiliteitsgebouwen (zie hoofdstuk 8). Strenger dan de wettelijke eis (=1) mag deze MPG 
op de Radboud Universiteit niet hoger zijn dan 0,555.  
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Gebouwen moeten vanaf nu slim, flexibel en toekomstbestendig worden gebouwd, 
zodat ruimtes meerdere gebruiksmogelijkheden hebben met bijbehorende faciliteiten 
en ook optimaal gebruikt worden, zodat niet onnodig veel ruimtes leegstaan. ‘Flexibel’ 
heeft ook betrekking op de mogelijkheid van bouwkundige en klimaattechnische 
aanpasbaarheid als gevolg van veranderende eisen.  

Grondstoffenverbruik  
Om verspilling van grondstoffen te minimaliseren, wil de RU geen hoogwaardige 
producten weggooien, afvalstromen beperken en nieuwe producten zo circulair 
mogelijk inkopen. Daarom worden vrijkomende producten zoveel als redelijk mogelijk 
opnieuw ingezet via de interne kringloopwinkel. Waar nodig worden zij ‘gerefurbished’. 
Dit geldt voor courante artikelen als meubilair maar ook voor bouwkundige en 
installatietechnische materialen.  

‘Nieuwe’ producten die worden aangekocht, zijn bij voorkeur geproduceerd uit 
‘biobased’ of gerecyclede grondstoffen. Daarnaast zijn ze in de toekomst goed 
herbruikbaar in geheel of delen en flexibel inzetbaar, dus modulair, gestandaardiseerd 
en demonteerbaar.  

Kleinere projecten 
In kleinere projecten wordt gewerkt met de milieuclassificaties van NIBE, waarbij 
producten van milieuklasse 3 of hoger niet zijn toegestaan. 

Het Milieuclassificatiesysteem van NIBE is ook gebaseerd op levenscyclusanalyses 
(LCA). De gegevens zijn beschikbaar op componentniveau (wat is bijvoorbeeld een 
duurzame oplossing voor dakbedekking op een plat dak) en geven een snelle indicatie 
van de milieubelasting. Er zijn 7 klassen: 1 geeft de laagste milieubelasting en 7 de 
hoogste. 

Meerkosten duurzaam materiaalgebruik 
Vaak wordt gedacht dat duurzame materialen duurder zijn dan traditionele materialen. 
Dit is echter vooral zo wanneer op traditionele wijze wordt ontworpen, waarbij op 
productniveau materialen worden vervangen door duurzamere alternatieven. 
Wanneer echter direct vanaf de eerste pennenstreek wordt ontworpen met 

                                                                 
6 Uit onderzoek van de DGBC blijkt dat bouwen met een MPG van 0,55 3% duurder is voor een 
referentiegebouw van vóór de invoering van een wettelijke MPG-norm. Met de invoering van die 
norm is het verschil gedaald tot 1,5%   

duurzaamheid als richtlijn, zal dit zich bovenal uiten in ontwerpkeuzes en in mindere 
mate in productkeuzes en is de meerprijs beperkt tot ongeveer 1,5%6. Zie 
rekenvoorbeeld en voetnoot in hoofdstuk 8.  
Wanneer veel materialen hergebruikt kunnen worden en overdimensionering 
voorkomen wordt, kan een gebouw zelfs goedkoper uitvallen.  
Daarnaast wordt verwacht dat duurzame producten in de loop der tijd naar 
verhouding ‘goedkoper’ zullen worden, waardoor de verschillen verder zullen afnemen.  
 
Momenteel zijn diverse divisies en organisatieonderdelen bezig met het onderwerp 
circulariteit. Bovenstaande is afgestemd met degenen die hiermee bezig zijn.   

7 Drinkwaterverbruik 
 
Tot en met 2019 zijn forse besparingen doorgevoerd in het drinkwaterverbruik met 
name door de aanpak van koelsystemen en laboratoria. 
Het verbruik was ruim 100.000 m3 in 2019. Hiervan is ongeveer 34% voor gebruik in 
laboratoria, 12% voor horeca en 8% voor douches in het sportcentrum. 
Het streven blijft 2% drinkwaterbesparing per jaar. Dit gaan we doen door goed beheer 
met behulp van het Energie Consumptie Systeem en opsporen van grote verbruikers in 
laboratoria. 

8 Echte kosten van energie: True pricing 

Inleiding 
Bij elk product dat we kopen, betalen we een zekere prijs, die – ietwat simpel gesteld – 
bestaat uit de onkosten van de productieketen (grondstoffen, brandstofverbruik, 
arbeidsloon, et cetera) en een winstmarge. Dit is de prijs die op de offerte staat. Een 
product heeft gedurende zijn levenscyclus echter ook negatieve impact op mens en het 
milieu waarvan de kosten niet meegenomen worden in de kostprijs. Denk hierbij aan 
CO₂, fijnstof, verzuring of allerhande giftige stoffen in het water.  
 
De negatieve impact zelf kost in feite niets, maar veroorzaakt indirect hoge kosten voor 
de maatschappij. Bijvoorbeeld: CO₂-uitstoot leidt tot klimaatverandering, waardoor het 
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waterpeil stijgt en de dijken verhoogd moeten worden. Fijnstof in de lucht verkort de 
levensduur van mensen en zorgt voor een toename van longziekten, waardoor de zorg 
duurder wordt. Giftige stoffen in het water moeten verwijderd worden voordat het 
drinkwater kan worden, waardoor de waterzuiveringsinstallaties harder moeten 
werken. Dit zijn allemaal consequenties van de keuze van een consument voor een 
bepaald product waar de maatschappij als geheel voor betaalt, vaak pas ver na de 
eigenlijke koop van het product. De kosten voor het product worden dus eigenlijk 
afgewenteld op de maatschappij. Sommige kosten betalen we via belastingen, andere 
worden nog doorgeschoven naar toekomstige generaties, zoals bij klimaatverandering. 
 
Vanuit het principe van ‘de vervuiler betaalt’ wordt dit afwentelen op de maatschappij 
gezien als oneerlijk. De gevolgen zijn vaak niet direct zichtbaar en daardoor zijn we ons 
er weinig van bewust. De producent veroorzaakt allerlei negatieve effecten die hij niet 
hoeft te betalen; het product is dus eigenlijk te goedkoop. Tegelijkertijd zijn duurzame 
ontwikkelingen vaak duur en dus niet concurrerend, terwijl zij minder negatieve milieu 
en sociale impact veroorzaken. Omdat de aanschafprijs vaak hoog is, valt de keuze 
namelijk niet snel op deze duurzamere alternatieven en hierdoor blijft ook de 
ontwikkeling van duurzame producten achter. Het kiezen voor niet duurzame 
producten en het achterwege laten van maatschappelijke kosten houdt de productie 
van milieuonvriendelijke producten en de afwenteling van schaduwkosten op de 
maatschappij in stand. 
 
Om dit gelijk te trekken en eerlijker te maken, willen we weten wat de prijs voor het 
product zou zijn als álle door het product veroorzaakte kosten meegenomen zouden 
worden. Hiervoor worden de maatschappelijk kosten steeds vaker opgeteld bij de 
investeringskosten. Dit noemen we true pricing. De maatschappelijke kosten worden 
bepaald met de schaduwprijsmethode. Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt 
over hoeveel kosten meegerekend zouden moeten worden om negatieve milieu-
impact te voorkomen of op te lossen. Maatschappelijke kosten worden ook wel 
schaduwkosten, milieukostenindicator (MKI) of externe kosten (‘externalities’) 
genoemd.   

Energie 
Voor elektriciteit in Nederland is geanalyseerd wat de externe kosten zijn, die niet in de 
kostprijs zijn verrekend. Daar bovenop komt de all-in kostprijs voor de Radboud 
Universiteit. Een deel van de externe kosten betalen we al: Energiebelasting, Opslag 

                                                                 
7 True pricing past goed in de ontwikkeling om “interne CO2 beprijzing” toe te passen maar het is 
meeromvattend. 

Duurzame Energie en garanties van Oorsprong. Als we deze kosten ervan aftrekken, 
dan blijven de maatschappelijk verantwoorde kosten over. Daaruit blijkt dat we voor 
2020 83% eigenlijk meer zouden moeten betalen. 
 

 
 
Voor gas is dezelfde exercitie uitgevoerd. Voor gas zouden we eigenlijk 109% extra 
moeten betalen voor de maatschappelijk verantwoorde prijs. 
 

 
 
De directe kosten voor de Radboud Universiteit komen in 2020 uit op ruwweg M€ 3,2. 
Als we de maatschappelijk verantwoorde kosten zouden betalen zou dat ruim M€ 6 
zijn. 
We krijgen in 2020 niet een rekening voor het verschil en heeft ook geen effect op de 
boekhouding van de universiteit. Maar deze kennis geeft wel stof tot nadenken over 
hoe we met energiekosten om gaan. Het is dus maatschappelijk verantwoord om extra 
te investeren in energiebesparing.   
 
In de toekomst wordt het verschil tussen de maatschappelijk verantwoorde7 kosten en 
de kostprijs voor de RU kleiner. Dit komt omdat meer externe kosten worden verwerkt 
in belasting en opslag, waarbij de verhouding tussen kleinverbruikers en 
grootverbruikers meer wordt recht getrokken.  

True pricing van elektriciteit 2020 2025 2030 Eenheid
Externe kosten totaal a 0,076       0,058       0,029       € /kWh
Prijs RU all in incl. BTW b 0,0844 0,102 0,114 € /kWh 
Energiebelasting en Opslag Duurzame Energ c 0,005 0,0087 0,0087 € /kWh 
Garanties van Oorsprong d 0,00073 0,0044 0,0044 € /kWh 
Maatschappelijke verantwoorde kosten a+b-c-d 0,155       0,147       0,130       € /kWh
RU zou extra moeten betalen (a+b-c-d)/b-1 83% 44% 14%

True pricing van aardgas 2020 2025 2030 Eenheid
Externe kosten totaal a 0,40 0,42 0,43 €/nm3 

Prijs RU all in incl. BTW b 0,31 0,53 0,61 €/nm3 

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie c 0,06 0,15 0,15 €/nm3 

Maatschappelijke verantwoorde kosten a+b-c 0,65 0,79 0,89 €/nm3 

RU zou extra moeten betalen (a+b-c)/b-1 109% 50% 46%
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Bij elektriciteit wordt verder door het opvoeren van duurzame productiecapaciteit de 
CO2-emissie per eenheid veel lager. 
 
Bij de bepaling van de besparing op energiekosten in hoofdstuk 5 is uitgegaan van de 
geprognotiseerde all-in prijzen gemiddeld voor de komende 15 jaar (dit is de 
technische levensduur van installatiemaatregelen). 
Betrekken we de maatschappelijk verantwoorden prijzen op het energieprogramma 
dan is de opbrengst k€ 290 hoger per jaar. In bijlage 6 is dit uitgewerkt. Daarin is ook te 
zien dan de terugverdientijd bij toepassing van maatschappelijk verantwoorden kosten 
verbeterd.  

Materiaalgebruik 
Net als voor energie kan voor materiaalgebruik met true pricing worden gewerkt. De 
maatschappelijke kosten heten hier MKI. Voor gebouwen wordt de MKI vertaald naar 
de Milieuprestatie Gebouwen (MPG), dat wil zeggen: MKI per m2 bruto vloeroppervlak 
per jaar. Wettelijk gezien mag deze maximaal 1,00 zijn, wat eenvoudig haalbaar is, 
terwijl de Radboud Universiteit een maximum van 0,55 eist, wat ambitieus is maar 
haalbaar.  
 
Om de MPG uit te leggen, gebruiken we een fictief nieuw onderwijsgebouw als 
voorbeeld: 
Er wordt gerekend met 15.000 m2 bruto vloeroppervlak en we gaan uit van een 
levensduur van 40 jaar. Een algemene indicatie van bouwkosten voor een 
onderwijsgebouw van deze afmeting is ongeveer €24 miljoen8.  
Er worden twee ontwerpen gemaakt. Ontwerp A maakt gebruik van robuuste, 
traditionele bouwmaterialen, alles gloednieuw en liever een schroefje meer dan 
minder, gewoon voor de zekerheid. Het wordt een prachtig gebouw van beton en staal 
voor precies de verwachte €24 miljoen. Ontwerp B maakt gebruik van circulaire 
ontwerpprincipes en is daardoor lichter, slanker en niet overgedimensioneerd. Er 
wordt ook gebruikgemaakt van beton met puingranulaat, gerefurbishte kozijnen en 
plafondplaten en biobased isolatiematerialen. Het ontwerp is eveneens prachtig en 
voldoet aan alle bouweisen en –normen, maar kost daardoor wel 1,5% meer: €24,36 
miljoen. Ontwerp B wordt terzijde gelegd. 
 
Nu wordt voor beide ontwerpen de impact op het milieu berekend. Ontwerp B blijft 
ruim onder de gestelde MPG en komt zelfs uit op 0,51. De totale milieu-impact over de 
gehele levensduur is €306.000 (15.000*40*0,51). Ontwerp A voldoet net aan de 

                                                                 
8 Bron: https://www.bmvv.nl/ 

wettelijke MPG van 1,00 en heeft daardoor een totale milieu-impact van €600.000 
(15.000*40*1,00). 
 

 Ontwerp A Ontwerp B 
Investeringskosten €24.000.000,- €24.360.000,- 
Milieukosten €600.000,- €306.000,- 
Totaal €24.600.000,- €24.666.000,- 

 
Indien op laagste prijs wordt gegund en geen kwaliteitscriteria worden meegenomen 
zou ontwerp A worden gekozen. Dit voldoet echter niet aan de ambitie van de 
Radboud Universiteit op het gebied van duurzaam materiaalgebruik. Daarom moet de 
maximale MPG worden meegenomen als gunningseis. De maatschappelijke kosten 
(true price) worden daarmee nagenoeg niet hoger. 
 
Voor andere duurzaamheidsthema’s wordt onderzocht of true pricing kan worden 
toegepast. Algemeen beleid hiervoor wordt opgesteld. Maar voor energie- 
materiaalgebruik willen we hierop een voorschot nemen.  
  

https://www.bmvv.nl/
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Bijlage 1  Resultaat uitgevoerde projecten 2005-2017 
 
De afgelopen jaren, vanaf deelname aan de MJA, zijn diverse energiebesparende 
projecten uitgevoerd.  
 
De eerste figuur geeft een samenvatting van de besparingen weer. 
Ten opzichte van 2005 is weergegeven wat het effect van het weer is, de uitbreiding in 
m2 (Gebouw), meerverbruik (Inefficienties) en de besparing. 
De tweede figuur laat de gerealiseerde resultaten per jaar zien. We zien dat vanaf het 
jaar 2009 de besparing van de genomen maatregelen werden geregistreerd 
(voorgaande jaren hebben zijn qua besparing niet geregistreerd). Over de jaren heen 
zien we dat er ieder jaar een besparing is gerealiseerd van minimaal 1 TJ op 2016 na, 
waar een extra 0.1 TJ is verbruikt voornamelijk door defecte warmtepompen; 
ingebruikname legionella bestrijdingsinstallatie en andere aanpassingen in bestaande 
installaties. In 2017 is, met een besparing van ruim 30 TJ, veel energie bespaard door 
de genomen maatregelen.  Onder andere Mercator III en Gymnasion zijn in dat jaar 
aangekoppeld aan het WKO-net. Ook zijn er diverse klimaatinstallaties aangepast en 
zijn er veel verlichtingsprojecten over gehele campus uitgevoerd. 
 
De resultaten zijn ook per categorie en per gebouw, respectievelijk 3e en 4e figuur, 
weergegeven. Wat interessant is om te zien is dat verwarmingsmaatregelen de meeste 
besparing tot gevolg heeft gehad. Het gaat om: 
- Isolatie en decentraal stoken. 
- Optimalisatie van de WKO en levering van restwarmte van het HFML (magnetenlab). 
- Het aanpassen van instellingen van klimaatsystemen in gebouwen. 
- Het verbeteren van de schil van Mercator 3 en aansluiting op de WKO in 2017. 
Dit is ook goed te verklaren omdat het HEN werkt door middel van warmtepompen die 
op een efficiënte wijze warmte voor ruimteverwarming kan opwekken. In totaal heeft 
de deze categorie ruim 35 TJ aan energie bespaard. Daarnaast is door het 
optimaliseren van de verlichting, door de huidige verlichting te vervangen voor 
energiezuinige varianten, 16,5 TJ bespaard. Als er wordt gekeken naar de besparingen 
per pand, kan worden geconcludeerd dat de meeste besparing is gerealiseerd bij 
Trigon. Er is 12,8 TJ bespaard. Ook bij Het Huygensgebouw is veel energie bespaard, 
11,8 TJ. Dit is te verklaren omdat hier zowel optimalisatie van de WKO als verschillende 
verlichtingsprojecten zijn uitgevoerd. 
 
Voor specifieke informatie over deze projecten en informatie over de andere, 
uitgevoerde projecten wordt verwezen naar de betreffende Energiejaarverslagen. 
 

 

 



 

Uitwerking Energiebeleidsplan met programma 2021-2024                         22 

    

 

 

 

 

 
 
  



 

Uitwerking Energiebeleidsplan met programma 2021-2024                         23 

    

Bijlage 2  Uurmatching 
 
Naast de overeenkomst met Eneco voor levering van additionele groene stroom heeft 
Radboud binnen een strategisch partnership afspraken gemaakt over het verbreden 
van de samenwerking voor beide partijen, onder andere door het samen vormgeven 
van een pilot op het gebied van ‘uurmatching’. Doel is om de duurzame opwek beter af 
te stemmen op het verbruik van Radboud. 
Hoe kunnen we onze energievraag zo sturen en onze bronnen zo kiezen dat we straks 
ieder uur van de dag gebruik kunnen maken van energie uit duurzame bronnen? Om 
de volgende stap te zetten naar onafhankelijkheid van fossiele energie, zullen we het 
huidige systeem moeten aanpassen.  
 
Pilot Hourly Matching 
Samen met koplopers als NS, DSM, KPN, Radboud Universiteit en Radboudumc en de 
NGO's Greenpeace en Natuur en Milieu verkent Eneco de haalbaarheid van Hourly 
Matching (HM) als oplossing om minder afhankelijk te worden van fossiele energie. Al 
deze bedrijven zijn nu maximaal groen, maar lopen tegen de grenzen van het huidige 
systeem aan. Er zijn meerdere routes richting Hourly Matching, waarvan sommige 
kortetermijnoplossingen de nodige dilemma's met zich meebrengen. Gezamenlijk 
zoeken we naar een optimale combinatie van energie uit Hollandse wind, aanvullende 
energiebronnen en de inzet van batterijen en andere vormen van opslag.  
Door energie af te nemen van op het uur traceerbare bronnen, brengen we opgewekte 
energie en het verbruiksmoment daarvan dichter bij elkaar. Om dit te realiseren 
moeten we de energie in het systeem meer kenmerken meegeven die een betere 
allocatiekeuze mogelijk maken. Wat is de bron, wat is de uitstoot en waar en wanneer 
is de elektriciteit gegenereerd? Met deze kenmerken kun je als afnemer het verbruik 
sturen en de CO2-uitstoot verder terugdringen. 
Het huidige beschikbare aanbod van energie uit duurzame opwek loopt uit de pas met 
de vraag. De pieken van zon en wind matchen simpelweg niet met de pieken in het 
verbruik. Flexibilisering van de vraag kan al een bijdrage leveren aan het verbetering 
van de hourly match. Afhankelijke van de regelruimte in de processen (hoeveel ruimte 
er is om vraag te vertragen of juist op andere manieren extra op te nemen) bepaalt in 
hoeverre deze flexsturing bijdraagt aan het verhogen van de matchingsscore op het 
uur. 
Daarnaast zullen we op zoek moeten naar 'on demand' opwekbare duurzame energie 
om een continue aanvoer te realiseren. En tegelijk zorgen voor voldoende opslag en 
transportcapaciteit, zodat alle beschikbare duurzame energie benut kan worden. 
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Bijlage 3 Sustainable Development Goals 
 
In het Duurzaamheidsplan van Radboudumc en de Radboud Universiteit worden de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als richtinggevend 
beschouwd. Twee van de vier SDG’s zijn in dit Energiebeleidsplan uitgewerkt. 
 
Ga voor Klimaatneutraal - Combat Climate Change 
 
SDG 7 duurzame energie en 13 klimaatactie 
Wij gaan voor schone lucht en een gezond klimaat. We reduceren de uitstoot van 
broeikasgassen zoveel als mogelijk door onder andere in onze gebouwen op de campus en 
binnen onze bedrijfsvoeringsprocessen zoals ICT, vervoer en logistiek continu meer energie 
te besparen en te vergroenen. Naast het terugdringen van CO₂ zetten we ook in op het 
terugdringen van andere broeikasgassen die in onze processen vrijkomen.  
 
Momenteel heeft, wereldwijd, een op de vijf mensen geen toegang tot energie. 
De doelstelling van de VN is om in 2030 iedereen toegang te laten hebben tot 
betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Dit maakt de opgave voor de Radboud 
Universiteit om bij te dragen aan duurzame energie en vooral energiebesparing 
belangrijker. Want ontwikkelingslanden hebben vooralsnog emissieruimte nodig om 
zich te kunnen ontwikkelen naar ons niveau. 
 
Werk mee aan Circulariteit - Scale up Circularity   
 
SDG 12 verantwoorde consumptie en productie 
Wij minimaliseren het gebruik van primaire grondstoffen en verspillen zo min mogelijk 
materialen en voedsel. We werken tevens aan deze ambitie door op de campus afval 
zoveel mogelijk te vermijden, spullen te hergebruiken of circulair in te kopen en het 
afval dat er is als grondstof te zien voor nieuwe hoogwaardige toepassingen.  
 
Maar ook andere SDG’s krijgen via dit energieplan invulling. 
 

 
 
Het gaat om duurzaam gebruik van drinkwater (SDG 6), toekomstbestendige energie-
infrastructuur (SDG 9) en duurzame energievoorziening van de campus (SDG 11). 
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Bijlage 4 Organisatie, samenwerking en 
verantwoordelijkheden 
 
 
 
 
Organisatie 
Er is een kleine groep van collega’s binnen Campus & Facilities (het Universitair 
Vastgoed Bedrijf) die fulltime/direct aan energieaspecten werken. Dat zijn de 
coördinator energiebeleid (die de energiebeleidscyclus aan stuurt), de coördinator 
energiemonitoring (die zorg draagt voor meetgegevens en werkt aan energiezuinige 
verlichting). En de adviseur energie en circulariteit (die zich naast energie met 
materiaalgebruik en circulariteit bezighoudt. Daarnaast zijn er veel collega’s die energie 
als belangrijk aspect betrekken in hun dagelijks werk. Dat zijn collega’s van de afdeling 
Beheer en van de afdeling Projecten. Het werk aan energiebesparing is dus horizontaal 
in het vastgoedbedrijf belegt en verdeeld over alle afdelingen (en teams).  
De energiebeleidscyclus is weergegeven in nevenstaande figuur.  
 
Om de voortgang van de uitvoering van het energiebeleid te meten zijn de volgende 
activiteiten van belang: 
Energieverbruik-monitoring: Hiermee wordt inzichtelijk of de energiedoelstelling 
gerealiseerd wordt. Het gaat om de ontwikkeling van gas- en elektriciteitsverbruik.  
Energieprogramma-monitoring: Hiermee wordt inzichtelijk of de voorgenomen 
activiteiten zijn uitgevoerd en wat het effect ervan is. Voor een uitgebreide 
omschrijving wordt verwezen naar het Energie(Jaar)programma. 
 
Energiezorg  
Energiezorg heeft betrekking op de borging van terugkerende activiteiten om 
energiebesparing (en de daarbij horende gedragsaspecten) door te voeren. 
Energiezorg is een belangrijk onderdeel van milieuzorg. Hiervoor is de Radboud 
Universiteit sinds 2010 ISO 14001 gecertificeerd.  
 
Rapportages 
Jaarlijks stelt Campus & Facilities (UVB) een EnergieJaarverslag op. Een samenvatting 
hiervan wordt opgenomen in het Jaarverslag van de RU. Samen met het 
Energie(Jaar)programma is dit input voor de Milieu Management Review. Dit dient als 
evaluatie en (eventuele) bijstelling van het EnergieJaarprogramma. 
Het EJV wordt op internet geplaatst. Op Internet wordt ook de voortgang van 
energieprojecten gecommuniceerd.  
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Communicatie/overleg 
De uitvoering van energiebeleid is grotendeels bij Campus & Facilities (Universitair 
Vastgoed Bedrijf) belegd. Alle afdelingen hebben hierin een eigen taak. Maar ook 
andere bedrijven en de faculteiten hebben hierin een rol. De Radboud Universiteit 
werkt op energiegebied veel samen met Radboudumc.  
 
Het is belangrijk dat medewerkers en studenten weten wat er gebeurt op het terrein 
van energiebesparing en duurzame energie. Daarom staan de rapportages, 
EnergieJaarverslagen en andere belangrijke informatie over energie op: 
www.ru.nl/energie. Met behulp van nieuwsberichten zullen de verschillende 
energieprojecten onder de aandacht worden gebracht. Daarmee kan mogelijk 
draagvlak en bewustwording worden vergroot.  
 
Het onderdeel energie zal tevens steeds meer terugkomen in de brede 
duurzaamheidscommunicatie. Er vindt vanuit het duurzaamheidsprogramma 
structureel overleg plaats met de betrokkenen uit C&F. Energie wordt in dit 
programma gekoppeld aan de bredere ambitie om klimaatneutraal te worden en in 
samenhang bezien met andere activiteiten die daarvoor in gang worden gezet zoals 
duurzaam inkopen, duurzaam vervoer, klimaatadaptatie etc.  
 
Samenwerking met Radboudumc 
De samenwerking met Radboudumc op energiegebied is historisch gegroeid. Vanaf de 
ontwikkeling van de campus wordt intensief samengewerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het ontwikkelen van een visie op de energievoorziening, uitvoering van projecten en 
haalbaarheidsonderzoeken en deelname aan de verplichte CO2-emissiehandel. 
In het Duurzaamheidsplan is een gezamenlijke doelstelling van 45% CO2 reductie in 
2025 (op basis van NEV = voorloper KEV) geformuleerd. Ook na de ontvlechting zullen 
we op energiegebied nauw blijven samenwerken. 
 
Inkoop van energie 
De Radboud Universiteit en het Radboudumc (samen Radboud) kopen samen gas en 
elektriciteit in. Hiervoor is een werkgroep met wederzijdse energiecoördinatoren en -
inkopers actief. Op basis van aanbesteding worden leveringscontracten voor 2 à 5 jaar 
afgesloten. De gas- en elektriciteitsprijs is gebaseerd op marktprijzen (Endex). Omdat 
Radboud weinig risico wil nemen maar wel de laagste prijs, clicken we de gas- en 
elektriciteitsprijs in 10 delen per jaar vast (spreiding van risico). Daarnaast wil Radboud 
ook ruim van tevoren de energieprijs weten om een goede prognose te kunnen maken. 
In de praktijk zetten we in 10 delen 2,5 tot 0,5 jaar voor het leveringsjaar de prijs vast. 

Bovenop deze commodity prijs komen vervolgens netbeheerkosten, kosten voor infra 
en belastingen. Met de gebruiker wordt een all-in prijs verrekend. Op deze manier 
voorzien we, gegeven de boven omschreven strategie, in de laagst haalbare gas- en 
elektriciteitsprijs. 
 
Energie infrastructuur 
Radboudumc en RU hebben samen een eigen (particulier) gas- en elektriciteitsnet. 
Deze situatie is historisch gegroeid en biedt voordeel omdat er andere kwaliteitseisen 
gesteld worden dan standaard. Zo zijn de elektriciteitsnetten redundant uitgevoerd in 
lussen. Ook is er kostenvoordeel ten opzichte van aansluiting van alle gebouwen op 
het net van de reguliere netbeheerder (Liander). Voor de afnemers op de campus 
verrichten we netdiensten tegen kostprijs (als onderdeel van een all-in prijs via het 
GEM-model). Voor het in eigen beheer hebben van deze netten hebben we 
toestemming van de onafhankelijk toezichthouder (ACM). Na de ontvlechting van RU 
en UMC moeten we deze toestemming opnieuw aanvragen.   
 
Samenwerking met faculteiten en diensten 
Het UVB heeft op bepaalde zaken minder invloed. Dat geldt bijvoorbeeld bij ICT-
voorzieningen. Daarom wordt samenwerking gezocht met de verantwoordelijke dienst. 
 
Information Services (ISC) 
Deze eenheid is verantwoordelijk voor de ICT-voorzieningen op de campus. De 
serverruimten bijvoorbeeld, vragen veel elektriciteit. ISC gaat onderzoeken hoe dit 
verbruik gereduceerd kan worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de PUE 
(Performance Utility Efficiency), die via het Energie Consumptie Systeem gemonitord 
wordt. Pc’s en beeldschermen vragen, hoewel ze van de meest efficiënte soort zijn, veel 
energie omdat we er op de campus heel veel van in gebruik hebben. ISC gaat 
onderzoeken welke energiebesparing gerealiseerd kan worden door Pc’s op afstand in 
de energiezuinige modus te schakelen.  
 
AMD 
De Arbo & Milieudienst coördineert de werkzaamheden rond Milieuzorg (ISO14001). 
Hiermee voldoen we tevens aan de voorwaarden van de MJA. Ook voert de AMD 
werkzaamheden uit die nodig zijn voor de (verplichte) deelname aan de CO2-
emissiehandel.  
 
FNWI 
Enkele jaren geleden hebben FNWI en het UVB, in het kader van het 
duurzaamheidsprogramma van FNWI, een gezamenlijk programma opgesteld voor 
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uitvoering van energiegerelateerde projecten. De uitvoering van dit programma loopt 
nog enkele jaren door. 
 
Ook met de andere faculteiten en diensten zal de komende periode worden 
onderzocht wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn op het vlak van 
energiebesparing. 
 
Verantwoordelijkheden Energiebeleid 
De uitgangspunten voor de verantwoordelijkheden bij energiebeleid zijn: 
- Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het energiebeleid. 
- Campus & Facilities (het Universitair Vastgoed Bedrijf) treedt, adviserend, 

coördinerend en ondersteunend op in de richting van het College van Bestuur 
met betrekking tot de efficiënte inzet van energie.  

- Het opstellen van het EnergieJaarverslag, het EnergieJaarprogramma, de 
individuele routekaart, de uitvoering van energiebesparingsonderzoeken, het 
afleggen van verantwoording naar het bevoegd gezag over energiebeleid is de 
verantwoordelijkheid van Campus & Facilities (UVB).  

- De afstemming van het energiebeleid met duurzaamheidbeleid zal in nauw 
overleg plaatsvinden tussen Campus & Facilities (UVB) en de programmadirecteur 
Duurzaamheid. 

- De verantwoordelijkheid over de energie-efficiency van gebouwen en daarbij 
horende installaties ligt bij Campus & Facilities (UVB) voor de gebouwen in beheer 
bij de Radboud Universiteit. 

- De verantwoordelijkheid over de energie-efficiency van onderzoeksapparatuur ligt 
bij de faculteiten. 

- ISC is verantwoordelijk voor de energie-efficiency van ICT-apparatuur (en de 
instellingen van gebruikersapparatuur). 

- Het HFML is verantwoordelijk voor het gebruik van de magneten en de 
neveninstallaties. 

- Faculteiten zijn verantwoordelijk voor energiebesparend gedrag van hun 
medewerkers en studenten. Het UVB ondersteunt faculteiten bij de realisering 
van concrete besparingsprojecten. 
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Bijlage 5  Verbruik 2018 en maatregelen uit pakket per gebouw 
 

                     

Verbruik 2018 gas elektra
niet gecorrigeerd voor temperatuurverloop m3 gas kWh
Gebouw/functie
Aula 19.600        217.900        
Bestuursgebouw 77.900        259.400        
Berchmanianum 100.000      360.000        
Erasmusgebouw 320.000      2.824.000     
Universiteitsbibliotheek 82.300        839.000        
CC / Thomas van Aquinogebouw 64.900        326.600        
Th. v. Aquinostr. 1 61.000        230.000        
Th. v. Aquinostr. 8 / Spinoza C 34.000        180.000        
Spinozagebouw 244.000      1.470.700     
Huize Heyendael 53.439        145.800        
Oud Heyendaal 4.800          10.000           
Forum 44.274        169.100        
    Forum servers + installaties 1.696.800    
Trigon 72.300        1.800.000     
Werf GWT 12.400        21.300           
Paviljoen & Studentenkerk 24.200        118.800        
Grotius 2.700          1.389.000     
Gymnasion  / Elinor Ostrom 103.100      1.356.382     
   Gymnasion servers + installaties 1.820.800    
Transitorium 36.000        151.300        
A1 gebouw (incl. Trillingsvijlab) 244.000        
NMR 540.000        
Logistiek Centrum 10.000        49.000           
Linnaeusgebouw 46.600        632.200        
Huygensgebouw (FNWI) 130.100      10.480.000   
HFML (Magnetenlab) excl 50kV 30.100        1.313.800     
    HFML neveninstallaties 3.645.900    
    HFML 50 kV 10.570.100  
FEL gebouw 12.200        1.288.000     
Nanolab 8.400          287.900        
Proeftuin & Kassen 82.000        1.030.700     
restant TvA + verlies heetwater 252.000      
Kinderdagverblijf 12.300        25.200           
Kinderdagverblijf II 26.100        73.500           
Mercator 1 51.700        511.000        
Mercator 2 37.700        928.000        
Mercator 3 99.000        1.189.700     
UBC (Valkenburg) 54.300        120.000        

Totaal 2.209.413  48.315.882  

Maatregelen verlichting ventilatie pompen isolatie lage temperatuur zonnepanelen
per gebouw kWh/jr m3/jr kWh/jr kWh/jr m3/jr kWh/jr m3/jr kWh/jr kWh/jr
Perceel 1

Aula 25.208          6.980         1.200     
Bibliotheek 229.104        16.482       2.790     
Grotius 177.704        
Gymnasion Noord 128.349        
Gymnasion Zuid 169.168        
TvA | CC 55.815          24.406       320         

Perceel 2
Huygensgebouw 1.157.016     5               147.770 12.600     
Logistiek -                 1.560     300           450             670         
Mercator III 85.491          755           66.662   320           
NMR -                 330           20.750   2.150        

Perceel 3
Erasmusgebouw Hoog 168.001        
Erasmusgebouw Laag 27.573          
Felix 23.337          
Forum (UCI) 27.489          7.545         148         
GWT gebouw 4.474             316             -         
HFML 66.055          
Huize Heyendael 13.622          32.000       -52.750 
KDV II 7.085             
Mercator I 43.234          -           1.205     7.482         31.275   
Mercator II 89.841          
Nanolab 19.501          
Oud Heyendael 3.654             738             -         
Soeterbeeck 16.096          
Studentenkerk/ Paviljoe 38.001          3.201         -         
Transitiorium 46.505          -         
Trigon 43.995          5.913         -7.728    

Zonnepanelen 750.000           

Totaal 2.666.319     1.090       237.947 15.370     73.513       28.675   32.000       -52.750 750.000           
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Bijlage 6  Uitgebreid overzicht van kosten en besparingen 
 
Onderstaande tabel geeft een uitgebreid overzicht van kosten en besparingen ten opzichte van de tabel uit hoofdstuk 5.5. 

 
 
En onderstaande tabel geeft een uitgebreid overzicht van kosten en besparingen wanneer true pricing zou worden toegepast, zoals beschreven in hoofdstuk 8. 

 

Gas Elektriciteit Primaire Energiekosten Lampvervanging Totaal Besparing levens
duur

besparing besparing energie besparing vermeden kosten

m3 kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar € incl. BTW per jaar € incl. BTW per jaar jr jr
Organisatie+gedrag p.m. p.m. p.m. < 1
Aanvullend pakket
    LED verlichting 2.666.319 13.918 € 11.821.000 € 293.300 € 502.800 € 796.100 15 15
    ventilatie   1.090 237.947 1.277 € 499.000 € 26.800 € 26.800 19 15
    pompen   15.370 80 € 88.000 € 1.700 € 1.700 52 15
    isolatie 73.513 28.675 2.476 € 3.816.000 € 45.100 € 45.100 85 50
    LT verwarming 32.000 -52.750 737 € 363.000 € 12.400 € 12.400 29 15
    zonnepanelen 750.000       3.915 € 1.597.000 € 82.500 € 82.500 19 20

Aanvullend pakket 106.603          3.645.561   22.404        € 18.184.000 € 461.800 € 502.800 € 964.600

Sloop 240.000          2.110.000    18.610         € 368.900 € 368.900

Totaal 346.603          5.755.561   41.014        € 18.184.000 € 830.700 € 1.333.500

Maatregel Investering simpele 
TVT

Gas Elektriciteit Primaire True price Lampvervanging Totaal Besparing levens
duur

besparing besparing energie besparing vermeden kosten

m3 kWh GJ € incl. BTW € incl. BTW per jaar € incl. BTW per jaar € incl. BTW per jaar jr jr
Organisatie+gedrag p.m. p.m. p.m. < 1
Aanvullend pakket
    LED verlichting 2.666.319 13.918 € 11.821.000 € 381.300 € 502.800 € 884.100 13 15
    ventilatie   1.090 237.947 1.277 € 499.000 € 35.000 € 35.000 14 15
    pompen   15.370 80 € 88.000 € 2.200 € 2.200 40 15
    isolatie 73.513 28.675 2.476 € 3.816.000 € 67.000 € 67.000 57 50
    LT verwarming 32.000 -52.750 737 € 363.000 € 19.800 € 19.800 18 15
    zonnepanelen 750.000       3.915 € 1.597.000 € 107.300 € 107.300 15 20

Aanvullend pakket 106.603          3.645.561   22.404        € 18.184.000 € 612.600 € 502.800 € 1.115.400

Sloop 240.000          2.110.000    18.610         € 506.900 € 506.900

Totaal 346.603          5.755.561   41.014        € 18.184.000 € 1.119.500 € 1.622.300

Maatregel Investering simpele 
TVT
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Bijlage 7 Lijst met afkortingen 
 
 
AMD   –  Arbo & Milieu Dienst 
BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw = norm voor nieuwbouw per 1-1-21  
BZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken 
CO2    – Kooldioxide – broeikasgas (veroorzaakt versterkte broeikaseffect) 
EBP    –  Energie Beleids Plan 
ECS    –  Energie Consumptie Systeem – energie meetsysteem met opslag 

van data 
EJV    –  Energie Jaarverslag    
HEN  – Hybride Energie Net 
ISC   – ICT Service Centrum; Information Services (ISC) 
KEV  – Klimaat en Energie Verkenning (van het PBL) opvolger van NEV 
LED – Light Emitting Diode = zeer zuinige verlichting 
MJA    –  Meer Jaren Afspraak- convenant met het Rijk over energie 
MIP    –   Meerjaren Investering Prognose 
MJOP  –   Meerjaren Onderhouds Programma 
MPG – Milieu Prestatie Gebouw 
PBL   – Planbureau voor de Leefomgeving 
RVO   – Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNl 

en SenterNovem) 
SDG – Sustainable Development Goals 
UVB   – Universitair Vastgoed Bedrijf (Campus & Facilities) 
VSNU – vereniging van universiteiten 
WKO =  KWO  =  Warmte Koude Opslag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Dit rapport is mede tot stand gekomen door: 
 

- Sweegers en de Bruijn (perceel 1) 
- Arcadis (perceel 2) 
- RoyalHaskoningDHV (perceel 3) 

Bij inventarisatie maatregelen (aanvullend pakket) per perceel. 
 

- RoyalHaskoningDHV 
Bij samenvoegen maatregelen, analyses, grafieken en tekst. 
 

- Odura 
Bij onderzoek naar externe kosten. 
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