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1. Stimular- MPZ , TNO  en EVZ

2. Proces opstellen en ophalen routekaarten 

3. Uitkomsten en bevindingen
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Het proces met de portefeuilleroutekaart

2015 Klimaatakkoord Parijs
2019 Klimaatakkoord Nederland
2019 Sector routekaart care
2019 Handleiding, CO2 reductietool
2019-2020 Bijeenkomsten routekaart
1 juli 2021, Inleveren routekaart
1 dec 2021: 1e monitoringsrapport

2024 resultaten met CO2 reductie, 
evaluatie door BZK 3



1e analyse routekaarten care

April 2021: 
61 routekaarten
Met 615 locaties
3 miljoen m2 bvo (van de 20 miljoen m2 
bvo; is 15%)

NB: 1 juli >100 routekaarten, >30% van 
het vastgoed, aanleveren routekaarten 
komt op gang
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Resultaat met routekaart care
Leeftijden vastgoed 2018-2050
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Analyse routekaarten care 
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Elektra 2018-2030    minus 23 %
Aardgas 2018-2030  minus 45 %



Analyse 615 locaties routekaarten care
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Energie totaal (van gas + elektra) voor 
periode 2018-2030 daalt 38 %

Doellijn 2050



Analyse routekaarten care
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Elektra daalt door de wettelijke 
energie maatregelen de komende 3 
jaar snel

Aardgas daalt gestaag, met name 
door isolatie en sloop-nieuwbouw.



Analyse routekaarten care 1 mei jl.

Energiekosten 61 organisaties:
van 51 naar 32-22 miljoen euro per jaar 
in 2030-2050
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Analyse routekaarten care 1 mei jl.
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Meer-investeringen (rood) in 
tot 2030: 85 miljoen euro



Analyse routekaarten
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Analyse routekaarten

12

Dashboard van 61 instellingen – 1e analyse



Bevindingen
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Routekaarten worden 2021-2022 
verder uitgewerkt door 
zorgorganisatie:

•Verder vooruitkijken (na 2025)
•Uitwerken meer eigen panden
•Uitbreiden met huurpanden

meer CO2 reductie te verwachten



Bevindingen
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Routekaart vastgesteld door 
bestuurder?

Nee

Opstellers routekaarten zijn 
vastgoedmensen en laten hun 
bestuurder er tot heden buiten! 



Bevinding care
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Tot 2030 is doel haalbaar, voor doel 
2050 is vanaf nu gelabeld geld 
nodig

Keuzes bestuurders zal bepalen of 
de uitvoering gaat lopen

Duurzaamheid breed agenderen 
past bij de bestuurder



Najaar 2021
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Opstellen monitorrapport 

Verwacht 
14 juli Green Deal Europa, 
aanscherpen doelen
Verzekeraars en banken sluiten bij 
de aanpak routekaart aan
Vervolg ophalen routekaart 
inclusief de accordering bestuurders
2022 6e IPPC rapport met alarm


