
Kick-off Erfgoed in EnergieTransitie
24 januari 2020 RVO – Meervoudig Meerjaren InvesteringsProgramma

BTIC – Integrale Energietransitie Bestaande Bouw

Provinciehuis Drenthe (Assen)



Agenda 

9:00 Binnenkomst en welkom

9:15 MMIP > IEBB programma

9:30 Erfgoed in EnergieTransitie

10:00 Gesprek

10:30 Afronding
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MMIP > IEBB programma   

“Haalbaar, opschaalbaar en betaalbaar maken van de energietransitie in de 

bestaande gebouwen, specifiek gericht op de opschaling naar 200.000 

renovaties per jaar vóór het jaar 2030.”

• 20-40% kostenreductie van renovaties

• Gebruiksvriendelijke, robuustere en adaptieve renovatieconcepten, om 

verwachte prestaties t.a.v. energie, comfort en binnen-luchtkwaliteit 

daadwerkelijk te garanderen;

• Stillere, compactere, slimmere en kostenefficiëntere warmtepompen;

• Slimmere en compactere warmtebatterijen;

• Vergroten draagvlak voor energierenovaties en vergroten enthousiasme

bij gebouweigenaren.

Doel
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MMIP > IEBB programma   

• BTIC consortium: 125 partners

• Praktijk & kennisinstellingen

• 9 thema’s met 38 projecten

• Budget: 21,4 miljoen (RVO: 13,8)

• Brede start > korte termijn resultaten & 

start fundamentele innovaties

• 50% uitvoering: 1-1,5 jaar

• Komende jaren opschaling

• 50% uitvoering: 4-5 jaar

Omvang
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MMIP > IEBB programma   

PJ: Mieke Oostra,  

hogeschool Utrecht

• MMIP 3 – 4*

• 7 – 2 thema’s

• 25 – 13 projecten

• X activiteiten

* MMIP 3: versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

MMIP 4: duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
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MMIP > IEBB programma   

(7.4.3)



MMIP > IEBB programma   
Thema 7 Keteninnovatie (doelen)

1. Gebouweigenaren integraal aanbod doen van hoge en gegarandeerde 

kwaliteit, die betaalbaar is, met keuzemogelijkheden voor maatwerk en 

zo min mogelijk overlast.

2. Toewerken naar ecosystemen van bedrijven t.b.v. a) een betaalbaar

integraal aanbod en b) een uitgedaagde omgeving voor innovatie. 

3. Aanknopingspunten genereren > verleiden terughoudende particulieren 

om te investeren in de energietransitie, zgn. meekoppelkansen. 

4. Maatschappelijke thema’s adresseren die naast de energietransitie 

spelen en – indien niet meegenomen– leiden tot vertraging en 

desinvesteringen. Integreren > maatschappelijke meekoppelkansen.
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MMIP > IEBB programma   
Thema 7 Keteninnovatie (doelen)

7.4.3
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MMIP > IEBB programma   
Project 7.4 Maatschappelijke meekoppelkansen

• Opdrachtgevers en –nemers > keten

• Duurzame concepten voor 

energieneutrale objecten & wijken

• ‘3’ activiteiten 

1. Circulaire aanpak

2. Biobased concepten

3. Behoud van cultureel erfgoed
 Welke partijen in de keten? 

 Hoe integreer je diverse opgaven? 

 Hoe werkt dit in de praktijk?

4. handreiking aanpak & integratie)(



Erfgoed in EnergieTransitie
Doelstelling 

Hoe komen partijen (verschillende waarden) 

tot oplossingen voor erfgoedbehoud en de 

energietransitie?

• Evaluatie uitgevoerde projecten

• Energie-oplossingen Frederiksoord en…

• Integraal beslismodel (methodiek) voor 

de energietransitie en erfgoedbehoud 

Uitvoering: januari-december 2020

• 3 onderzoeksfasen

• 3x rapportage > RVO (apr.-sept.- apr.)

• Opgave cofinanciering 10



Erfgoed in EnergieTransitie
Drie invalshoeken 

• Menselijke scope (actoren): mensen 

nemen beslissingen > 

Wat zijn succesfactoren, belemmeringen 

en koppelkansen?

• Gebouwenniveau: mensen gebruiken 

gebouwen met eigen karakter > 

Wat zijn mogelijkheden en risico’s? 

• Gebiedsniveau: mensen in een gebied, 

samenleving in een ruimtelijke context >

Wat zijn mogelijkheden en risico’s? 
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Erfgoed in EnergieTransitie
Fase Onderzoeksvragen Methodologie Producten 

II Ontwerp-
studie

III Evaluatie

I Inventarisatie

Tot welke oplossingen leidt het 
concept integraal beslismodel?
- Menselijke scope: actoren, 

waarden, andere thema’s
- Gebouw: monument
- Gebied: dorp/landschap

Toetsen d.m.v. ontwerp-
studie (case studies) 
• Frederiksoord 
• En …?

• Ontwerpoplossingen:
o Erfgoedbehoud
o Energieprestatie
o Economisch

• Verbeterd concept 
integraal beslismodel

Bruikbaarheid resultaten voor:
- uitwerkingen (maatwerkstudie)
- opschaling (andere context)
- verbreding (andere thematiek)

Focusgroep discussie 
met deelnemers en 
externen

• BTIC eindrapportage

• Praktijkpublicatie (vorm 

nog nader bepalen)

• Opschalen: vervolgproject

Welke innovatievragen?
Welke actoren?
Hoe is het proces georganiseerd?
Wat zijn gebouwkarakteristieken?
Wat zijn gebiedskarakteristiek?
Welke lokale initiatieven zijn er?

Deskresearch 
uitgevoerde projecten
(evt. aanvullend 
onderzoek)

• Factsheet menselijke 

scope

• Factsheet gebouwen

• Factsheet gebied

• Concept integraal 

beslismodel
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Gesprek 
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Hartelijk dank 

voor uw deelname


