
De renovaties van de gebouwen 
Duiven en Bellevue leveren over hun 

levensduur 

119 miljoen euro
op voor de maatschappij 

ten opzichte van het betrekken van een gemiddeld 
bestaand kantoorpand

In totaal zijn er 230 groepen met in totaal 5.083 
personen rondgeleid in Duiven die geïnteresseerd zijn 

in duurzaam en circulair bouwen/renoveren.
De renovatie van Duiven heeft diverse projecten 

geïnspireerd om ook duurzaam te gaan bouwen en op een 
vernieuwende manier aan te besteden. De impact hiervan 

zal in de toekomst duidelijk worden. Momenteel zijn er 
verschillende projecten in een ontwikkelingsfase.

49 miljoen euro
Maatschappelijke effecten gegenereerd door de 

financiële investering in de bouwsector en 34 banen 
(arbeidsjaren) gecreëerd.

-5 miljoen euro
Gebruik van gerecycled (bouw)materiaal en energie gebruik 

tijdens de renovaties heeft een impact op natuurlijk kapitaal. 
Dit heeft een negatieve impact omdat als referentiescenario het 
betrekken van een reeds bestaand (leegstaand) kantoorgebouw 

is genomen. In de situatie dat nieuw materiaal gebruikt was, 
zou de impact 2 miljoen euro negatiever zijn.

Maatschappelijke baten door slimmer 
inrichten

71 miljoen euro
Door het plaatsen van meer groen, 

stimuleren van beweging bij 
medewerkers en meer 

daglichttoetreding

Vermeden impact van luchtemissies 
van energieverbruik ten opzichte van 

een gemiddeld kantoorpand:

4 miljoen euro
door investering in energiebesparende 

maatregelen en opwekking van 
duurzame energie

1 miljoen euro
Is de maatschappelijke waarde 

gecreëerd door het aangaan van 
Groene Allianties met andere bedrijven 

in Duiven en het bouwen van een 
passage door het gebouw in Bellevue 

naar het station
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circulair renoveren
Alliander
True Value case study
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KPMG True Value – case study

De waarde van circulair renoveren - Alliander

Een nieuwe huisvestingsstrategie
In 2011 koos Alliander een nieuwe 
huisvestingsstrategie door de groei van 
haar activiteiten en de wens om 
personeel meer bij elkaar te brengen in 
een moderne werkomgeving om 
complexe vraagstukken die de 
energietransitie met zich meebrengt 
integraal op te lossen.

Hierbij kwamen diverse vragen op zoals: 
gaan we een nieuw gebouw realiseren of 
gaan we renoveren? Hoe gaan we om 
met grondstoffen, circulariteit en 
duurzame energie opwek? Thema’s die 
verankerd zijn in de kernstrategie van 
Alliander. 

Doel was tevens om leegstand te 
vermijden, een maatschappelijke 

uitdaging. Volgens Officerank, stond er in 
2015 inclusief verborgen leegstand 
(bedrijven die te veel ruimte huren) een 
derde van de kantooroppervlakte in 
Nederland leeg1. Nieuwbouw past mede 
daardoor niet in de huisvestingstrategie. 

Alliander heeft gekozen om bestaande 
gebouwen (in eigen beheer) te renoveren. 
De renovatie opgave kende duidelijke 
functionele doelstellingen:  
energiepositief, ‘het nieuwe werken’ 
centraal, en circulaire principes toepassen 
op ontwerp en materiaalgebruik in de 
bestaande gebouwen.

Om dit te realiseren heeft Alliander
gekozen voor een nieuw, open en op 
dialoog gericht aanbestedingsproces als 
gevolg waarvan de betrokken partijen 

zoals architecten en aannemers beter en 
efficiënter samenwerken. 
Het resultaat: twee gebouwen die gelden 
als best practices voor duurzaam en 
circulair bouwen en maatschappelijke 
impact als leidraad. Daarnaast inspireert 
Alliander anderen door het succes van de 
renovaties en de aandacht hiervoor om 
circulair te renoveren.

Alliander heeft KPMG Sustainability 
gevraagd om inzichtelijk en 
objectiveerbaar te maken wat de 
maatschappelijke impact van deze 
renovaties is. Met behulp van de KPMG 
True Value methodiek zijn inzichten 
gecreëerd die aantonen dat het vanuit 
maatschappelijk perspectief loont om op 
duurzame en circulaire wijze vastgoed te 
renoveren.

Management samenvatting:
Alliander heeft door de grootschalige renovatieprojecten van de gebouwen Duiven en Bellevue in totaal 119 miljoen euro aan
maatschappelijke waarde gecreëerd. Dit is met name het resultaat van de economische spin-off van de investeringen in de gebouwen, de
toegenomen productiviteit van haar medewerkers ten gevolge van een groene en gezonde werkomgeving, efficiënt (her-)gebruik van
materialen en toepassing van circulaire ontwerpprincipes en investeringen in netto energie positieve gebouwen.

Deze uitkomsten tonen aan dat circulair renoveren van vastgoed vanuit een maatschappelijk perspectief loont. Alliander wil via dit project
inzichten over het meten van maatschappelijke impact delen en andere partijen inspireren om ook vastgoed op circulaire wijze te renoveren.
Daarnaast wil Alliander komende jaren haar besluitvorming voeden met deze nieuwe inzichten over maatschappelijke impact.

Bronnen: 1Officerank (2016), Major structural surplus in office space
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De waarde van circulair renoveren - Alliander

De renovaties van de gebouwen 
Duiven en Bellevue leveren over 

hun levensduur 

119 miljoen euro
op voor de maatschappij 

ten opzichte van het betrekken van een gemiddeld 
bestaand kantoorpand

In totaal zijn er 230 groepen met in totaal 5.083 
personen rondgeleid in Duiven die 

geïnteresseerd zijn in duurzaam en circulair 
bouwen/renoveren.

De renovatie van Duiven heeft diverse projecten 
geïnspireerd om ook duurzaam te gaan bouwen en 
op een vernieuwende manier aan te besteden. De 
impact hiervan zal in de toekomst duidelijk worden. 
Momenteel zijn er verschillende projecten in een 

ontwikkelingsfase.

49 miljoen euro
Maatschappelijke effecten gegenereerd door de 
financiële investering in de bouwsector en 34 

banen (arbeidsjaren) gecreëerd.

-5 miljoen euro
Gebruik van gerecycled (bouw)materiaal en energie 

gebruik tijdens de renovaties heeft een impact op 
natuurlijk kapitaal. Dit heeft een negatieve impact omdat 

als referentiescenario het betrekken van een reeds 
bestaand (leegstaand) kantoorgebouw is genomen. In 
de situatie dat nieuw materiaal gebruikt was, zou de 

impact 2 miljoen euro negatiever zijn.

Maatschappelijke baten door 
slimmer inrichten

71 miljoen euro
Door het plaatsen van meer groen, 

stimuleren van beweging bij 
medewerkers en meer 

daglichttoetreding

Vermeden impact van 
luchtemissies van 

energieverbruik ten opzichte van 
een gemiddeld kantoorpand:

4 miljoen euro
door investering in 

energiebesparende maatregelen en 
opwekking van duurzame energie

1 miljoen euro
Is de maatschappelijke waarde 

gecreëerd door het aangaan van 
Groene Allianties met andere 

bedrijven in Duiven en het bouwen 
van een passage door het gebouw 

in Bellevue naar het station

*Alle gepresenteerde waarden in euro zijn netto contante waardes

Wat is circulair renoveren?
Bij circulaire renovatie, wordt een 
renovatie uitgevoerd waarbij het 
bestaande gebouw de 
grondstofbank is voor het nieuwe 
pand. Gebruikte materialen zoals 
beton, hout, steen, metalen worden 
opnieuw gebruikt in het nieuwe 
gebouw waardoor nieuw 
grondstofgebruik vermeden en 
uiteindelijk ook minder afval 
gegenereerd wordt ten opzichte 
van regulier renoveren of 
nieuwbouw. Daarnaast is het 
ontwerp er op gericht om 
toekomstig nieuw materiaalgebruik 
te vermijden, bijvoorbeeld door 
modulariteit in interieur.  

En wat levert dit op?
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Minder afval

Grondstoffen 
winning

Verwerking tot 
bruikbare materialen

Fabricage van producten en 
componenten

Bouwen van gebouwen

Onderhoud van 
gebouwen

Hergebruik van 
producten en 
componenten

Recycling van 
grondstoffen
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Methode: hoe zijn de resultaten tot stand 
gekomen?
Om de maatschappelijke 
waarde van duurzaam / 
circulair renoveren 
inzichtelijk te maken zijn 
de belangrijkste aspecten 
van de maatschappelijke 
impact van de gebouwen 
Duiven en Bellevue 
bepaald. Deze impact 
types (hierna: aspecten) 
zijn geselecteerd op basis 
van expertise en 
stakeholder perspectieven 
en zijn onderverdeeld naar 
de zes IIRC kapitalen die 
Alliander hanteert. Zie de 
figuur hiernaast voor de 
onderverdeling.

Om impact te bepalen is 
een referentiescenario 
bepaald. Het gekozen 
referentiescenario is een 
gemiddeld Nederlands 

kantoorpand uit 2016 met 
hetzelfde aantal arbo-
werkplekken. Tegen dit 
scenario zijn alle aspecten 
van de nieuwe panden 
afgezet,  uitgaande van 
een ‘gebruiksduur’ van 30 
jaar.

Berekeningen zijn 
gebaseerd op basis van 
data van Alliander, 
openbare informatie en 
wetenschappelijk 
onderbouwde bronnen 
(zie bijlage 1-3).

Alle gepresenteerde 
uitkomsten betreffen 
netto contante waardes 
en zijn verdisconteert met 
een discontovoet van 
4%*.
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Kapitaal 
(volgens IIRC)

Aspecten in scope Hoe meegenomen?

Economisch • Financiële investering en 
ketenimpact

Gemonetariseerd

Intellectueel

• Impact van het inspireren van 
andere partijen

Kwalitatief, want op basis van 
huidige data niet mogelijk om 
impact toe te kennen aan 
Alliander

Menselijk • Gezondheidseffecten 
werkomgeving

Gemonetariseerd

Sociaal
• Lokale werkgelegenheid
• Tijdsbesparing passage 

Bellevue

Gemonetariseerd

Natuurlijk

• Impact van materiaalgebruik
• Impact van energiegebruik 
• Impact van watergebruik 

voor Duiven

Gemonetariseerd

Geproduceerd

• Gebiedsontwikkeling: Groene 
Allianties / IKEA parkeerdek

Deel van Groene Alliantie 
activiteiten is gemonetariseerd
omdat daarvan duidelijk was 
dat impact toegekend kon 
worden aan Alliander

Waarom is er als referentie 
gekozen voor een bestaand 
gemiddeld Nederlands 
kantoorpand uit 2016?
Nieuwbouw was in 2016 
geen optie gezien de strategie 
om leegstand te vermijden. 
De andere opties waren geen 
verandering, of renoveren. 
Geen verandering was ook 
geen optie voor Alliander 
vanwege de verandering in 
complexiteit van het 
energiesysteem welke meer 
verbinding tussen 
medewerkers vraagt om tot 
de juiste oplossingen te 
komen.

Waarom is er gekozen voor 
een tijdshorizon van 30 jaar?
Dit is een inschatting van de 
praktische levens- of 
gebruiksduur van een 
kantoorpand voordat het een 
grondige renovatie behoeft. 
Daarnaast kan hierdoor impact 

meegenomen worden in de 
drie levensfases van een 
gebouw: bouw-, gebruiks- en 
end-of-life/use fase.

Wat is de basis geweest om 
impact aan Alliander toe te 
kennen?
Impact is toegekend aan 
Alliander op basis van 
financiële investeringen. 
Impact door hergebruik van 
materialen is bijvoorbeeld 
toegekend aan Alliander 
omdat zij daarvoor heeft 
betaald. Dit ondanks het feit 
dat een andere partij de 
materialen heeft 
gedemonteerd en/of 
gescheiden waardoor 
hergebruik mogelijk is 
geworden. Deze partij 
ontvangt hiervoor namelijk 
een financiële vergoeding, 
waarmee er vanuit wordt 
gegaan dat impact op 
natuurlijk kapitaal ook 

overgaat aan de wederpartij.
Alliander heeft bij de 
renovaties in het ontwerp 
rekening gehouden met 
toekomstig (her)gebruik van 
de panden. De impact hiervan 
is echter niet meegenomen in 
deze analyse, doordat niet te 
voorspellen is wat er met de 
gebouwen gaat gebeuren na 
de looptijd. 

Wat is de maatschappelijke 
waarde van productiviteits-
winst voor een 
netwerkbedrijf? 
De gerenoveerde gebouwen 
zijn dusdanig ontworpen dat 
deze een positieve werking 
hebben op de werkplek 
effectiviteit van 
medewerkers. Het is echter 
lastig om deze verhoging in 
productiviteit te objectiveren 
omdat dit (nog) niet gemeten 
wordt. Een resultaat zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn dat 

de kwaliteit van het netbeheer 
toeneemt. 

Eveneens is het lastig om te 
veronderstellen dat er minder 
medewerkers nodig zouden 
zijn doordat een verhoging 
van productiviteit tot meer 
merk per medewerker zou 
leiden. Als dit het geval is, zou 
dit ook negatieve maat-
schappelijke implicaties 
kunnen hebben zoals 
banenverlies.

Binnen deze casus wordt 
aangenomen dat Alliander 
extra productiviteit de 
komende jaren hard nodig 
heeft om de energietransitie 
mogelijk te maken. De 
waarde van productiviteits-
winst is daarom bepaald op 
basis van de besparing van 
extra arbeidskrachten die 
Alliander aan zou moeten 
trekken.

Scope van de analyse van de gerenoveerde gebouwen
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Toelichting op niet meegenomen aspecten: impact op leegstand gebouwen (niet relevant voor referentie 
scenario), impact van remontage van gebouwen (geen data beschikbaar voor end-of-life fase), innovatief 
aanbestedingsproces (allocatie vraagstuk), green bonds (allocatie vraagstuk), reisbewegingen/afstand tot 
kantoor (impact is naar inschatting niet significant), biodiversiteit (impact is naar inschatting niet significant).

* Door het monetariseren van impacts kunnen bepaalde boodschappen en informatie verloren gaan. Er is echter toch gekozen om de resultaten in geld uit te drukken om betere inzichten te 
krijgen in de verhoudingen tussen verschillende aspecten.
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Circulair renoveren: integraliteit loont

De twee renovatieprojecten 
leveren tijdens hun 
levensduur in totaal een 
maatschappelijke waarde op 
van 119 miljoen. 
Voornaamste positieve 
impacts zijn de te 
verwachte verhoging van 
gezondheids- en 
productiviteitseffecten door 
slim inrichten van de 
werkomgeving en de 
financiële ketenimpact in de 
bouw waar partijen integraal 
hebben samengewerkt om 
de renovaties te realiseren.

Financieel kapitaal
De economische 
investering in de renovaties 
lokt andere bestedingen uit. 
Dit effect wordt in macro-
economische termen het 
multipliereffect genoemd. 
Deze bestedingsimpuls 
heeft naar verwachting een 
economische impact van 
meer dan 48 miljoen euro. 
Daarnaast zijn er door deze 
investering 34 arbeidsjaren 
aan banen gecreëerd.

Menselijk kapitaal
Er zijn diverse studies die 
aantonen dat meer 
daglichttoetreding en 
verbeterde luchtkwaliteit 
zorgen voor productievere 
en gezondere medewer-
kers. Op basis van een 
Amerikaanse case studie 
kan door de kenmerken van 
de gerenoveerde gebouwen 
van Alliander een productivi-
teitswinst worden verwacht 
van +/- 2% ten opzichte van 
een gemiddeld kantoor-
pand. De maatschappelijke 
waarde hiervan (71 miljoen 
euro) is bepaald op basis 
van de besparing van extra 
arbeidskrachten die 
Alliander aan zou moeten 
trekken

Natuurlijk kapitaal

Bij de renovaties is 
geïnvesteerd in energie 
besparende maatregelen en 
de opwekking van zonne-
en windenergie. Hierdoor 
worden broeikasgas- en 
luchtvervuilende emissies 
vermeden tijdens de 
levensduur en zelfs tijdens 
de bouwfase van het 
gebouw omdat de 
zonnepanelen tevens 
energie leverden voor de 
bouw.

Over een looptijd van 30 
jaar is de vermeden impact 
4 miljoen euro. 

Waterbesparende 
maatregelen in Duiven 
resulteren gedurende de 
looptijd in een besparing 
van 30 miljoen liter 
drinkwater. De 
maatschappelijke impact 
hiervan is echter relatief 
beperkt (48 duizend euro) 
ten opzichte van de andere 
impacts en de investering in 
deze maatregelen, omdat 
drinkwater in Nederland 
voornamelijk afkomstig is 
van hernieuwbare bronnen.

Intellectueel kapitaal
Er zijn in 2016 in totaal 230 
groepen rondgeleid in 
Duiven met meer dan 5,000 
(externe) personen die 
geïnteresseerd waren in de 
circulaire wijze waarop het 
gebouw is gerenoveerd en 
de manier waarop de 
aanbesteding heeft 
plaatsgevonden.

Alliander inspireert hierdoor 
andere partijen om ook op 
duurzame en integrale wijze 
vastgoed te renoveren. 
Verschillende partijen 
hebben inmiddels concrete 
plannen om het voorbeeld 
van Alliander te volgen zoals
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het Rijksvastgoedbedrijf 
(renovatie de Koninklijke 
Bibliotheek) en 
OVG Real Estate (voor de 
Alliander locatie Basisweg). 

De tijdsinvestering van 
Alliander in het rondleiden van 
externen in Duiven en Bellevue 
en het actief delen van kennis 
en ervaringen met circulair 
renoveren hebben daarom naar 
verwachting een impact die 
nog veel groter is dan de 
renovaties van Duiven en 
Bellevue. 

Deze impact is niet 
meegenomen in de analyse, 
omdat deze projecten nog niet

gefinaliseerd zijn en de vraag is 
hoeveel Alliander van deze 
impact zichzelf kan en mag 
toekennen.

Geproduceerd kapitaal
Via Stichting Groene Allianties 
investeert Alliander onder 
andere in: busvervoer en een 
fietspad richting het 
bedrijventerrein dat aansluit op 
het regionale snelfietsnetwerk. 
Door deze investeringen is de 
locatie beter bereikbaar met het 
OV en de fiets, en wordt er tijd 
bespaard door mensen die 
reizen van- of naar het 
bedrijventerrein. Dit heeft ten 
opzichte van de kosten een 
relatief hoge impact: 1 miljoen 
euro.
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11,867 

31,827 

54 

1,472 

(161)

45,058 

(10,000) 10,000 30,000 50,000 70,000
EUR'000

Uitkomsten Bellevue (in netto contante waarde)

Totaal

Impact materiaalgebruik

Impact energieverbruik

Tijdsbesparing door passage

Gezondheids- en productiviteitseffecten
werkomgeving

Ketenimpact van financiele investering

36,698 

38,783 

1,151 

2,439 

(5,001)

48 

74,118 

(10,000) 10,000 30,000 50,000 70,000

EUR'000

Uitkomsten Duiven (in netto contante waarde)

Totaal

Impact waterverbruik

Impact materiaalgebruik

Impact energieverbruik

Groene Allianties

Gezondheids- en productiviteitseffecten
werkomgeving

Ketenimpact van financiele investering

In de situatie dat 
nieuw materiaal 

gebruikt was, zou 
de impact 2 miljoen 
euro negatiever zijn.
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Welke inzichten levert de impactmeting op?

Tijdens het traject zijn diverse inzichten 
opgedaan die Alliander (en de 
bouwsector) kan gebruiken in de 
toekomst om betere beslissingen te 
nemen.

Inzichten uit impact meting
Materiaalgebruik, hergebruikt dan wel 
vermeden nieuwe materialen, kent nog 
steeds een negatieve impact. Dit komt 
doordat hergebruikte materialen bewerkt 
en vervoerd moeten worden. Deze 
impact is echter aanzienlijk lager dan 
gebruik van nieuwe (virgin) materialen. 
Door hergebruikt staal, koper, hout en 
beton toe te passen heeft Alliander voor 
de renovaties een impact bespaard van 
meer dan 2 miljoen euro ten opzichte van 
toepassing van nieuw materiaal.

Daarnaast is er ook vermeden impact 
door minder materiaal te gebruiken. Voor 
de constructie van het atrium van Duiven 
is 30% minder staal gebruikt. Hierdoor 
heeft Alliander meer dan 400 duizend 
euro aan impact vermeden.

Impact optimaliseren voordat men gaat 
renoveren
Deze impact study is uitgevoerd nadat de 
renovaties van Duiven en Bellevue (bijna) 
waren afgerond. Door voorafgaand een 
impact analyse uit te voeren op een 
circulair project, kan de analyse ingezet 
worden als instrument om impact, 
ontwerp en kosten te optimaliseren. 

Uit onze analyse blijkt voornamelijk dat 
de negatieve impact van de renovaties op 
natuurlijk kapitaal relatief beperkt is ten 
opzichte van de positieve 
maatschappelijke impact van gezondheid-
en productiviteitseffecten voor de 
medewerkers van Alliander (menselijk 
kapitaal). Door een maatschappelijke 
impact bril op te zetten bij de 
ontwerpfase kan impact geoptimaliseerd 
worden tussen verschillende impact 
aspecten. Daarbij is het wel belangrijk om 
de juiste balans tussen de verschillende 
aspecten en kapitelen in de gaten te 
houden. Wat hierin opvalt is het 
tijdselement bij renovaties: negatieve 
impact op natuurlijk kapitaal is met name 
in het eerste jaar, terwijl positieve 
gezondheid- en productiviteitseffecten 
zich voordoen tijdens gebruikfase.

Andere keuzes die achteraf anders 
gemaakt hadden kunnen worden:
• Wegen de kostenbesparingen en het 

bespaarde materiaalgebruik door het 
beperken van het aantal parkeer-
plekken bij Duiven op tegen de impact 
van het tijdsverlies van medewerkers 
omdat zij elders moeten parkeren?;

• Wegen de tijdsbesparing, 
operationele kosten en emissies van 
de buslijn (die de hele dag 
operationeel is) op, tegen een bus op 
oproepbasis of inzet tijdens pieken?

Data is cruciaal
Maatschappelijke impact analyse kan ook 
worden gebruikt om de impact van 
investeringen over tijd te monitoren en 
verder te optimaliseren. Dit vraagt echter 
ook dat er gericht data wordt verzameld 
om inzicht te verkrijgen in de aspecten 
die worden gemonitord. Tijdens de 
analyse ontbraken bijvoorbeeld de exacte 
data van het aantal bezoekers.

Maatschappelijke impact analyse als tool 
voor het nemen van 
investeringsbeslissingen
Buiten het ontwikkelen/ realiseren van 
gebouwen of renovaties kan 
maatschappelijke impact analyse 
voorafgaand aan projecten worden 
gebruikt als tool voor het maken van 
investeringsbeslissingen. Door inzicht te 
bieden in hoe de financiële investering 
opweegt ten opzichte van de 
maatschappelijk gecreëerde waarde. Dit 
is passend gezien de maatschappelijk rol 
van Alliander. Dit kan bijvoorbeeld binnen 
de Groene Allianties worden ingezet om 
te bepalen in welke toekomstige 
projecten het beste geïnvesteerd kan 
worden. Breder binnen Alliander’s
kernactiviteiten kan dit worden ingezet 
om te bepalen in welke nieuwe 
oplossingen Alliander moet investeren of 
welke circulaire inkoop en business 
modellen de hoogste positieve 
maatschappelijke waarde creëren.

© 2017 KPMG Advisory N.V., All rights reserved. 

KPMG TRUE VALUE - Circulair renoveren van Alliander kantoren | 5

Weergave hoe maatschappelijke impact geoptimaliseerd kan worden

Impact 
meten



Bijlage 1:
Gehanteerde kengetallen en multipliers
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Voor de berekening van de gecreëerde maatschappelijke waarde zijn kengetallen en multipliers gebruikt. Een kengetal is een absoluut- of 
verhoudingsgetal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de verhouding, relatie of ontwikkeling tussen twee variabelen 
weergeeft. Een multiplier is een factor van proportionaliteit die meet hoeveel een variabele verandert in reactie op een verandering in een 
andere variabele.

Domein 
Kapitaal:

Aspect: Indicator: Eenheid: Referentie-
Jaar:

Kengetal/
Multiplier:

Bron:

Financieel

Economische impact 
ten gevolge van 

financiële investering 
in bouwsector

Economische
impact EUR/EUR 2014 0,53 CBS (2016)

Werkgelegenheids-
effecten renovaties Werkgelegenheid Arbeidsjaren

/EUR 2014 0,00000037 CBS (2016)

Intellectueel

Impact via het 
inspireren van andere 

partijen om ook te 
kiezen voor 

circulaire/duurzame 
oplossingen

N.V.T.

Impact van innovatief 
aanbestedingsproces N.V.T.

Menselijk

Gezondheids- en 
productiviteits-
effecten van 

werkomgeving 

Productiviteit
Productieve 
uren / FTE / 

jaar
N.V.T. 38,98 Sing et al. (2010)

Arbeidskosten EUR / uur 2016 33,10 CBS (2016)

Sociaal

Tijdsbesparing voor 
voetgangers door 

passage door 
Bellevue

Tijd Uur N.V.T. 0,05 Schatting

Waarde van 
kortere reistijd EUR 2010 7,00 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(2013)

Natuurlijk

(Verminderde) 
Maatschappelijke 

impact van 
materiaalgebruik 

(door hergebruik van 
bouwmaterialen)

Maatschappelijke 
impact van 

materiaalgebruik 
EUR/kg 2015 Materiaal 

specifiek EcoInvent (2015) 

(Verminderde) 
Maatschappelijke 

impact van 
energiegebruik (door 
isolatie, opwekking 

van duurzame 
energie, etc.)

Broeikasgassen
kg CO2-

equivalent/ 
kWh

N.V.T. Verschilt per 
jaar ECN (2015)

SOx kg SOx/kWh N.V.T. Verschilt per 
jaar ECN (2015)

NOx kg NOx/kWh N.V.T. Verschilt per 
jaar ECN (2015)

Fijnstof kg 
Fijnstof/kWh N.V.T. Verschilt per 

jaar ECN (2015)

VOS kg 
VOS/kWh N.V.T. Verschilt per 

jaar ECN (2015)

Milieu impact van 
broeikasgasemissi

es 
Dollar/kg 2007 110 US EPA (2010) 

Milieu impact van 
SOx

EUR/kg 2010 10,60 CE Delft (2010)

Milieu impact van 
NOx

EUR/kg 2010 15,40 CE Delft (2010)

Milieu impact van 
Fijnstof EUR/kg 2010 41,00 CE Delft (2010)

Milieu impact van 
VOS EUR/kg 2010 2,54 CE Delft (2010)

Oppervlakte
m2 / arbo
werkplek N.V.T. 20,63 NFC Index (2016)

Energiegebruik kWh/m2/jaar N.V.T. 86 Milieubarometer (2016)
Energiegebruik m3/m2/jaar N.V.T. 16 RVO, ECN (2013)

6  I  KPMG TRUE VALUE -Circulair renoveren van Alliander kantoren 



Bijlage 1:
Gehanteerde kengetallen en multipliers

© 2017 KPMG Advisory N.V., All rights reserved. 

Domein 
Kapitaal:

Aspect: Indicator: Eenheid: Referentie-
Jaar:

Kengetal/
Multiplier:

Bron:

Natuurlijk

(Verminderde) 
Maatschappelijke 

impact van 
watergebruik voor 

Duiven (door 
waterbesparende 

maatregelen)

Watergebruik m3/mede
werker/jaar N.V.T. 20 Samenwerkende drinkwaterbedrijven

(2016)

Maatschappelijke 
impact van 
drinkwater
consumptie

EUR/m3 2013 0,30 Trucost (2013)

Geproduceerd Groene Allianties

Tijdsbesparing 
buslijnen

Uur/perso
on/dag N.V.T. 0,50 9292OV

Waarde van 
kortere reistijd EUR 2010 7,75 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 

(2013)

Broeikasgas
emissies

kg CO2-
equivalent

/km
N.V.T. 2,133 CE Delft (2014)

SOx kg SOx/km N.V.T. 0,005517 CE Delft (2014)

NOx kg NOx/km N.V.T. 0,000261 CE Delft (2014)

VOS kg 
VOS/km N.V.T. 0,000006 CE Delft (2014)

Tijdsbesparing 
fietspad

Uur/perso
on/dag N.V.T. 0,07 N.V.T. (schatting)

Waarde van 
kortere reistijd 

voor OV-reizigers
bij woon-werk 

verkeer

EUR 2010 7,75 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(2013)

Waarde van 
kortere reistijd 

voor auto-
reizigers bij 
woon-werk 

verkeer

EUR 2010 9,25 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
(2013)

Tijdsverlies door 
parkeren bij IKEA

Uur/perso
on/dag N.V.T. 0,33 N.V.T. (schatting)

Tijdsverlies door 
parkeren op route 
tussen IKEA en 
kantoor duiven

Uur/perso
on/dag N.V.T. 0,17 N.V.T. (schatting)
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Voor de berekening van de gecreëerde maatschappelijke waarde is de volgende input gebruikt. De input voor de bouw- en gebruiksfase zijn 
voornamelijk verstrekt door Alliander of toeleveranciers (bijv. aannemers). De input voor het berekenen van de referentiecasus is voornamelijk 
afkomstig uit literatuuronderzoek. Voor deze is gestreefd naar toepassen van externe- en wetenschappelijke onderbouwde bronnen.

Domein 
Kapitaal:

Aspect: Input: Eenheid: Input: Bron:

Financieel

Economische impact 
ten gevolge van 

financiële investering 
in bouwsector

Investering in 
Duiven EUR 69.760.000 Alliander

Investering in 
Bellevue EUR 23.000.000 Alliander

Intellectueel

Impact via het 
inspireren van andere 

partijen om ook te 
kiezen voor 

circulaire/duurzame 
oplossingen

Aantal 
rondleidingen # 230 Alliander

Aantal rondgeleide 
personen 
(externen)

# 5.083 Alliander

Menselijk

Gezondheid-
en productiviteits-

effecten 
werkomgeving 

FTE Duiven FTE 1.359 Alliander

FTE Bellevue FTE 1.140 Alliander

Sociaal

Tijdsbesparing voor 
voetgangers door 

passage door 
Bellevue

Aantal passanten Passanten / 
werkdag 25 Alliander

Natuurlijk

(Verminderde) 
Maatschappelijke 

impact van 
materiaalgebruik 

(door hergebruik van 
bouwmaterialen)

Hoeveelheden toegepast materiaal:
Duiven 34.925.001 kg
Bellevue 2.483.557 kg

Alliander / toeleveranciers

Beton; 76%

Staal; 16%

Gips; 3%
Grind; 2%

Glas; 1%
Overig; 2%

Aandeel top vijf type materialen in gewicht (Duiven)

Beton; 75%

Staal ; 7%

Gips ; 7%
Grind; 5%

Glas; 2%
Overig; 4%

Aandeel top vijf type materialen in gewicht (Bellevue)
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Domein 
Kapitaal:

Aspect: Input: Eenheid: Input: Bron:

Natuurlijk

(Verminderde) 
Maatschappelijke 

impact van 
energiegebruik (door 
isolatie, opwekking 

van duurzame 
energie, etc.)

Energiegebruik 
bouw Duiven kWh 493.689 Alliander

Energiegebruik 
bouw Bellevue kWh 455.270 Alliander

Directe 
broeikasgasemissi
es bouw Bellevue

kg CO2-
equivalent 350.270 Alliander

Jaarlijks 
elektriciteits-

gebruik Duiven
kWh/jaar 1.564.114 Alliander

Jaarlijks 
elektriciteits-

gebruik Bellevue
kWh/jaar 453.259 Alliander

Opwekking
zonnepanelen 

Duiven
kWh/jaar 1.499.998 Alliander

Opwekking 
windturbines 

Duiven
kWh/jaar 16.500 Alliander

Opwekking
zonnepanelen 

Bellevue
kWh/jaar 123.500 Alliander

Aantal arbo
werkplekken 

Duiven
# 892 Alliander

Aantal arbo
werkplekken 

Bellevue
# 656 Alliander

(Verminderde) 
Maatschappelijke 

impact van 
watergebruik voor 

Duiven (door 
waterbesparende 

maatregelen)

Drinkwater
consumptie

Duiven
m3/jaar 4.000 Alliander

Geproduceerd Groene Allianties

Aantal werkdagen
per jaar # 260 Aanname

Aantal busreizigers
per dag #/werkdag 170

Totale afstand van 
busronde km 7

Aantal rondes van 
bus per dag #/werkdag 31 Breng, dienstregeling

Aantal 
medewerkers dat 
dagelijks met de 
fiets reist naar 
kantoor Duiven

#/werkdag 100 Alliander
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Domein 
Kapitaal:

Aspect: Input: Eenheid: Input: Bron:

Geproduceerd Groene Allianties

Percentage 
fietsers dat komt 

vanaf richting 
station 

Westervoort

% 80 Alliander

Aantal auto’s van 
Alliander 

medewerkers dat 
dagelijks 

geparkeerd staat 
bij de IKEA

#/werkdag 40 Alliander

Aantal auto’s van 
Alliander 

medewerkers dat 
dagelijks 

geparkeerd staat 
op de route tussen 

IKEA en Duiven

#/werkdag 100 Alliander

Passagiers per 
auto

Passagiers
/auto 1,4 Alliander
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Financieel kapitaal

Economische impact van de financiële investering in de 
renovatie van Duiven en Bellevue
Impact
De financiële investeringen in de renovaties van Duiven en
Bellevue vertegenwoordigen een bestedingsimpuls die andere
bestedingen uitlokt. Dit effect wordt in macro-economische
termen het multipliereffect genoemd.

Hoe is het berekend?
Om de economische impact van de financiële investeringen te
bepalen is de economische investering van Alliander in de
renovaties vermenigvuldigd met de multiplier voor de
Nederlandse bouwsector. Deze multiplier is berekend op basis
van de meest recente in-output tabellen van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) (jaar 2014).

Waarom is voor deze methode gekozen?
Economische impact analyse op basis van in-output modellen is
een breed gedragen methode. Onder economen en
econometristen wordt dit gezien als een van de meest
betrouwbare methodes.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
Een beperking is dat er nog geen tabellen beschikbaar zijn voor
de specifieke jaren waarin de renovaties hebben
plaatsgevonden. De multiplier voor die jaren zou derhalve
kunnen afwijken. Een andere methode die mogelijk tot meer
valide resultaten zou hebben geleid is om de multiplier te
bepalen aan de hand van specifieke data voor de leveranciers
van de renovaties. Dit was echter niet mogelijk binnen de
tijdshorizon van dit project.

Voor de interpretatie van de resultaten voor Duiven is het
belangrijk om te vermelden dat dit pand niet enkel dient als
kantoorpand, maar dat er ook opleidingslokalen en technische
ruimtes zijn ingericht in dit pand. Het aanleggen van deze
ruimtes is duurder dan het inrichten van kantoorruimte. Daarom
is de financiële investering- en economische impact van Duiven
relatief hoog in vergelijking met reguliere kantoorpanden.

Werkgelegenheidseffecten van renovaties
Impact
Door de bestedingsimpuls die wordt veroorzaakt door de 
financiële investering in de renovaties van Duiven en Bellevue 
worden banen gecreëerd. 

Hoe is het berekend?
de werkgelegenheidseffecten zijn, evenals de economische 

impact, berekend op basis van in-output modellen.

Waarom is voor deze methode gekozen?
Economische impact analyse op basis van in-output modellen is
een breed gedragen methode (zie: Economische impact van de
financiële investering in de renovatie van Duiven en Bellevue)

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
Aanvullend op dat er nog geen tabellen beschikbaar zijn voor de 
specifieke jaren waarin de renovaties hebben plaatsgevonden, 
zijn de beperkingen dat: er geen ondersteunend empirisch 
bewijs is, en dat de gepresenteerde uitkomst wordt 
weergegeven in arbeidsjaren. Er kunnen geen uitspraken 
worden gedaan over de mate waarin de gecreëerde 
werkgelegenheid blijvend is. 

Intellectueel kapitaal

Impact via het inspireren van andere partijen om ook te 
kiezen voor circulaire/duurzame oplossingen
Impact
Duiven en Bellevue zijn door de renovaties voorbeelden
geworden van duurzame/circulaire gebouwen. De gebouwen
gelden binnen de Nederlandse vastgoedsector en internationaal
als best practices.

Door de aandacht die renovaties hebben gekregen en de
bereidheid van Alliander om haar ervaringen en inzichten te
delen, inspireren de gebouwen andere partijen om ook op
duurzame/circulaire wijze kantoorpanden te renoveren of te
ontwikkelen. Waardoor de gebouwen een impact hebben die
verder gaat dan de eigen verminderde milieu impact en sociale
impact.

Waarom is dit aspect niet gemonetariseerd?
Sinds de renovatie heeft Alliander 5083 (externe) personen 
rondgeleid in Duiven. Daarnaast is de renovatie breed gedeeld 
in de media, zie bijvoorbeeld: de aflevering van de documentaire 
serie Tegenlicht Lab (link) en de reportage van Omroep 
Gelderland over de renovatie (link). Helaas kan niet worden 
vastgesteld hoeveel andere gebouwen door de renovaties van 
Duiven en Bellevue zijn geïnspireerd en wat daarvan de 
maatschappelijke impact is. Dit omdat deze gebouwen nog niet 
gerealiseerd zijn. Hiervoor is meer tijd nodig. Wanneer deze 
gegevens wel beschikbaar zouden zijn dan rest er nog een 
attributievraagstuk. Het zou lastig zijn om te bepalen hoe groot 
de rol is van de inspiratie door de renovaties van Duiven en 
Bellevue en om deze impact op basis van objectieve en 
robuuste argumenten toe te kennen aan Alliander.

In deze bijlage worden per aspect (ingedeeld naar de domeinen van kapitaal zoals gedefinieerd door de IIRC) de 
berekeningswijze, belangrijkste aannames en beperkingen per aspect uiteengezet.
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Desalniettemin kan worden onderkend dat Alliander bijzondere 
inspanningen heeft verricht om de panden te renoveren tot 
duurzame en circulaire gebouwen en om de inzichten die zij 
daarbij heeft opgedaan te delen met de maatschappij.

Impact van innovatief aanbestedingsproces bij Duiven
Impact
Voor de renovaties heeft Alliander gekozen voor een 
geïntegreerd bouwproces waarbij de verschillende partijen en 
disciplines samenwerken. Deze samenwerking tussen 
verschillende partijen en disciplines was noodzakelijk om de 
duurzaamheidsambities te kunnen realiseren. Om deze 
samenwerking in te kopen was een innovatieve vorm van 
aanbesteden nodig. Alliander heeft deze aanbesteding 
ingestoken op basis van een ambitiedocument in plaats van 
specificaties voor het gebouw. 

De aanbesteding geldt als best practice voor maatschappelijk 
verantwoord inkopen, zie: link, en inspireert andere partijen om 
ook op maatschappelijk verantwoorde wijze in te kopen. Door 
op maatschappelijk verantwoorde wijze in te kopen kunnen 
organisaties hun inkoop als instrument gebruiken om zelf te 
verduurzamen en bij te dragen aan het duurzame producten en 
diensten. De mogelijke totale maatschappelijke impact hiervan, 
wanneer alle Nederlandse overheden en speciale 
sectorbedrijven zoals Alliander duurzaam inkopen, is enorm. Het 
totale inkoopvolume van deze partijen is in 2015 door Significant 
geschat op 73,3 miljard euro (link).

Waarom is dit aspect niet gemonetariseerd?
Voor het aanbestedingstraject heeft Alliander samengewerkt 
met Copper8. Copper8 is een adviesbureau dat zich 
specialiseert in maatschappelijk verantwoord inkopen. Copper8 
heeft voorafgaand aan het traject met Alliander ook andere 
partijen geholpen om op vergelijkbare wijze aan te besteden. 
Daarom is het lastig om een deel van de impact die wordt 
gecreëerd doordat andere partijen, na Alliander, op vergelijkbare 
wijze aanbesteden toe te kennen aan Alliander.

Bovendien was het binnen de scope en beschikbare tijd voor dit 
project niet mogelijk om op kwantitatieve wijze 
maatschappelijke impact te bepalen.

Menselijk kapitaal

Gezondheid- en productiviteitseffecten werkomgeving
Impact
Alliander heefter voor gekozen om extra te investeren in de 
renovaties van Duiven en Bellevue om een werkomgeving te 
realiseren die productiviteit van medewerkers stimuleert. 
Alliander heeft deze toegenomen productiviteit de komende 
jaren hard nodig om aan de toenemende vraag naar 
aanpassingen aan het gas- en elektriciteitsnet te kunnen 

voldoen, en daarmee de energietransitie te faciliteren.

Verschillende studies wijzen uit dat groene gebouwen, zoals 
Duiven en Bellevue, door verschillende aspecten een positief 
effect hebben op de gezondheid en productiviteit van 
medewerkers (zie: link). Aspecten die hier onder andere aan 
bijdragen zijn: meer groen op de werkplek, meer 
daglichttoetreding, en het stimuleren van bewegen. 

Hoe is het berekend?
De impact van de toegenomen productiviteit is berekent op 
basis van een case study door Michigan State University waarin 
de door medewerkers ervaren gezondheid- en 
productiviteitswinst is gemeten voor- en nadat twee bedrijven 
verhuisden van een gemiddeld kantoorpand naar een 
kantoorpand met een duurzaamheidscertificaat. Zij vonden een 
toegenomen productiviteit van 38,98 uur per FTE per jaar op 
basis van een 40-urige werkweek. De waarde van deze 
additionele productieve uren is gemonetariseerd op basis van 
een studie van het CBS over de gemiddelde arbeidskosten in 
Nederland.

Waarom is voor deze methode gekozen?
Op basis van literatuuronderzoek door KPMG is de studie van 
Michigan State University de meest valide inschatting van de te 
verwachten gezondheids- en productiviteitswinst. Dit omdat 
hierin een vergelijking is gemaakt met een gemiddeld 
kantoorpand.

Studies in een experimentele setting vinden op individuele 
elementen grotere effecten op gezondheid en productiviteit van 
medewerkers (zie bijv.: link, link, link). Echter het is niet valide 
om deze verschillende gevonden effecten op te tellen om te 
komen tot het totale effect van een duurzaam gebouw 
vanwege de verschillen in de onderzoeksomgeving en te 
verwachten onderlinge effecten tussen aspecten van een 
duurzaam gebouw.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
Beperkingen van deze methode zijn dat er wordt veronderstelt 
dat de Amerikaanse case study representatief is voor Alliander 
waarbij het gemiddelde Nederlandse kantoorpand gelijk wordt 
gesteld aan het gemiddelde kantoorpand uit de studie. Tevens 
zijn uitkomsten niet bepaald op basis van metingen maar op 
basis van theorie.
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Sociaal kapitaal

Tijdsbesparing passage Bellevue
Impact
Als onderdeel van de renovatie van Bellevue heeft Alliander er 
voor gekozen om de mogelijkheid te creëren voor voetgangers 
om door het pand heen af te snijden op de looproute tussen de 
Utrechtseweg en de Renssenstraat/het Nachtegaalspad. 

Hierdoor besparen voetgangers tussen het station en 
bijvoorbeeld de ArtEZ hogeschool voor de kunsten en het 
Museum Arnhem reistijd.

Hoe is het berekend?
De maatschappelijke impact van de passage is berekend op 
basis van het aantal voetgangers dat naar verwachting gebruik 
zal maken van deze mogelijkheid en de daaruit resulterende 
tijdsbesparing. Vervolgens is deze tijdsbesparing 
gemonetariseerd op basis van een monetaire waarde voor tijd 
uit een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 
Hiervoor is het kengetal voor treinreizigers met reismotief 
overig genomen omdat dit het best past bij de groep die naar 
verwachting het meest gebruik zal maken van de passage 
(studenten en museumbezoekers die met trein reizen via 
station Arnhem)

Waarom is voor deze methode gekozen?
Er is voor deze waardering van tijd omdat deze specifiek gericht 
is op de waardering van kortere reistijd en daarom valide is om 
toe te passen voor de waardering van een kortere reistijd door 
gebruik te maken van de passage.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
De belangrijkste beperking van deze methode is dat de 
berekening is gebaseerd op een schatting omdat er geen 
empirische data is van het gebruik van de passage. 

Natuurlijk kapitaal

(Verminderde) Maatschappelijke impact van 
materiaalgebruik (door hergebruik van bouwmaterialen)
Impact
Voor het renoveren van de gebouwen Duiven en Bellevue zijn 
er materialen gebruikt. De hoeveelheid van deze materialen op 
aarde is eindig. Derhalve draagt Alliander door het gebruiken 
van materialen bij aan het opraken van de eindige hoeveelheid 
materiaal op aarde. Daarnaast worden bij het verwerken en 
transporteren van materialen broeikasgasemissies uitgestoten 
die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

Hoe is het berekend?
Om de maatschappelijke impact van materiaalgebruik te 

bepalen is de hoeveelheid toegepast materiaal vermenigvuldigd 
met kengetallen van de impact van materiaalgebruik door de 
bijdrage aan het opraken van natuurlijke hulpbronnen, 
klimaatverandering, waterschaarste en enkele andere 
belangrijke vormen van impact. Deze kengetallen zijn 
voornamelijk afkomstig uit de EcoInvent LCA database. Omdat 
Alliander er tevens ervoor had kunnen kiezen om een reeds 
bestaand (leegstaand) kantoorpand te betrekken is de 
maatschappelijke negatieve impact van het materiaalgebruik 
niet afgezet tegenover een referentie scenario.

Waarom is voor deze methode gekozen?
Er is voor deze methode gekozen omdat dit een eenduidig 
beeld geeft van de maatschappelijke impact van 
materiaalgebruik. 

De impact van materiaalgebruik wordt niet verdisconteerd 
omdat de impact voor beide gebouwen wordt toegekend aan 
het 1e jaar van de berekening (de bouwfase).

De impact van de investeringen van Alliander in de 
demonteerbaarheid van de gebouwen is niet meegenomen. 
Door deze investeringen, in bijvoorbeeld een 
grondstoffenpaspoort, kunnen de materialen in het gebouw in 
de toekomst makkelijker worden teruggewonnen en 
hergebruikt. De gebouwen dienen hierdoor als een bank voor 
grondstoffen. Dit aspect van herbruikbaarheid in niet 
meegenomen omdat er dan een risico zou ontstaan op het 
dubbeltellen van maatschappelijke impact, indien een andere 
partij van het gerecycled materiaal gebruik maakt. Alliander 
heeft in deze casus zelf ook de impact van het hergebruik van 
materialen aan zichzelf toegekend, daar waar deze materialen 
van elders afkomstig zijn.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
De belangrijkste beperking is dat er, door gebruik te maken van 
kengetallen, slechts beperkt rekening is gehouden met de 
specifieke keuzes voor materialen. 

Tijdens de renovaties zijn er verschillende keuzes voor bepaalde 
type/op specifieke wijze behandelde materialen gemaakt om de 
impact zoveel mogelijk te beperken. Deze verminderde impact 
komt door deze methode niet tot uiting in de uitkomsten van de 
analyse.
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(Verminderde) Maatschappelijke impact van 
energiegebruik 
Impact
Alliander heeft als onderdeel van de renovatie van Duiven en 
Bellevue ervoor gekozen om te investeren in 
energiebesparende maatregelen, - de opslag van energie, en –
de opwekking van duurzame energie. Door deze investeringen 
wordt er in Duiven meer energie opgewekt dan dat er wordt  
geconsumeerd. Alliander draagt hierdoor bij aan het produceren 
van duurzame energie en het beperken van energie. Ook 
worden er luchtvervuilende emissies vermeden die vrijkomen 
bij het opwekken van energie met behulp van fossiele 
brandstoffen. 

Daartegenover staat dat er bij de renovaties van de gebouwen 
broeikasgas- en luchtvervuilende emissies zijn uitgestoten ten 
gevolgde van het energiegebruik op de bouwlocatie, het 
vervoer van materieel en personenvervoer. Deze emissies zijn 
als negatieve impact meegenomen in de berekening, omdat 
deze niet zouden zijn uitgestoten wanneer Alliander er voor had 
gekozen om een reeds bestaand (leegstaand) kantoorpand te 
betrekken.

Hoe is het berekend?
De maatschappelijke impact van de emissies die worden 
vermeden door de energiebesparende maatregelen en de 
opwekking van duurzame energie zijn berekend op basis van 
een schatting van het energiegebruik van een gemiddeld 
kantoorpand (warmte en elektriciteit) bestemd voor hetzelfde 
aantal medewerkers.

Vervolgens zijn op basis van kengetallen voor de hoeveelheid 
broeikasgas- en luchtvervuilende emissies (CO2, NOx, SO2, 
PM10 en VOS) die vrijkomen per m3 gas en kWh inschattingen 
gemaakt van de hoeveelheden emissies. Hierbij is de gridfactor
(algemene emissiefactor van Nederlandse stroom) als 
uitgangspunt genomen. Omdat deze gridfactor naar 
verwachting over tijd zal veranderen ten gevolgde van een 
steeds groter aandeel duurzame energie, is een berekening 
gemaakt van de verwachtte gridfactor op basis van de Nationale 
Energieverkenning door het ECN.

De impact van deze emissies is gemonetariseerd met behulp 
van kengetallen van de US EPA, het Planbureau voor de 
Leefomgeving, en het CE Delft handboek voor schaduwprijzen.

De impact van de duurzame energie die Alliander opwekt in 
Duiven en Bellevue is berekend op basis van de gridfactor. 
Hierbij is aangenomen dat de emissies van het grid voorkomen 
worden doordat Alliander zelf energie produceert.

Tegenover de verminderde impact door het nemen van 
energiebesparende maatregelen en de positieve 
maatschappelijke impact door het produceren van duurzame 

energie, staat dat er bij de renovatie energie is gebruikt waarbij 
emissies zijn vrijgekomen. De aannemers hebben data verstrekt 
m.b.t. het energiegebruik voor: bouwwerkzaamheden op 
locatie, vrachtvervoer en personenvervoer. De emissies die vrij 
zijn gekomen door dit energiegebruik zijn berekend op basis van 
kengetallen. Vervolgens is de impact van deze emissies 
gemonetariseerd aan de hand van kengetallen van de US EPA.

Waarom is voor deze methode gekozen?
De maatschappelijke impact van broeikasgasemissies (in CO2
equivalent) in EUR is gebaseerd op een berekening van de US 
EPA. De maatschappelijke impact van toekomstige emissies is 
verdisconteerd aan de hand van een discontovoet van 3% (95e

percentiel). Dit om toekomstige generaties gelijk te stellen aan 
de huidige generatie. Dit is een breed gedragen en gehanteerde 
methode.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
Er was voor de bouwfase van Duiven enkel data beschikbaar 
met betrekking tot de gebruikte- en opgewekte elektriciteit. Het 
overige energiegebruik tijdens de bouwfase (bijv. diesel voor 
bouwmaterieel) is derhalve niet meegenomen in de analyse.

De toekomstige grid factor en daaraan gekoppelde emissies zijn 
gebaseerd op scenario’s die zijn opgesteld door het ECN. Deze 
scenario’s bieden een verwachtte grid factor tot en met het jaar 
2030. Voor de periode daarna is de verwachte grid factor in 
2030 gebruikt.

Tevens is de ontwikkeling energieverbruik van kantoren in 
Nederland niet meegenomen.

Overige opmerkingen
Alliander gebruikt bij interne CO2 berekeningen een grid-factor 
die iets afwijkt van de grid-factoren in deze analyse. De impact 
hiervan is:
- Bellevue: +24 euro. 1,396 ipv 1,372 euro op milieu
- Duiven: +28 euro. 1,390 ipv 1,362 euro op milieu

Op het totaal is het verschil ongeveer 0,05%.
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(Verminderde) Maatschappelijke impact van 
watergebruik voor Duiven (door waterbesparende 
maatregelen)
Impact
Door gebruik te maken van water kan Alliander bijdragen aan 
waterschaarste. Alliander heeft bij de renovatie van Duiven 
geïnvesteerd in waterbesparende maatregelen (o.a.: een 
grijswater circuit, hemel water opvang). Als gevolg van deze 
maatregelen heeft het gebouw Duiven een verminderde impact 
op het milieu dan het gemiddelde Nederlandse kantoorpand.

Hoe is het berekend?
De maatschappelijke impact van het watergebruik van Duiven is 
berekend door het lagere watergebruik te vermenigvuldigen 
met een factor voor de maatschappelijke impact van 
watergebruik (in EUR) van Trucost. Deze factor wordt bepaald 
op basis van het percentage van extractie van water in 
Nederland uit niet-hernieuwbare bronnen. Hierbij is uitgegaan 
van een percentage van 20%. Dit is een conservatieve 
schatting op basis van het World Resource Institute.

Het watergebruik van het gemiddelde Nederlandse kantoorpand 
is berekend door het aantal medewerkers met als standplaats 
Duiven en Bellevue te vermenigvuldigen met het Nederlands 
gemiddelde watergebruik per medewerker voor kantoren zoals 
gegeven door de Samenwerkende Waterbedrijven.

Waarom is voor deze methode gekozen?
Er is voor deze methode gekozen omdat op basis hiervan een 
reële inschatting kan worden gemaakt van de impact van de 
waterbesparende maatregelen van Alliander.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
Het watergebruik voor Bellevue is niet meegenomen omdat er 
ten tijde van deze case study nog geen verbruiksdata 
beschikbaar was. Tijdens de ontwerpfase is er ook geen 
schatting gemaakt van het toekomstige watergebruik.

Geproduceerd kapitaal

Groene Allianties 
Impact
Naar aanleiding van de renovatie van Duiven is op het 
bedrijventerrein Centerpoort-Noord een samenwerkingsverband 
Stichting Groene Allianties ontstaan. 

Via dit samenwerkingsverband investeert Alliander onder 
andere in: busvervoer richting het bedrijventerrein, een fietspad 
richting het bedrijventerrein dat aansluit op het regionale 
snelfietsnetwerk, en groen op het bedrijventerrein. Deze 
projecten dragen bij aan verduurzaming van het bedrijventerrein.

Het samenwerkingsverband is succesvol en wordt daarom 

uitgebreid naar andere bedrijventerreinen in regio Liemers.

Onder Groene Allianties is binnen deze case study tevens het 
parkeren bij IKEA meegenomen. Hetgeen formeel niet is 
georganiseerd via de Stichting Groene Allianties maar wel een 
voorbeeld is van een samenwerking die Alliander aangaat met 
een ander bedrijf dat op het bedrijventerrein gevestigd is.

Hoe is het berekend?
De impact van de investering van Alliander is berekend door de 
maatschappelijke impact te bepalen van de twee projecten 
waarvan de maatschappelijke impact kan worden gealloceerd. 
Dit is gedaan op basis van de financiering van: de buslijnen van 
station Westervoort naar - en het fietspad naar het 
bedrijventerrein Centerpoort-Noord.

Daarnaast is tevens de negatieve impact van het parkeren bij 
IKEA meegenomen. Het parkeren bij de IKEA kost 
medewerkers van Alliander namelijk extra reistijd.

Buslijnen:
De maatschappelijke impact van de buslijnen is berekend door 
de maatschappelijke waarde van de door de reizigers bespaarde 
tijd af te zetten tegenover de impact van emissies van de bus.

De tijdsbesparing is gebaseerd op de duur van de reis met de 
buslijnen die mede mogelijk zijn gemaakt door de Groene 
Allianties vanaf station Westervoort naar bedrijventerrein 
Centerpoort-Noord ten opzichte van de daarna snelste 
mogelijke busverbinding. De bespaarde tijd is gemonetariseerd 
met behulp van een studie van het Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid. Hiervoor is het kengetal voor bus/tram 
reizigers met reismotief woon-werk verkeer genomen.
Niet de gehele maatschappelijk gecreëerde waarde is 
toegekend aan Alliander. Op basis van aandeel kosten voor de 
buslijn dat Alliander betaalt (door risicokapitaal te verstrekken, 
en reiskosten te vergoeden) is impact toegekend aan Alliander.

Fietspad:
De maatschappelijke waarde van het fietspad is gebaseerd op 
de tijdsbesparing voor fietsers die vanaf de richting van station 
Westervoort reizen naar het bedrijventerrein Centerpoort-Noord. 
Het aantal fietsers dat gebruik maakt van het fietspad is geschat 
op basis van het aantal medewerkers van Alliander dat dagelijks 
op de fiets naar Duiven reist. Er is een schatting gemaakt van 
het percentage daarvan dat komt vanaf de richting van station 
Westervoort. De tijdsbesparing is ingeschat op basis van 
Google Maps. De bespaarde tijd is gemonetariseerd op basis 
van een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. 
Hiervoor is het kengetal voor treinreizigers met reismotief 
woon-werk verkeer genomen.
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Bijlage 3:
Methode, aannames en beperkingen per aspect

Parkeren bij IKEA
Negatieve impact ontstaat bij het parkeren bij de IKEA omdat 
medewerkers meer reistijd hebben. Dit is bepaald op basis van 
een inschatting van de verloren tijd van de medewerkers en een 
waardering voor reistijd. De bespaarde tijd is gemonetariseerd 
met behulp van een studie van het Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid. Hiervoor is het kengetal voor automobilisten 
met reismotief woon-werk verkeer genomen.

Waarom is voor deze methode gekozen?
Er is bij de buslijnen en het fietspad voor de waardering van tijd 
gekozen omdat deze specifiek gericht is op de waardering van 
kortere reistijd en daarom valide is om toe te passen voor de 
waardering van een kortere reistijd door gebruik te maken van 
de buslijn of het fietspad.

Voor het parkeren bij IKEA is enkel negatieve impact van de 
verloren tijd berekend. Bespaarde materialen en financiële 
middelen die anders nodig waren voor extra parkeerplekken in 
Duiven zijn reeds meegenomen in andere onderdelen van de 
impactanalyse.

Wat zijn de belangrijkste beperkingen?
De belangrijkste beperking van de berekening van de waarde 
van het fietspad is dat er geen empirische data beschikbaar is 
om de schattingen te onderbouwen. 

Voor het parkeren bij IKEA is aangenomen dat medewerkers 
vanaf de ingang van het bedrijventerrein direct naar het 
parkeerdek van de IKEA rijden. Door deze aanname te doen, is 
tevens de aanname gemaakt dat parkeren bij de IKEA niet 
resulteert in meer reizigerskilometers en daarmee emissies. 
Voor de schatting van de reistijd van medewerkers vanaf de 
IKEA naar kantoor Duiven is aangenomen dat zij gebruik maken 
van de busverbinding.
Voor het parkeren op de route tussen de IKEA en het kantoor 
Duiven is de aanname gemaakt dat deze medewerkers normaal 
verdeelt over de route parkeren, en dat daarom mag worden 
uitgegaan van de gemiddelde afstand en daarmee tijdsverlies 
van de reis tussen de IKEA en kantoor Duiven.
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