
Bijlage 1: Begrippenlijst

Energieopwekkend
Dit staat voor een situatie waarbij per saldo meer energie wordt opgewekt dan er wordt verbruikt.

Klimaatadaptatie
Proces en maatregelen die zijn gericht op aanpassingen aan het klimaat en de effecten daarvan, om 
de schade die ermee gepaard kan gaan te beperken en eventuele kansen te benutten.

Aardgasvrij/aardgasloos
Aardgasvrij of aardgasloos worden door elkaar heen gebruikt. Het betekent dat geen aardgas wordt 
gebruikt voor gebouwverwarming, warm water en eventueel koken. Soms wordt ook gasloos gebruikt.

Energieneutraal
Een energieneutraal gebouw staat voor een gebouw waarbij het gebouwgebonden energiegebruik 
(verwarming, ventilatie, verlichting) per saldo (vaak gerekend over een jaar) wordt gecompenseerd 
door de energie die het gebouw zelf opwekt.

Netto contante waarde (NCW)
Bij een berekening van de netto contante waarde (NCW) wordt de som van toekomstige kasstromen 
van een investering in beeld gebracht, rekening houdend met de looptijd en de discontovoet. Bij een 
positieve NCW zullen de verwachte opbrengsten hoger zijn dan de verwachte kosten.

C02-arm
Dit is een term uit het Klimaatakkoord. Het staat voor een situatie waarbij zo min mogelijk CO2 (95% 
minder wordt in dit verband veel genoemd) wordt uitgestoten.

Klimaatneutraal / CO^-neutraal
CO2-neutraal staat voor een situatie waarbij geen CO2 (100% reductie) wordt uitgestoten. 
Klimaatneutraal gaat een stap verder dan CO2-neutraal. omdat daarbij ook de reductie van andere 
broeikasgassen (zoals methaan) is inbegrepen.

Nul op de meter
Een nul-op-de-metergebouw heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van
nul. Hierbij wordt gerekend met het totale energieverbruik: gebouwgebonden plus 
gebruikersgebonden.

Circulair bouwen
Circulair bouwen richt zich op een minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en materialen bij 
het ontwerp en de exploitatie van gebouwen.

Energieneutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal kunnen betrekking hebben op een gebouw of een 
gebied (wijk, gemeente, land, wereld).

Bijna energie neutraal gebouw (BENG)
Dit heeft betrekking op energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen. De energieprestatie bij BENG 
wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:
• de maximale energiebehoefte in kWh per m^ gebruiksoppervlak per jaar;
• het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m^ gebruiksoppervlak per jaar;
• het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).
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Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en duurzaam MJOP (DMOP)
Een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen. Een duurzaam 
meerjarenonderhoudsplan (DMOP) is een meerjarenonderhoudsplan dat ook verbetermaatregelen 
bevat ten aanzien van duurzaamheid.

Warmte-koudeopslag
Warmte-koudeopslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan 
in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen te venwarmen met de mogelijkheid om in de 
zomerperiode te koelen.

Passief gebouw
Een gebouwconcept met een zeer goede warmte-isolatie en kierdichting, gericht op het optimaal 
gebruik maken van passieve zonne-energie, zodat het gebruik van energie voor verwarming (en 
koeling) tot een minimum beperkt kan blijven.

Verduurzamen
Waarin dit rapport ‘verduurzamen’ wordt gebruikt, wordt primair bedoeld aardgasvrij maken. Rondom 
ingrepen om aardgasvrij te worden horen echter ook ondersteunde maatregelen, zoals het verbeteren 
van isolatie, het plaatsen van duurzame energiebronnen, circulair (ver)bouwen e.d.

Trias Energetica
De drie stappen van de Trias Energetica zijn vuistregels bij het duurzaam ontwerpen van gebouwen: 

Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, door goede gebouwisolatie. 
Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, door bijvoorbeeld zonne-energie. 
Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte 
te voorzien.


