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Maatregelen realiseren zeer duurzame utiliteitsbouw 2016
Maatregel/toetsingscriterium Hoe te toetsen

NPU

1

Het ontwerp niet hoger zijn dan
70% van de eisen in het
Bouwbesluit1

Controleer of Qpres;tot/Qpres.toel.
< 0.7

Nvt

2

Het ontwerp moet flexibel zijn
* bouwkundig
* installatietechnisch

Vier van onderstaande acht
items moeten in het ontwerp
zitten:
a. installaties uitgelegd op
maximaal 1.8 m i.p.v. 3.6 m
b. installaties opgedeeld in
bouwdelen
c. meer kleine ketels in plaats
van één grote
d. demontabele binnenwanden
e. plafondstructuur die
veranderd kan worden
f. bemetering per bouwdeel in
plaats voor het hele gebouw
g. bereid gebouw voor op
functionele aanpassingen
h. demontabele
draagconstructies

Is de
maatregel
toegepast2

Verwijzing
naar pagina
in bestek3

- Nvt
- U618
- U615
- U146
- U637
- U024
én U378
- U419
- U057

3

In het ontwerp wordt uitsluitend
duurzaam geproduceerd hout
toegepast

Gebruik van duurzaam
geproduceerd hout zal moeten
worden aangetoond door
middel van certificaten en
aflever- bewijzen of facturen.

Art. 1

4

In het ontwerp is de
hemelwaterafvoer afgekoppeld
van het rioleringsstelsel en
gebruik waar mogelijk
halfverharding

Controleer of
hemelwaterafvoer is
losgekoppeld van het
rioleringsstelsel en
controleer of halfverharding is
toegepast

U734
U098

1)

Gebouwen of gebouwdelen met een industriefunctie of overige gebruiksfunctie, bijvoorbeeld bedrijfshallen, komen
onder artikel 9, onderdeel 6 niet in aanmerking voor de regeling omdat het bouwbesluit geen energieprestatie-eisen
stelt voor deze gebouwen of gebouwdelen. Gebouwen met een industriefunctie, met uitzondering van een lichte
industriefunctie, kunnen eventueel wel in aanmerking komen onder artikel 9, onderdeel 8. Voor meer informatie over
het bouwbesluit, gebouwfuncties en energieprestatie-eisen zie http://www.bouwbesluitonline.nl

2)

Geef in de een na laatste kolom aan of een maatregel is toegepast. Indien een maatregel niet is toegepast of niet van
toepassing is, geef dan een toelichting op een apart blad.

3)

Geef in de laatste kolom ook aan in welk document en op welk paginanummer de informatie is terug te vinden.

1 van 1

