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Opinie | Nog even en de bouw is door zijn CO2J
budget heen
Na de laatste IPCC-rapporten hebben diverse organisaties opgeroepen tot een CO2-budget. Dat is
interessant en spannend omdat een nieuwe blik direct nieuwe mogelijkheden en oplossingen biedt.
Het budget is namelijk duidelijk en zo krap, dat is wel even slikken. Eén ding is duidelijk: als we de
opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad willen houden, is er nog een zeer beknopt CO2-budget
waar we niet overheen mogen. Daar zijn dus andere data als uitgangspunt nodig.
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Het is goed om te zien dat we nu wel een idee hebben over de grenzen aan dit budget. Een datacentre in
Zeewolde is beoordeeld op een te hoog gebruik van schaarse duurzame energie én een te forse impact
op schaarse ruimte. Dat met de bouw van het datacentre ook een grote hap uit ons CO2-budget

' INSIGHTS

gehaald wordt is nog niet duidelijk. Dus op welke manieren kunnen we omgaan met CO2-budget in de
bouw? Wie gaat er voor heel Nederland opletten dat we binnen ons budget blijven en waar sturen we
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bouw? Wie gaat er voor heel Nederland opletten dat we binnen ons budget blijven en waar sturen we
dan op?

! NIEUWS
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Stikstof, wees niet zo bang en zoek een boer

energieverbruik meer dan
halveren

Holland Houtland heeft een voorzet gemaakt. Is dit belangrijk genoeg om aan de minister van Klimaat
het mandaat te geven om hierop te sturen, nu ons totale CO2-budget voor de hele bouw tussen de 5-8
jaar op is bij ongewijzigd beleid? Of willen we achteraf op verantwoordingsdag of door de Algemene
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Rekenkamer laten constateren dat we ons schaarse budget hebben opgemaakt?

Het Singelblok: nieuw
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we bouwen volgens de
G-normen kan er niet
r gebouwd worden in
sterdam en nog maar een
fje Eindhoven''

Laten we eens op basis van de voorgenomen woondeals kijken
naar het CO2 -budget. Onze berekening laat zien dat de totale
CO2-uitstoot van de bouw van deze woondeal-woningen voor
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de zes prioritaire regio’s het beschikbare CO2-budget

Vervangende nieuwbouw

overstijgt met 62%. Als we bouwen volgens de BENG-normen

verpleeghuis Klepperwei in

kan er niet meer gebouwd worden in Amsterdam en nog maar

Rhoon

een snufje Eindhoven, zoals in de grafiek hieronder laat zien.
Het budget is dan op. Voor altijd. Als we biobased bouwen

kunnen we alle regio’s van de broodnodige woningen voorzien én houden we nog budget over voor na
2030. De opslag van CO2 in de biobased materialen hebben we hier nog buiten beschouwing gelaten.

Hoe is dit berekend
Het IPCC heeft onze totaal wereldwijde beschikbare uitstoot van CO2 gebudgetteerd. Dit heeft NIBEdirecteur Mantijn van Leeuwen cs. vertaald naar de bouwkolom: “Als we vasthouden aan de
temperatuurstijging van maximaal 1,5 graden tot 2050 dan mag de bouw nog 100 miljoen ton CO2
uitstoten.”
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Per bouwsegment is een verdere verdeling van het budget gemaakt. Het CO2-budget voor nieuwe
woningen in Nederland is in totaal (en voor altijd), ongeveer 23 megaton CO2. Alleen al voor de
243.900 woningen in de zuidelijke randstad is dat 13,6 Mton CO2-uitstoot. Even ter vergelijking: In
heel Zuid-Holland is 6TWh aan opwek van duurzame energie gepland. Dat bespaart 4 MTon CO2uitstoot van grijze elektriciteit. Met traditionele bouw in alleen deze woondeal, komt in de regio al drie
keer zoveel uitstoot vrij als deze besparing. Het kan ook anders, met biobased bouwen komt de
uitstoot niet op 13,6 maar op 3.2 Mton CO2. Heel simpel: het kost veel minder energie om het
materiaal te maken en biobased materiaal legt ook CO2 vast.
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Alleen al de bestaande woondeals, oftewel de bouwvoornemens van het kabinet, overschrijden het
totale budget voor alle woningen voor altijd met 62%. Dat staat nog los van de additionele grond, weg
en infrastructuur die nodig is om de huizen te ontsluiten. Wat gebeurt er als we blijven denken in 55%
CO2-reductie of 60%? Dan missen we de verantwoordelijkheid van de gatekeeper.
Wie bepaalt wanneer we de grens hebben overschreden? We kunnen maar met een cijfer rekenen,
heeft Arjen Lubach laten zien met de Grote Klimaatleugen, het cijfer van de daadwerkelijke uitstoot.
En er is ook maar 1 grens en die ligt voor. Die grens is niet over 8 jaar pas relevant, ook niet over 22
jaar. Die is nu bepalend of we keuzes maken die wel of niet bijdragen aan de maximale opwarming tot
1,5 graad.

rantwoording

t bouwen van elke woning kost energie. Het energieverbruik in de woning van de bouw hebben we nog niet

egenomen in deze vergelijking. Biobased woningen zijn over het algemeen energiezuiniger (voor koeling

verwarming) dan traditionele woningen.
lland Houtland berekende de uitstoot van de bouw van deze woningen in twee scenario’s, enerzijds als we

uwen volgens de BENG-norm met traditioneel materiaal en anderzijds met biobased materiaal. Onder

ditioneel materiaal verstaan we beton, staal, baksteen en isolatie als PUR en PIR. Biobased is de bouw met
terialen als hout en isolatie met bijvoorbeeld vlas. De vergelijking van de CO2-uitstoot hebben we

ekend met Climate Cleanup. We zijn hier ook uitgegaan van gemiddelde woningen van 120m2. In de

ktijk zullen voor de woondeals-woningen gebouwd worden die groter en kleiner zijn. Voor deze
gelijking hebben we dit niet verder gedi!erentieerd. Indien we de CO2-opslag meenemen van het

based alternatief komt het totale CO2-uitstoot uit op -18Mton (op basis van Oncra). Dan slaan we 18 MTon

en blijft een budget van 41 MTon budget over.
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