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De Stichting Achterhoek VO, statutair gevestigd te Doetinchem, kantoorhoudende te 7001 
EK Doetinchem aan de Holterweg 119, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder KvK-nummer: 5161 4286, bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door haar alleen en zelfstandig bevoegd voorzitter van het college van bestuur, de heer H.J. 
van der Esch, handelend ter uitvoering van haar besluit d.d. 29 september 2017, en de 
goedkeuring van de Raad van Toezicht d.d. 29 september 2017

hierna te noemen: “de Stichting”;

en

De gemeente Oude IJsselstreek, op grond van artikel 171, tweede lid, Gemeentewet 
vertegenwoordigd door de heer P. van de Wardt, wethouder, daartoe gemachtigd door het 
besluit van burgemeester en wethouder d.d. 26 september 2017

hierna te noemen “de Gemeente”;

gezamenlijk te noemen “partijen”

Overwegende dat:

1. de Stichting het bevoegde gezag is in de zin van artikel 1 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs en in die hoedanigheid de inrichting verzorgt van het Almende College te 
Silvolde/ Ulft in de gemeente Oude IJsselstreek;

2. partijen onderkennen dat de huisvestingsituatie van het Almende College niet 
toekomstbestendig is, reden waarom partijen gesprekken hebben gevoerd met 
betrekking tot de huisvesting van het Almende College in Silvolde;

3. partijen in de gesprekken tot de conclusie zijn gekomen dat een oplossing voor de 
huisvestingsproblemen van het Almende College kan worden gevonden in het afstoten 
door de stichting van de locaties Wesenthorst en Bluemers aan de gemeente onder 
gelijktijdige stichting van een nieuw VMBO-schoolgebouw op de locatie Isala/ Paasberg;

4. de vermogenspositie van de Gemeente het niet toe laat dat zij zelf de investering in de 
onderwijsvoorziening bekostigt;

5. de Stichting wettelijk beperkt is in haar mogelijkheden om vanuit de rijksvergoeding te 
investeren in huisvestingsvoorzieningen, omdat de rijksvergoeding daarvoor niet 
bedoeld is;

6. partijen er om die reden voor hebben gekozen om de “Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Oude IJsselstreek 2015” eenmalig buiten toepassing te 
laten en in plaats daarvan voor dit nieuwbouwproject afspraken te maken over een 
jaarlijkse vergoeding op grond van artikel 76v van de Wet op het voortgezet onderwijs;

7. partijen overeenstemming hebben bereikt over (de hoogte van) deze jaarlijkse 
vergoeding (zie bijlage 2). De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 bij raadsbesluit 
ingestemd met de gemaakte afspraken;

8. de Stichting er naar streeft de nieuwbouw in Silvolde op locatie Isala/ Paasberg in 2020 
in gebruik te nemen voor onderwijs;

9. Gemeente en Stichting hiermede onderschrijven dat er een solide basis wordt gelegd 
onder een duurzame onderwijsvoorziening in de regio voor de komende 40 jaar;

10. de gemaakte afspraken tussen Gemeente en Stichting zijn vastgelegd en uitgewerkt in 
de voorliggende overeenkomst, waarbij partijen hebben beoogd een afwijkende regeling 
met betrekking tot artikel 76 v van de Wet op het voortgezet onderwijs vast te leggen, 
onder gestanddoening van de overige bepalingen van deze wet, voor zover daarvan niet 
expliciet wordt afgeweken;
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Bijlagen:
Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen. Waar de tekst van deze bijlagen 
strijdig is met deze overeenkomst, prevaleert de overeenkomst:
Bijlage 1: Ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuwbouw op locatie

Isala- College Silvolde d.d. 4 augustus 2016, van buro ontwerp Ã omgeving 
te Arnhem in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek.

Bijlage 2: Raadsbesluit d.d. 23 maart 2017 over het onderhandelingsresultaat over
nieuwbouw VMBO Almende.

Bijlage 3: Energie Prestatie Advies Utiliteit Almende College van Bongers/Jansen d.d.
14 november 2016.

Bijlage 4: Kaart met kadastrale gegevens locatie Wesenthorst, Ulft.
Bijlage 5: Kaart met kadastrale gegevens locatie Bluemers, Silvolde.
Bijlage 6: Kaart met kadastrale gegevens locatie Isala, Silvolde.

Artikel 1. Beschrijving van de nieuwbouwlocatie
a. De Gemeente heeft onderzoek verricht naar de bouwmogelijkheden op de locatie 

Isala, welk onderzoek is bijgevoegd als bijlage 1. De Gemeente zal, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 13, ter uitvoering van deze overeenkomst, 
en binnen de kaders van dit onderzoek, een bestemmingsplan(wijziging) opstellen en 
in procedure te brengen, welke het de Stichting mogelijk maakt de in deze 
overeenkomst bedoelde nieuwbouw te realiseren.

Artikel 2. Omvang van de bekostiging
a. De omvang van de vergoeding door de Gemeente voor de bekostiging van de 

nieuwbouw is berekend op basis van 5.600 m2 BVO (zegge: zesenvijftighonderd 
vierkante meter bruto vloeroppervlak).

b. De omvang van de vergoeding door de Gemeente is als volgt vastgesteld door de 
raad (bijlage 2): ë 1.775/m2 BVO leidt tot ë 9.940.500 aan stichtingskosten. Hiervan 
wordt 80Zo door de Stichting opgebracht. De door de Gemeente te vergoeden 
investering is ë 9.145.260 (zegge negenmiljoen eenhonderd vijfenveertigduizend 
tweehonderdenzestig euro).

c. De Stichting zal de eigen bijdrage als berekend in lid b tevens gebruiken ter dekking 
van de voorbereidingskosten van de bouw en ziet af van een bekostiging als bedoeld 
in artikel 76e, tweede lid Wet op het voortgezet onderwijs (kosten 
bouwvoorbereiding).

d. De bekostiging door de Gemeente vindt plaats door veertig jaar lang elk jaar een 
bedrag beschikbaar te stellen gelijk aan rente en aflossing van de in lid b door de 
Gemeente te vergoeden investering. Artikel 5 is van toepassing.

Artikel 3. Verduurzaming bestaande bouw
a. De Stichting heeft onderzoek laten verrichten naar de verduurzaming van de locatie 

Isala, welk rapport is bijgevoegd als bijlage 3.
b. Uit het rapport blijkt dat het vervangen van het glas in de ramen door HR++-glas en 

gedeeltelijke vervanging van de kozijnen een terugverdientijd heeft van 7,5 jaar.
c. De Stichting is van mening dat het vervangen van het glas noodzakelijk is en door 

haar zelf zal worden uitgevoerd en bekostigd.

Artikel 4. Buiten gebruik te stellen locaties en nieuwbouwlocatie
a. De Stichting draagt over de locatie Wesenthorst, kadastraal thans Gendringen L 2381 

en Gendringen L 3821 aan de Gemeente (bijlage 4), zodra de Stichting blijvend heeft 
opgehouden het gebouw en terrein voor de school te gebruiken;

O IO\



Almende Col ege Oude Iļsselstreek
Laat zien wat je kunt! *

a ^— gemeente

i wat je kunt!

b. De Stichting draagt over de locatie Bluemers, kadastraal thans Wisch E 4299, Wisch 
E 4740, Wisch E 5490 en Wisch E 5489 aan de Gemeente (bijlage 5), zodra de 
Stichting blijvend heeft opgehouden het gebouw en terrein voor de school te 
gebruiken.

c. De gebouwen en percelen worden overgedragen door overschrijving in de openbare 
registers nadat Gemeente en Stichting bij gezamenlijke akte hebben verklaard dat de 
Stichting blijvend heeft opgehouden het gebouw en de terreinen voor de school te 
gebruiken, als genoemd in artikel 76u van de Wet op het voortgezet onderwijs.

d. Aan de levering is geen vergoeding van de Gemeente verbonden. De kosten van de 
inschrijving in de openbare registers zijn voor rekening van de Gemeente.

e. Partijen verklaren dat hiermee een solide basis wordt gelegd onder de duurzame 
onderwijsvoorziening in de regio voor de komende 40 járen.

Artikel 5. Wijze van financieren
a. De Stichting trekt zelf de benodigde geldlening aan voor de investering in de 

nieuwbouw op de locatie Isala.
b. De lening dient een looptijd te hebben van 40 jaar en dient afgesloten te worden op 

basis van annuïteiten
c. De Gemeente garandeert aan de Stichting dat de Gemeente de in de annuïteiten 

opgenomen aflossing en rente, voor de lening die de Stichting overeenkomstig lid b is 
aangegaan voor de financiering van het overeenkomstig artikel 2 lid b berekende 
investeringsbedrag ad 6 9.145.260, volledig aan de Stichting zal vergoeden 
gedurende een periode van 40 járen.

d. Gelet op de door de Gemeente in lid c afgegeven garantie bepaalt de Gemeente de 
marktconforme randvoorwaarden waarbinnen de Stichting offertes aanvraagt voor de 
in lid b genoemde lening. Na ontvangst van de offertes voor de lening voert de 
Stichting met Gemeente overleg over de te kiezen financiering. De Stichting gaat 
geen verplichtingen aan zonder voorafgaande schríftelijke instemming van 
Gemeente.

e. Indien noodzakelijk geacht door de kredietverstrekker zal de Gemeente zich ten 
gunste van Stichting als borg stellen door een daartoe vereiste akte aan de 
kredietverstrekker af te geven (ex artikel 7:850 van het Burgerlijk Wetboek).

f. De jaarlijkse vergoeding door de Gemeente wordt uitgekeerd aan de Stichting bij de 
eerste annuïteit en daarna jaarlijks bij vooruitbetaling in de maand januari.

g. De geldlening wordt niet eerder aangetrokken dan nadat het bestemmingsplan 
onherroepelijk is vastgesteld, de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 
onherroepelijk is geworden én de bouwsom met de aannemer of consortium overeen 
gekomen is.

Artikel 6. Risico
a. De rente van de geldlening wordt vastgesteld op het moment dat de lening wordt 

afgesloten. Het verschil tussen renteprognoses en de werkelijke rente is voor 
rekening van de Gemeente.

b. Indien blijkt dat de Gemeente voorafgaande aan het moment van het afsluiten van de 
geldlening met de kredietverstrekker zelf voordeliger kan financieren dan de 
voorwaarden waaronder de Stichting een geldlening kan krijgen, dan behoudt de 
Gemeente zích het recht voor de benodigde lening zelf aan te gaan en de benodigde 
investering (zoals bedoeld in artikel 2b) aan de Stichting te verstrekken.

c. Indien door een beroep tegen het bestemmingsplan of het aanwenden van een 
rechtsmiddel tegen een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen het moment 
van aanbesteding en aangaan van financiering wordt vertraagd, dan vormt dat geen 
aanleiding tot het bijstellen van deze overeenkomst.
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d. Indien het bestemmingsplan voor de locatie Isala/ Paasberg door de gemeenteraad 
niet wordt vastgesteld of in beroep wordt vernietigd, dan treden partijen in overleg op 
welke wijze deze overeenkomst kan worden voortgezet in de geest van deze 
overeenkomst en de bedoeling van partijen.

e. Indien tijdens de aanbestedingsprocedure blijkt dat het totale budget op basis van de 
geraamde bouwsom niet toereikend is, dan is het aan de Stichting om te bepalen op 
welke wijze de nieuwbouw binnen dit budget wel tot stand kan worden gebracht.

f. Teneinde binnen het budget te blijven, als genoemd in sub e, kan de Stichting keuzes 
maken waartoe in ieder geval één of beide onderstaande opties behoren:
1. Reductie van het aantal te bouwen m2 BVO genoemd in artikel 2 lid a. De 

reductie van het aantal m2 BVO bedraagt maximaal 1507o.
2. Aanpassing van het in artikel 7 lid a gestelde Programma van Eisen.

g. Indien en voor zover de maatregelen zoals genoemd in sub f er niet toe leiden dat de 
nieuwbouw binnen het totale budget tot stand kan worden gebracht, zullen partijen in 
nader overleg treden.

h. Indien van bovenstaande optie(s) door de Stichting gebruik wordt gemaakt, leidt dit 
niet tot aanpassing van de in artikel 2 lid b overeengekomen te vergoeden investering 
door de Gemeente.

i. Het risico van hogere bouwkosten is voor rekening van de Stichting.
j. Indien blijkt tijdens de bouw dat als gevolg van meerwerk het budget niet toereikend 

is dan zijn de kosten van het meerwerk voor rekening van de Stichting, tenzij blijkt dat 
de oorzaak van de kosten van het meerwerk toerekenbaar zijn aan de Gemeente als 
gevolg van handeling of nalaten door de Gemeente, welke niet voortvloeien uit haar 
verantwoordelijkheden als publiekrechtelijk lichaam.

k. Verhoging van de lasten als gevolg van vertraging van de voorgenomen nieuwbouw 
ten opzichte van de planning, die een gevolg is van het handelen of nalaten van de 
Stichting, wordt gedragen door de Stichting.

l. Indien de nieuwbouw geen doorgang vindt, door welke oorzaak dan ook, dan draagt 
elke partij zijn eigen kosten.

m. Indien de nieuwbouw niet meer door de Stichting voor onderwijsdoeleinden wordt 
gebruikt en de nieuwbouw voor het verstrijken van volledige aflossing van de 
financiering door de Stichting aan de Gemeente wordt aangeboden, dan zal de 
Stichting medewerking verlenen aan het overschrijven van de financiering naar de 
Gemeente. Met het overschrijven van de financiering naar de Gemeente vervalt de 
vergoedingsplicht van de Gemeente aan de Stichting zoals in deze overeenkomst is 
bepaald. De kosten van overschrijving zijn voor rekening van de Stichting.

n. In afwijking van het gestelde in artikel 76 u lid 1a van de Wet op het voortgezet 
onderwijs hebben partijen in verband met achterstallig ‘noodzakelijk onderhoud’ de 
volgende afspraken gemaakt ter zake van de bijdrage van ieder der partijen in de 
kosten van dit noodzakelijk onderhoud (in percentages uitgedrukt, afhankelijk van de 
omvang van deze kosten per staffel).

Kosten achterstallig 
onderhoud 
ë 0 - ë 250.000 
ë 250.000 - ë 500.000 
ë 500.000-ë 750.000 
> ë 750.000

Percentage voor 
rekening stichting 
50 “/o
60 “/o
70 “/o
80 07o

Percentage voor 
rekening gemeente 
50 Va 
40 0Zo 
30 o/o
20 07o

Deze afwijkende kostenverdeling zijn partijen overeengekomen in verband met de 
investering van 8 07o van de stichtingskosten door de Stichting.

c /o\
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Artikel 7. Verplichtingen van de Stichting
a. Ontwikkelen van een programma van eisen voor de nieuwbouw, met inachtneming 

van artikel 76 o van de Wet op het voortgezet onderwijs (bouwplannen behoeven 
instemming van burgemeester en wethouders);

b. Aanbesteden van de nieuwbouw;
c. Financieren van de nieuwbouw onder gemeentegarantie en met instemming van de 

Gemeente;
d. Realiseren van de nieuwbouw;
e. Inrichten van het gebouw en het schoolgebouw;
f. In gebruik nemen van de nieuwbouw als school.
g. Sluiten van de locatie Wesenthorst en overdracht aan de Gemeente.
h. Indien het leerlingenaantal zodanig gedaald is dat al het onderwijs op de locatie Isala/ 

Paasberg (bestaand gebouw en nieuwbouw) gegeven kan worden; sluiten van de 
locatie Bluemers en overdracht aan de Gemeente.

Artikel 8. Verplichtingen van de Gemeente
a. De Gemeente zal zorg dragen voor het opstellen van een bestemmingsplan ten 

behoeve van de nieuwbouw voor de Stichting, het uitvoeren dan wel verkrijgen van 
de benodigde onderzoeken en bijlagen voor het bestemmingsplan en het in 
procedure brengen van het bestemmingsplan. De Gemeente zal zich tot het uiterste 
inspannen met het hiervoor bedoelde bestemmingsplan een bouwmogelijkheid te 
verkrijgen voor de nieuwbouw op de locatie Isala. De Stichting is er mee bekend dat 
de Gemeente hier slechts een inspanningsverplichting kan hebben gelet op het 
regime van de Wet op de ruimtelijke ordening waarbij de gemeenteraad bevoegd 
gezag is ter zake van het vaststellen van bestemmingsplannen. De Stichting is 
daarna verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning 
en zal hiervoor ook leges verschuldigd zijn.

b. De Gemeente garandeert betaling van de annuïteiten (rente en aflossing) van een 
financiering tot het bedrag als berekend in artikel 2 lid b: 6 9.145.260 (zegge negen 
miljoen eenhonderd vijfenveertigduizend tweehonderdenzestig euro) voor ten 
hoogste 40 járen aan de Stichting.

c. Het uitvoeren van de openbare werken welke een gevolg zijn van de nieuwbouw in 
de omgeving van het Almende College, locatie Isala en naar mening van de 
Gemeente noodzakelijk zijn voor een goede bereikbaarheid. Genoemde kosten 
komen rechtstreeks voor rekening van Gemeente en maken geen deel uit van de 
bouwsom voor de nieuwbouw.

Artikel 9. Communicatie
a. De Gemeente en de Stichting stemmen de communicatie naar derden inzake de 

realisatie van de voorziening onderling in goed overleg af.
b. De Gemeente en de Stichting organiseren eenmaal per jaar een bestuurlijk overleg 

over de uitvoering van deze overeenkomst. Het initiatief voor het overleg ligt bij de 
Gemeente.

Artikel 10. Onderwerpen welke geacht worden niet geregeld te zijn in deze overeenkomst 
omdat er andere regelgeving of overeenkomsten voor gelden

a. Het gebruik van de bestaande sportvoorzieningen, niet zijnde van de Stichting door 
de school en de vergoedingen die daarmee gepaard gaan.

b. Uitspraken over de bouwkundige staat van de door de Gemeente over te nemen 
locaties Wesenthorst en Bluemers en eventuele verrekeningen die daar uit voort 
kunnen vloeien als gevolg van verwijtbaar nalaten van noodzakelijk onderhoud. Een 
en ander wordt dan bepaald bij akte van overdracht.
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c. Overdracht/ verkoop/ ruiling van gronden ten behoeve van de nieuwbouw, nu door 
Stichting gebouwd gaat worden op eigen grond.

d. De kosten van het inrichten van de nieuwbouw, het verhuizen en het uitruimen van 
terug te leveren schoolgebouwen zijn in principe voor de Stichting, hier wordt in deze 
overeenkomst verder niets over bepaald.

e. De demarcatie van zaken welke tot de bouw worden gerekend of tot de inrichting 
wordt in deze overeenkomst verder niet uitgewerkt, echter het budget voor de 
stichtingskosten van de nieuwbouw zoals vermeld in artikel 2, is leidend. Door de 
Stichting als opdrachtgever c.q. bouwheer aan te wijzen worden vraagstukken over 
dit onderwerp aan de Stichting geadresseerd.

f. Als het ontwerp van de nieuwbouw en de buitenruimte is vastgesteld door de 
Stichting, dan is het mogelijk dat er consequenties zijn voor de inrichting van de 
openbare ruimte nabij de locatie Isala. Hiervan wordt in het kader van deze 
overeenkomst slechts kennis genomen. Partijen zullen alsdan naar bevind van zaken 
handelen.

g. Voorstellen van de zijde van bovenliggende/hogere bestuursorganen tot aanpassing 
van regelgeving op het gebied van onderwijs en/of bouwen zullen door beide partijen 
worden verwerkt, ieder naar eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 11. Geschillenregeling
a. In het geval dat de uitvoering van deze overeenkomst onduidelijkheden oplevert, 

treden het college van bestuur van de Stichting en het college van burgemeester en 
wethouders van de Gemeente met elkaar in overleg.

b. Voorstellen vanuit het in lid a genoemde overleg waarover overeenstemming is 
bereikt en welke afwijken van deze overeenkomst worden ter kennis gebracht aan de 
Raad van Toezicht respectievelijk de gemeenteraad met het verzoek te verklaren dat 
er geen bezwaren zijn tegen de bereikte overeenstemming.

c. Mocht geen overeenstemming worden bereikt, dan gelden de procedures zoals 
opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs respectievelijk de Algemene wet 
bestuursrecht of een andere voorliggende wettelijke regeling indien deze toepasselijk 
is op de aard van het geschil.

Artikel 12. Einde van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt indien:
a. De Gemeente de bekostiging voltooid heeft door de 40ste annuïteit uit te betalen.
b. De in deze overeenkomst bekostigde nieuwbouw is overgedragen aan de Gemeente 

en de financiering is overgenomen door de gemeente met instemming van de 
financieringsinstelling en de stichting is ontslagen van haar verplichtingen uit de 
financieringsovereenkomst, conform artikel 6 lid m.

c. De Gemeente gebruik maakt van bevoegdheid in artikel 6 lid b.
d. Indien de burgerlijk rechter op vordering van één der partijen heeft uitgesproken dat 

wegens bijzondere onvoorziene omstandigheden, naar alle redelijkheid en billijkheid 
instandhouding van deze overeenkomst niet verlangd kan worden, na welke 
rechterlijke vaststelling in overleg treden over de afhandeling van hetgeen tot stand is 
gebracht.

Artikel 13. Voorbehouden (publiekrechtelijk)
a. De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze overeenkomst is

bepaald volledig haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
publiekrechtelijke besluitvormingsproces. Dit houdt in dat er van de zijde van de 
Gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming, indien het handelen 
naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de Gemeente publiekrechtelijke 
rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de aard of de strekking
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van deze overeenkomst of van de voortgang van het project.

Artikel 14. Opschortende voorwaarden.
a. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het 

college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van onderhavige 
overeenkomst besluit, onder de in deze gestelde voorwaarden en bepalingen.

b. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
daartoe aangewezen Raad van Toezicht van de Stichting tot aangaan van 
onderhavige overeenkomst besluit, onder de in deze gestelde voorwaarden en 
bepalingen.

Ondertekening 

Gedaan te Silvolde 

Datum: 5 oktober 2017

Namens Stichting Achterhoek VO Namens burgemeester en wethouders van 
gemeente Oude IJsselstreek

de heer H.J. van der Esch de heer P. van de Wardt
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INLEIDING

Inleiding

In dit rapport wordt het (ontwerpend) onderzoek 
naar de mogelijkheden van nieuwbouw op de locatie 
van het Isala College in Silvolde beschreven. Drie 
verschillende scenario's zijn daarbij uitgewerkt om de 
impact van verschillende keuzes inzichtelijk te maken.

Het rapport is als volgt opgebouwd: het plangebied 
(perceel Isala College) en zijn context (het gebied 
bekend als de Paasberg) is beschreven en geanalyseerd 
aan de hand van thema's als historie, landschap, 
grondgebruik, verkeer en architectuur. Vervolgens 
zijn de drie scenario's uitgewerkt in vijf verschillende 
modellen. De variatie in de modellen zit in het aantal 
m2 bvo, het ambitieniveau (kosten), bouwmassa 
(hoogte, breedte), vormgeving en inrichting van het 
perceel. Afsluitend worden een aantal aanbevelingen 
voor het vervolg beschreven.

Aanleiding

Het Almende College is een scholengemeenschap 
in de gemeente Oude IJsselstreek. Het Almende 
College heeft bij de gemeente de wens geúit om haar 
onderwijsactiviteiten te concentreren op één of twee 
locaties binnen de gemeente Oude IJsselstreek. In de 
huidige situatie zijn de onderwijsactiviteiten verspreid 
over een drietal locaties binnen de gemeente. Dit 
betreffen de locatie 'Isala' op de Paasberg aan de 
rand van Silvolde, de locatie 'Bluemers' in de kern van 
Silvolde en de locatie 'Wesenthorst' in de kern Ulft. In 
de figuur op de volgende pagina zijn de verschillende 
locaties weergegeven.

Het Almende College heeft in overleg met de 
gemeente het plan opgevat de locatie 'Wesenthorst' in 
Ulft te sluiten en mogelijk nieuwbouw te realiseren op 
de locatie Isala. Gezien de landschappelijke kwaliteiten 
van De Paasberg en de unieke architectuur van het 
schoolgebouw, moet een eventuele nieuwbouw zowel 
landschappelijk als stedenbouwkundig afgewogen 
worden.

Bij de afweging over het wel of niet in gebruik houden 
van locatie Bluemers in Silvolde als dependance van de 
hoofdlocatie Isala, spelen meerdere belangen een rol, 
waaronder ook de ruimtelijke en landschappelijke.

scenario's

Er zijn op dit moment drie mogelijke toekomst 
scenario's:

1. Volledige concentratie van alle onderwijs 
activiteiten op één locatie. Dit betekent een 
toevoeging van ca. 8000 m2 bvo op locatie Isala 
College. Dit scenario is verwerkt in de modellen 1 
en 2.

2. Behoud van locatie Bluemers als dependance. Dit 
betekent een toevoeging van ca. 3800 m2 bvo op 
locatie Isala College. Dit scenario is verwerkt in 
model 3.

3. Volledige concentratie van alle onderwijs 
activiteiten op één locatie. Er wordt in dit scenario 
echter geanticipeerd op een afname van het 
aantal leerlingen bij het Isala College. Er komt dan 
ruimte vrij die door de andere stromen gebruikt 
kan worden. Dit betekent een toevoeging van ca. 
6000 m2 bvo op locatie Isala College. Dit scenario is 
verwerkt in de modellen 4 en 5.
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1905

- Laan van Schuylenburg
richting het kasteel

- Eerste bebossing rivierduin
- Molen aan Terborgse zijde op

de rivierduin 
- Paasberglaan verbindt Silvolde 

met Terborg
- Huidig tracé Terborgseveld 

zichtbaar als landbouwpad
- Plaatselijke hoogteverschillen

- Minder bebossing dan
tegenwoordig

1958

- Voetbalvelden vv Terborg op 
huidige locatie zwembad 

- Kasteel Schuylenburg is 
verwoest in WO II en laan 

heeft steeds minder betekenis
- Sterke toename bosareaal ten 

zuiden van de Paasberglaan en
rondom rivierduin

- Sterke toename lintbebouwing
langs Silvoldseweg en ook 

erachter gelegen Terborgsveld

1965

- Zwembad de Paasberg is 
aangelegd, ontsloten van af de 

Terborgse zijde
- Vv Terborg naar huidige locatie
- Doorverbinding Terborgseveld

richting Terborg, alternatieve 
route in oost-west richting
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- De Laan van Schuylenburg wordt 
opgeknipt en de doorgaande 
verbinding verdwijnt

- Het Isala College gebouwd 
in de járen 70 als tijdelijk 
onderkomen, het zal uiteindelijk 
meer dan 20 jaar blijven staan

- Zorgcentrum de Schuylenburg is 
gebouwd in de járen 70

- Sporthal de Paasberg is gebouwd
- Een deel van de functies wordt 

ontsloten vanuit Terborg en een 
deel vanuit Silvolde

1994

- Uitbreiding van het tijdelijk 
onderkomen van het Isala met 
een extra vleugel

- Tennisvelden van de ĽTC de 
Paasberg zijn te zien op de kaart

- Sterke toename begroeiing in het 
plangebied (singelbeplanting) 
tussen de verschillende 
gebruiksfuncties

2001

- Nieuwbouw Isala (1995), met 
een veel kleinere footprint 
wordt behoorlijke ruimtewinst 
gerealiseerd

- Doorverbinding van het fiets-en 
voetpad door het plangebied

- Dit pad wordt aangelegd op een 
smalle strook tussen de percelen 
van de verschillende gebruikers



ANALYSE
PLANGEBIED

Situatie

Het plangebied is gelegen in Silvolde en heeft als adres 
Laan van Schuylenburch 8. Het is gelegen in het gebied, 
bekend als de Paasberg. Het landschappelijke gebied 
rondom de rivierduinen van de Paasberg biedt plaats 
aan meerdere openbare en maatschappelijke functies 
zoals de voetbalvereniging van Terborg, De sporthal 
en het zwembad De Paasberg, de tennisvereniging en 
zorgcentrum de Schuylenburg.

Het Isala College ligt op een ruim perceel in een groene 
setting. Het ligt tegen de bosrand aan en wordt aan de 
zuidzijde begrensd door de Paasberglaan een zandweg 
tussen Silvolde en Terborg.

Historie

Op pagina 6 is de ontwikkeling van het gebied in beeld 
gebracht. In 100 jaar tijd is het karakter van het gebied 
flink veranderd, van een open gebied met weiden en 
akkers naar een steeds intensiever gebruikt gebied 
met maatschappelijke en recreatieve functies in een 
campusachtige verkaveling.

Naast de toename van bebouwing is er ook een flinke 
toename van bos en bossingels te zien. Het gebied is 
in de loop der tijd steeds meer in kleinere 'kamers' 
opgedeeld.

NU ------------------------------------------------

In 2009 is de nieuwbouw van zorgcentrum De 
Schuylenburg gereed gekomen. Het oorspronkelijke 
langwerpige volume is vervangen door een drietal 
'torens' van 4 lagen hoog. Dit heeft geleid tot meer 
ruimtelijkheid en groene geleding van het gebied. Het 
gebied rondom de gebouw is heringericht en er zijn 
verschillende nieuwe wandelroutes aangelegd.
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LANDSCHAPPEN AUTOVERKEER LANGZAAM VERKEER
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Landschappelijke analyse

De Paasberg is een oud rivierduinencomplex, 
opgewaaid in de laatste ijstijd (10.000 tot 13.000 jaar 
geleden), toen niet de Oude IJssel, maar een voorloper 
van de Rijn door het gebied stroomde. Door de 
schaarse en open vegetaties die onder droge en koude 
klimatologische omstandigheden groeiden werden 
zogenaamde jonge dekzanden opgeworpen.

In het verleden was de Paasberg groter. De Paasberg 
liep toen door in noordwestelijke richting en heeft toen 
waarschijnlijk in verbinding gestaan met de heuvels 
van Gaanderen. Bij grondboringen zijn in het centrum 
van Terborg resten van de rivierduin gevonden. Dit 
rivierduinencomplex is erg zeldzaam en daarom van 
grote aardkundige waarde, (bron: H. de Bakker en W.P. 
Locher, Bodemkunde van Nederland, via wikipedia).

In het verleden was de Paasberg kaal en tot 1921 stond 
er een molen op de top. Tegenwoordig is de Paasberg 
begroeid met bos (veel beuken) en staan er drie villa's 
op de berg.

In de regionale context zien we dat de Paasberg 
deel uit maakt van een lange zone van langerekte 
dekzandruggen. De kernen van Terborg en Silvolde zijn 
gebouwd op deze ruggen. De voormalige Rijksweg, 
tegenwoordig Terborgseweg, Silvoldseweg en 
Ulftseweg geheten, ligt op zo'n natuurlijke hoogte.
Deze band ruggen en rivierduinen, waaronder 
de Paasberg maar ook Engbergen vallen, vormen 
de overgang van landschap 'rivieren gebied' 
naar het landschap 'oostelijk zandgebied', (bron: 
Landschappelijk Nederland, Berendsen)

Het gebied ten zuiden van de Paasberglaan is een 
oudere ontginning (oude buitens), ontgonnen vanuit 
huis Wisch en in het verleden kasteel Schuylenburg. 
Momenteel is dit gebied een natuurgebied en niet 
toegankelijk.

De Terborgse velden, gelegen tussen de lintbebouwing 
aan de Rijksweg en de Paasberglaan waren in het 
verleden in gebruik als weide. Langzamerhand is

de bebouwing van de kernen dichter bij de bossen 
van de Paasberg gekomen. In de periode na WO 
II is het gebied bebouwd met vooral sport- en 
maatschappelijke functies. Zoals de voetbalvelden 
van VV Terborg en de tennisvelden van LTV de 
Paasberg, het zwembad en sporthal De Paasberg, 
verzorgingstehuis de Schuylenburg en het Isala College.

In eerste aanleg werden de functies ontsloten 
vanaf de Terborgse (vv. Terborg) of Silvoldse (Isala, 
Schuylenburg) zijde. Aan de noord- en zuidzijde 
van het gebied lag een ontsluiting in de vorm van 
Terborgseveld en de Paasberglaan. In de laatste 
decennia is er een doorverbinding gemaakt door het 
gebied zodat er een verbinding voor voetgangers en

fietsers is ontstaan.
Het gebied beleeft men op de fiets of te voet over de 
Paasberglaan of via de route dwars door het gebied 
heen. Kenmerkend is het groene karakter van het 
gebied, door de aanwezigheid van veel volwassen 
bomen en groene open ruimtes. Het gebied is 
opgedeeld in verschillende groene kamers. Deze 
grotere open ruimtes worden omkaderd door bos en 
houtsingels.

Dit levert een contrastrijk en gevarieerd beeld op 
wanneer men zich door het gebied beweegt. Open 
en gesloten wisselen elkaar af evenals bebouwing en 
openheid.

KAMERS EN ROUTES

0»
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Bestaande situatie, grondgebruik perceel gebouw verharding groen

onderdeel oppervlakte percentage opmerkingen

perceel 21320 100

bebouwing school 4372 20,51 grondvlak
fietsparkeren 1780 8,35 overkappingen
overige verharding 2926 13,72 sportveld/plein/entree
groen 12242 57,42

controle 21320 100

fietsparkeren

21320

Scenario 1

nieuwe situatie, 8000 m2 bvo toevoegen

onderdeel oppervlakte percentage opmerkingen

perceel 21320 100

bebouwing school Isala 4372 20,51 grondvlak
bebouwing school nieuw 3175 14,89 grondvlak conform voorstel mïv

fietsparkeren Isala 1780 8,35
fietsparkeren nieuw 2000 9,38 inschatting
overige verharding Isala 2044 9,59 plein en entree
overige verharding nieuw 2080 9,76 van övo school
groen 4079 19,13
waterberging toe te voegen 1790 8,39 maakt deel uit van groen

controle 21320 100

verharding,

toevoeging

footprint gebouw, 

toevoeging \

Scenario 3

nieuwe situatie, 6000 m2 bvo toevoegen

onderdeel oppervlakte percentage opmerkingen

perceel 21320 100

bebouwing school Isala 4372 20,51 grondvlak
bebouwing school nieuw 2500 11,73
fietsparkeren Isala 1780 8,35
fietsparkeren nieuw 1450 6,80 inschatting
overige verharding Isala 2044 9,59 plein en entree
overige verharding nieuw 1560 7,32 ■ft van bvo school
groen 6255 29,34
waterberging toe te voegen 1359 6,37 maakt deel uit van groen

controle 21320 100

verharding,

toevoeging

footprint gebouW, 

toevoeging \

Scenario 2

nieuwe situatie, 3800 m2 bvo toevoegen

onderdeel oppervlakte percentage opmerkingen

perceel 21320 100

bebouwing school Isala 4372 20,51 grondvlak
bebouwing school nieuw 2000 9,38 grondvlak vs verdieping SS/4S
fietsparkeren Isala 1780 8,35
fietsparkeren nieuw 900 4,22 inschatting
overige verharding Isala 2044 9,59 plein en entree
overige verharding nieuw 988 4,63 ìí van bvo school nieuw
groen 8592 40,30
waterberging toe te voegen 644 3,02 maakt deel uit van groen

controle 21320 100

verharding,

toevoeging 1900

footprint ge bom 

toevoeging '
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Grondgebruik

Om tot een goed inzicht en vergelijk te komen is het 
raadzaam het grondgebruik in kaart te brengen. En wel 
van de bestaande situatie als ook de drie mogelijke 
scenario's.

Het grondgebruik is grofweg onder te verdelen 
in bebouwing (footprint), verharding en groen 
(waaronder ook waterberging).

Verharding bestaat grofweg uit de ruimte voor 
fietsparkeren, de entree en een plein. In de bestaande 
situatie is er ook nog een verhard sportveld. Deze 
nemen we in de toekomstscenario's niet mee omdat 
we dit als facultatief cq aanvullend beschouwen en 
niet perse noodzakelijk voor het functioneren van de 
school.

Groen bestaat uit grasvelden, bermen en bosschages. 
Wanneer er in de toekomstige situatie verharding 
(bebouwd oppervlak en verhard oppervlak) wordt 
toegevoegd zal daarvoor compensatie nodig zijn ten 
behoeve van waterberging. We hebben dit opgenomen 
in het overzicht, ook als aandachtspunt.

Bepalen toekomstig grondgebruik

We moeten aannames doen voor toekomstig 
grondgebruik. Het gaat daarbij om de footprint van de 
school, de oppervlakte nodig voor fietsparkeren, het 
aandeel verharding nodig voor entree en plein en de 
benodigde oppervlakte voor waterberging.

Footprint school
Dit heeft een relatie met het aantal bouwlagen, de 
lucht in of onder de grond. We weten dat scholen over 
het algemeen streven naar een optimale verdeling 
begane grond en verdieping in de orde van grote 
60/40 X. In de memo van M3V is voor de 8000 m2 
variant gekozen voor een footprint van 3175 m2. Dit 
hebben we overgenomen. Voor de 3800 m2 variant 
zijn we meer naar de 'ideale' verdeling gegaan en gaan 
we uit van een footprint van 2000 m2. Voor de 6000 
m2 variant hebben we een gemiddelde hiertussen 
aangehouden.

Oppervlakte fietsparkeren
Uit de literatuur (CROW, asvv 2012) en de vakwereld 
zijn een aantal vuistregels te achterhalen:

- 9536 leerlingen komt met de fiets
- CROW ASVV: 10-16 fietsen per 100 m2 bvo

Daarnaast hebben we gekeken naar het huidige 
ruimtegebruik voor fietsparkeren. Aan de hand van 
deze gegevens hebben we een inschatting gemaakt.

Oppervlakte entree en plein 
Deze verharding hangt af van het ontwerp. Wij 
hebben voor een 'schoolplein' ten behoeve van 
een middelbare school geen kengetallen kunnen 
achterhalen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een basisschool. Navraag bij een gespecialiseerd 
bureau leert dat het oppervlak voor een plein per 
situatie wordt bepaald en mede afhankelijk is van de 
beschikbare ruimte en de context. Wij gaan voor de 
studie uit van de huidige situatie bij het Isala College 
waarin we de bestaande overige verharding (3824- 
1780) relateren aan het aantal m2 bvo van het Isala. 
Deze verhouding bedraagt 2044 m217800 m2 = 0,26.

Waterberging
Per m2 toegevoegd bebouwd oppervlak moet 
ruimte voor waterberging gereserveerd worden, de 
hoeveelheid is o.a. afhankelijk van de ondergrond. 
Waterschap Rijn en IJssel houdt 74 mm per m2 toe 
te voegen bebouwd oppervlak aan. De aanname is 
daarbij dat je 30 cm bergt in een wadi bij een extreme 
bui. De berekening is dan: ((toename verharding)*74 
mm)A),3.

In het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel is de 
gemiddelde afvoercoëfficiënt bepaald op 0,8 l/s/ha. De 
maatgevende bui T^lOO+10% die hierbij hoort heeft 
een omvang van 101 mm en valt in 48 uur.

De afvoer via het oppervlaktewater zou in dat 
tijdsbestek 28 mm bedragen. Het restant (74 mm) 
dient tot aan maaiveld geborgen te kunnen worden.

Grondgebruik, bestaand

« bebouwing footprint

» verharding (fietsparfcerer 
plein, entree)

m groen ļmcì. ruimte voor 
waterberging)

Grondgebruik, +8000 m2

35%
U bebouwing footprint

» verharding (fietsparkeren, 
plein, entree)

«groen (incl. ruimte voor 
waterberging)

Grondgebruik, +6Û00 m2

« bebouwing footprint

m groen (inch ruimte voor 
waterberging)

® verharding (fietsparkeren.: 
plein, entree)

Grondgebruik, +3800 m2

« bebouwing footprint

, - verharding (fietsparkeren, 
plein, entree)

■ groen {incf. ruimte voor 
waterberging)
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Het bestaande gebouw

Het Isala College is gereed gekomen in 1995 en is 
ontworpen door architectenburo Mecanoo. Het 
heeft verschillende architectuurprijzen gewonnen.
Het gebouw had bij oplevering een grootte van 6500 
m2 (bron: website Mecanoo) en is nadien nog een 
keer uitgebreid met 1300 m2, als verlenging van het 
langwerpige deel.

De architect heeft het gebouw ontworpen met het 
landschap als uitgangspunt. De architect refereert 
aan de loop van de Oude IJssel en de parallel daaraan 
gelegen rivierduin en de Paasberglaan tussen Silvolde 
en Terborg. Het langgerekte, licht gebogen volume 
volgt de loop van de Paasberglaan en indirect, 
daarmee die van de Oude IJssel.

Dit lange volume wordt halverwege gebroken door 
een organisch volume waarin zich de centrale functies, 
zoals de aula, gymzaal en garderobe bevinden. De 
organische vormen en de gebruikte materialen, zoals 
teak en metselwerk in wildverband met verbrande en 
misvormde stenen uit een traditionele ringoven maken 
dat het gebouw op een natuurlijke wijze in het beboste 
landschap ligt.

De volwassen bomen rondom vormen een natuurlijke 
parasol. Vanuit de lokalen kijk je altijd van je af, hetzij 
naar het zuiden richting het natuurgebied ten zuiden 
van de Paasberglaan, of naar het noorden op de 
omringende grasvelden.

Het gebouw is als een ensemble ontworpen en heeft 
een eenvoudige basisvorm, te weten een lange meer 
dan 100 meter slank en licht gebogen volume en 
het organisch gevormde centrale hart. De vorm is 
daardoor 'afgerond' en gereed. Elke toevoeging van 
een afwijkende vorm aan deze eenvoudige basisvorm 
betekent een inbreuk op de kwaliteit van het gebouw. 
Het gebouw is een aantal járen geleden uitgebreid met 
1300 m2. Deze uitbreiding is gebeurd door het lange 
gebogen volume te verlengen en dus de basisvorm 
geen geweld aan te doen. De grens is hiermee bereikt 
want verder verlengen is niet mogelijk.

Foto’s: Christian Richters
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ONTWERPEND
ONDERZOEK
Kenmerken model 1

Model 1 onderzoekt de mogelijkheden wanneer ca. 
8000 m2 bvo wordt toegevoegd. In model 1 gaan we 
er van uit dat fietsen onder het gebouw in een half- 
verdiepte kelder worden geparkeerd. De kelder heeft 
een overmaat waardoor ook schoolfuncties daar 
terecht kunnen.

In dit model gaan we ook uit van een minimale 
footprint en dus veel programma in de hoogte 
en onder het gebouw. Tevens is de hoek van het 
bestaande fietsparkeren van het Isala opnieuw 
ingericht.

In totaal wordt er 7800 m2 bvo gerealiseerd. In 
een halfverdiepte kelder van 2700 m2 is, 2000 m2 
gereserveerd voor fietsparkeren (niet zijnde bvo). De 
overige 700m2 is bedoeld voor functies behorende 
bij de school.
De 7800 m2 bvo is als volgt verdeeld (waarbij de 
2000m2 fietsparkeren niet als bvo geteld wordt):

- 700 m2 in de halfverdiepte kelder 
(2700-2000=700012)

- 2700 m2 op begane grond
- 1750 m2 op de Ie verdieping
- 1750 m2 op de 2e verdieping
- 900 m2 op de 3e verdieping
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MODEL 1
BESTAAND
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MODEL 2 1:1000
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Kenmerken model 2

Model 2 onderzoekt de mogelijkheden wanneer ca. 
8000 m2 bvo wordt toegevoegd. In model 2 gaan we 
er van uit dat fietsen in de buitenruimte geparkeerd 
worden

In dit model gaan we ook uit van een maximale 
bouwhoogte van 3 lagen (bg, Ie, 2e verd). Ook laten 
we het fietsparkeren bij het Isala College grotendeels 
ongemoeid.

In totaal wordt er 7800 m2 bvo gerealiseerd. Dit is als 
volgt verdeeld:

- begane grond: 3000 m2
- Ie verdieping: 2600 m2
- 2e verdieping: 2200 m2
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Kenmerken model 3

Model 3 onderzoekt de mogelijkheden wanneer ca. 
3800 m2 bvo wordt toegevoegd. In model 3 gaan we 
er van uit dat fietsen in de buitenruimte geparkeerd 
worden

In dit model gaan we ook uit van een maximale 
bouwhoogte van 3 lagen (bg, Ie, 2e verd). De 
begane grond heeft een grote plattegrond terwijl de 
verdiepingen snel kleiner worden. De verdiepingen 
liggen terug ten opzichte van de onderliggende 
verdieping. De maximale hoogte wordt gemaakt nabij 
het bos, tussen de bomen.

In totaal wordt er 3950 m2 bvo gerealiseerd. Dit is als 
volgt verdeeld:

- begane grond: 2200 m2
- Ie verdieping: 1100 m2
- 2e verdieping: 650 m2
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Kenmerken model 4

Model 4 onderzoekt de mogelijkheden wanneer ca. 
6000 m2 bvo wordt toegevoegd. In model 4 gaan we 
er van uit dat fietsen grotendeels in de buitenruimte 
geparkeerd worden

In dit model gaan we ook uit van een maximale 
bouwhoogte van 4 lagen (bg, Ie, 2e, 3e verd). Het 
gros van het vloeroppervlak ligt op de begane grond 
en de Ie verdieping. Richting de noord rand van 
het perceel loopt de hoogte op, trapsgewijs, met 
een 2e en 3e verdieping. Aan de voorzijde ligt het 
centrale deel, waarvan een deel halfverdiept. Het 
volume heeft een terrasgewijze opbouw waardoor 
dubbelgebruik van de daken op een natuurlijke 
manier tot de mogelijkheden gaat behoren.

In totaal wordt er 6100 m2 bvo gerealiseerd. Dit is als 
volgt verdeeld:

- halfverdiepte kelder: 600 m2
- begane grond: 2200 m2
- Ie verdieping: 1800 m2
- 2e verdieping: 900 m2
- 3e verdieping: 600 m2
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Kenmerken model 5

Model 5 onderzoekt de mogelijkheden wanneer ca. 
6000 m2 bvo wordt toegevoegd. Het is een variant 
op model 4 waarbij onderzocht wordt wat het gevolg 
is van concentratie van een deel van het programma 
in een torentje centraal in het volume. De plint cq 
de basis van het gebouw is 1 bouwlaag hoog, in 
tegenstelling tot model 4.

In model 5 gaan we er van uit dat fietsen in de 
buitenruimte geparkeerd worden.

In dit model gaan we ook uit van een maximale 
bouwhoogte van 4 lagen (bg, Ie, 2e, 3e verd). Het 
gros van het vloeroppervlak ligt op de begane grond. 
Daarboven verjongt het gebouw want de Ie, 2e en 3e 
verieping zijn een stuk kleiner dan de begane grond. 
Het hogere bouwdeel ligt centraal op het volume.
Aan de voorzijde ligt het centrale deel, waarvan een 
deel halfverdiept. Het volume heeft een terrasgewijze 
opbouw waardoor dubbelgebruik van de daken op 
een natuurlijke manier tot de mogelijkheden gaat 
behoren.

In totaal wordt er 5700 m2 bvo gerealiseerd. Dit is als 
volgt verdeeld:

- halfverdiepte kelder: 900 m2
- begane grond: 2600 m2
- Ie verdieping: 1000 m2
- 2e verdieping: 600 m2
- 3e verdieping: 600 m2
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Algemeen

De getoonde modellen van de verschillende scenario's 
laten zien wat de impact is van verschillende keuzes.
De modellen studie is nadrukkelijk niet bedoeld als 
architectonisch ontwerp. Het is bedoeld om inzichtelijk 
te maken wat keuzes in vormgeving, massaopbouw 
en inrichting voor invloed hebben en waar de grenzen 
liggen.

Dat alle scenario's (stevige) impact hebben op het 
bestaande gebouw en de omgeving mag duidelijk zijn. 
Tegelijkertijd is ook te zien dat het gebied wel wat kan 
hebben.

De inrichting van de openbare ruimte is van grote 
invloed op het maken van een goede inpassing. Door 
de omgeving van het perceel er ook bij te betrekken 
kan het gebied de Paasberg door ontwikkelen tot een 
onderwijs- en sportcampus. In die zin is het ook een 
kans.

Er zijn een aantal variabelen die bepalen of een nieuw 
bouwvolume op een goede manier ingepast kan 
worden.

De belangrijkste variabelen zijn:
- Het aantal m2 toe te voegen b.v.o., immers hoe 

meer b.v.o. hoe meer bebouwing, leerlingen, 
fietsparkeren, verharding en verkeer.

- De footprint van het gebouw. Het aandeel groen 
wordt mede bepaald door de keuze voor een grote 
of kleinere footprint. Het inpassen van een deel 
van de functies (half)verdiept onder het gebouw 
kan in belangrijke mate bijdragen aan een goede 
inpassing. De beleving van de ruimte wordt mede 
bepaald door de ruimte tussen de gebouwen in het 
gebied en de mogelijkheid om tussen de gebouwen 
door het achterliggende bos of groen te zien.

- De massaopbouw van het gebouw. Hoe is het 
volume verdeeld over het gebouw: hoe groot is de 
plint, wat is de hoogte, hoe verhouden breedte, 
diepte en hoogte zich tot elkaar?

- De locatie van het gebouw. Wat is een geschikte 
plek voor nieuwbouw?

- De maatregelen die genomen worden voor 
de landschappelijke inpassing. Indien er 
geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte (op 
het perceel maar ook er om heen) en er een goed 
landschapsontwerp beschikbaar is dan is er veel 
meer mogelijk. Een campus achtige sfeer behoort 
dan tot de mogelijkheden. Een kenmerk van een 
campus is dat bebouwing en inrichting op elkaar 
zijn afgestemd.

Het gevoerde onderzoek verkent de grenzen. Het 
is geen wetenschap en wat voor de een een goed 
plan is zal voor de ander niet acceptabel zijn.
De aanbevelingen zijn richtinggevend. Het geeft 
grenzen aan en geeft denkrichtingen mee. Er zal 
een integraal plan (architectuur, stedenbouw en 
landschapsarchitectuur) gemaakt moeten worden om 
definitief te bepalen wat mogelijk is.

Locatie

Op het huidige perceel zijn twee plekken waar 
gebouwd kan worden. De locatie van de huidige 
fietsenrekken valt af. Dit in verband met de 
nabijheid van de bebouwing van de Schuylenburg, 
de tennisvereniging en het Isala College zelf. Ook is 
het geen goede locatie in verband met de verwachte 
verkeersstromen.

De meest geschikte locatie is het huidige sportveld.
De afbeelding op pagina 34 laat het zoekgebied zijn 
voor nieuwbouw. Dit zoek gebied komt tot stand door 
rekening te houden met de volgende aspecten:

- In stand houden 'kamers', het van je af kunnen 
kijken als je door het gebied loopt of fietst.

- De mogelijkheid om tussen de gebouwen door te 
kijken en het achterliggende bos te zien.

- Voldoende ruimte tussen de gebouwen in het 
gebied.

- De zichtbaarheid van het centrale, organisch 
gevormde middendeel van het gebouw, komend 
vanuit Silvolde en vanuit Terborg.

Bouwmassa

Wij adviseren om het aantal toe te voegen m2 bvo te 
beperken tot maximaal 5000 - 6000 m2. De 6000 m2 
nadert dan echt de grens en het ambitieniveau voor 
architectuur en inrichting van perceel en omgeving 
zal bepalen of die grens benaderd kan worden met 
behoud van de landschappelijke kwaliteiten.

Het ontwerpend onderzoek laat zien dat 8000 m2 bvo 
over de grenzen gaat en meer is dan de locatie op een 
goede en ontspannen manier kan opnemen. Het aantal 
m2 bvo heeft een dubbel negatief effect op de groene 
omgeving: namelijk meer bebouwing maar ook meer 
verharding.

Wij adviseren de footprint te beperken tot maximaal 
2000 - 2500 m2. Er blijven dan mogelijkheden om 
ruimte tussen de gebouwen te laten.

Ook adviseren wij te onderzoeken of functies als 
fietsparkeren maar ook overige functies (half)verdiept 
onder het gebouw geplaatst kunnen worden.

De maximale bouwhoogte is 3 lagen, eventueel met 
een slanke uitschieter naar 4 lagen (3e verdieping). De 
basis van het gebouw wordt gevormd door een plint 
van maximaal 2 lagen (begane grond en Ie verdieping).

De 2e en vooral 3e verdiepingen zijn slankere volumes, 
geplaatst op de grotere plint. Op deze manier blijft er 
altijd doorzicht mogelijk naar het achterliggende bos. 
Hierdoor kan het groene omgevingsbeeld behouden 
blijven. De plint of basislaag krijgt een groen dak en 
het dak heeft een directe relatie met het omliggend 
grasveld.

Het wordt aanbevolen om, aan de zijde van het Isala 
College, te werken met terugliggende verdiepingen 
(setback), om zo een geleidelijke opbouw in hoogte 
te bewerkstelligen en ruimte richting het bestaande 
gebouw te laten.
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Dubbel ruimtegebruik is zeker een middel dat 
onderzocht moet worden. Door bijvoorbeeld het dak 
als buitenruimte te gebruiken of als daktuin wordt het 
aandeel groen vergroot en het aandeel verharding 
beperkt. Het dak kan tevens dienst doen ten behoeve 
van de waterberging. Vanuit het oogpunt van 
klimaatadaptief ontwerpen is dit zeker aan te bevelen.

Landschappelijke inpassing

De impact van de toe te voegen bebouwing kan 
significant verminderd worden door een goede 
landschappelijke inpassing.

Een goede landschappelijke inpassing betekent dat er 
gewerkt moet worden aan:

- Een goede aanhechting met de omgeving. De 
vormgeving van de randen van het perceel.

- Een goede en aantrekkelijke routing door het 
gebied.

- Behouden en versterken van de houtsingel tussen 
Isala en zwembad de Paasberg. Het gebouw 
reageert hier ook op, de leerlingen kijken in de 
boomkronen.

- De inrichting van het perceel. Kan het aandeel 
verharding beperkt worden? Hoe ziet het 
groenontwerp eruit en wat is de visie van groen in 
relatie tot de architectuur?

De architectuur van het gebouw speelt ook een 
belangrijke rol. Een innovatief ontworpen gebouw 
kan door bijvoorbeeld dubbel ruimtegebruik het 
aandeel verharding beperken. De materialisatie van 
het gebouw bepaalt in belangrijke mate de beleving 
van het gebied. Bijvoorbeeld met begroeide daken en 
gevels.

Wij adviseren om de fiets- en voetgangersverbinding 
door het plangebied (vanaf de velden van vv Terborg

tot Silvolde) te versterken, zowel verkeerskundig als 
landschappelijk. Daartoe moet ruimte vrij gemaakt 
worden voor een verbreed fietspad en een vrij liggend 
voetpad. Daar omheen moet er voldoende ruimte zijn 
voor beplanting en voor het maken van een goede 
overgang met het perceel. Dit door middel van een 
perceelgrens overschrijdend landschapsontwerp.

Momenteel is er sprake van een versmalling in de route 
om het Isala College, in de hoek tussen Isala en het 
perceel van de tennisvereniging. Dit is een knelpunt in 
een toekomstige route door het perceel. Wij adviseren 
om deze gehele hoek opnieuw in te richting, inclusief 
de bestaande fiets parkeerplaatsen.

Maatregelen bij de inrichting van het perceel, die het 
groene, landschappelijke beeld versterken zijn onder 
andere:

- Het aandeel verharding zoveel mogelijk beperken 
door halfverharding te gebruiken.

- Het groen zoveel mogelijk tot aan de gevels van de 
gebouwen door te laten lopen.

- Erfafscheidingen in de vorm van hekken zoveel 
mogelijk voorkomen of landschappelijk integreren. 
Het is ook mogelijk landschappelijke elementen, 
zoals water of beplanting, te gebruiken als 
erfafscheiding.

- Utilitaire zaken als bergingen, afvalopslag, trafo's, 
installaties, etc. inpandig oplossen.

- Fietsparkeren op informele en groene wijze in 
richten. Of door dit in een kelder onder de school te 
plaatsen.

- Een glooiend maaiveld waardoor bijvoorbeeld 
fietsparkeren en het gebouwplint aan het 
oog onttrokken wordt en een aantrekkelijk 
verblijfsklimaat ontstaat.

- Gebruiken van kleuren en materialen die passen bij 
de landschappelijke setting.
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Raadsvoorstel

gemeente
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Gemeente Oude IJsselstreek

Datum raadsvergadering : 23 maart 2017 ,j, ' I lil llllllllllllll llllll llll Üilílll'
ļ L' K 17rvs0022

Onderwerp : Onderhandelingsresultaat nieuwbouw VMBO Almenue

Voorgestelde beslissing:
1. Instemmen met het onderhandelingsresultaat en gedurende 40 jaar de benodigde exploitatiebijdrage aan 

Achterhoek VO beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van VMBO- onderwijs (C 337.250 per jaar bij huidige 
rentestand). Daarnaast in de begroting 2018-2022 een bedrag van 6 742.000 opnemen als incidentele lasten.

Op 21 september 2016 hebben de wethouders Van de Ŵardt, Kuster en Sluiter in informele setting 
gesproken met een afvaardiging van de gemeenteraad, vanuit de commissies MO en FL. Hier zijn financiële 
uitgangspunten bepaald die leidend waren voor het onderhandelingsproces met Achterhoek VO voor 
nieuwbouw van VMBO.

Deze financiële uitgangspunten behelsden onder meer een plafond van t 300.000,- exploitatiebijdrage per 
jaar, door de gemeente gedurende 40 jaar te voldoen aan Achterhoek VO. Op deze manier kan Achterhoek 
VO zelf het kapitaal aantrekken om de school te bouwen (maatschappelijk financieren), en worden de kosten 
van de jaarlijkse kapitaalslasten door onze exploitatiebijdrage gedekt.

Gaandeweg de gesprekken met Achterhoek VO werd duidelijk dat we niet binnen het mandaat van de raad 
konden blijven. De redenen worden hieronder uiteengezet. Daarop heeft op maandag 23 januari 2017 heeft 
een bestuurlijk overleg met Achterhoek VO plaatsgevonden. Hierbij schoven vanuit de gemeente wethouder 
Peter van de Wardt, programmanager Bob Konings en projectleider Elsa Duijnstée aan. In dit overleg is het 
onderhandelingsresultaat tot stand gekomen.

Het onderhandelingsresultaat is te vinden in de bijlage.

« De gemeenteraad neemt een beslissing over de hoogte van de jaarlijkse exploitatiebijdrage;
« Achterhoek VO kan een nieuw VMBO-schoolgebouw bouwen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslìsstng(en)

1.1 Er is sprake van externe factoren die de kosten opdrijven. Hier zijn Achterhoek VO noch gemeente 
debet aan.
Op het moment dat we in informele setting met de raad spraken (21 september 2016), stond de 
rente op 1,41 “/o. Op dit moment is de rente gestegen naar 2,05oZo voor 40 jaar vast. Dit heeft 
gevolgen voor onze jaarlijkse annuïteit. Daarnaast krijgen we signalen uit de markt dat 
aanbestedingen steeds vaker stilgelegd worden, omdat bouwbedrijven niet meer met het 
bouwbudget uit de voeten kunnen. Er is te veel werk, te weinig capaciteit en de grondstoffenprijzen 
stijgen hard (staal, olie, beton).

1.2 We zien op dit moment geen mogelijkheden om de totale investeringssom of de jaarlijkse 
exploitatiebijdrage naar beneden bij te stellen.
Zoals ook uit het onderhandelingsresultaat blijkt (zie bijlage), is de investeringssom gebaseerd op 
het benodigde aantal m2 schoolgebouw vermenigvuldigd met een gemiddelde m2 prijs (landelijk 
ervaringscijfer). In totaal moet het nieuwe schoolgebouw 5 600 m2 worden. Uit diverse berekeningen 
van zowel Achterhoek VO als Sweco (gemeentelijke adviseur in deze) blijkt dat het nieuwe 
schoolgebouw 5.600 m2 groot moet worden (rekening houdend met factoren waaronder de lange 
termijn leerling-prognoses). Realiseren van minder m2 heeft tot gevolg dat niet alle functies uit de 
huidige VMBO-scholen overgeheveld kunnen worden naar de nieuwe campus. De op termijn 
vrijkomende ruimte in de huidige Isala wordt daarnaast ook ingezet. Een m2 prijs van 
ē 1775,- is daarnaast alleszins redelijk (gebaseerd op de uitgangspunten uit het 
bouwkostenkompas). Daarbij is niet ingestoken op het hoogste kwaliteitsniveau, maar op een laag/ 
gemiddeld kwaliteitsniveau, verhoogd met duurzaamheidsmaatregelen (Frisse Scholen, klasse B).



1.3 Achterhoek VO zal 80A van de stichtingskosten voor haar rekening nemen. Een hogere bijdrage zit 
er volgens de stichting niet in.
Achterhoek VO gaf tijdens het bestuurlijk overleg van 23 januari 2017 aan bereid te zijn om een 
handreiking te doen. De 807o eigen bijdrage is echter gebaseerd op een situatie waarin alle 
efficiencyvoordelen van twee nevenvestigingen naar één nieuw gebouw al verdisconteerd zijn. Ook 
de financiële ruimte vanuit de onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Een hoger 0Zo aan eigen 
bijdrage gaat volgens hen ten koste van de exploiteerbaarheid van de school, gelet ook op het feit 
dat er vanuit het Rijk een andere bekostigingssystematiek komt, welke nadelig uitpakt voor 
scholengemeenschappen als Almende. Achterhoek VO loopt al een risico door zelf via 
maatschappelijk financieren een lening aan te gaan. De verantwoordelijkheid om een schoolgebouw 
te realiseren binnen het beschikbare budget ligt dan bij de stichting (en niet zoals normaliter bij de 
gemeente). Dat is voor haar een grote stap, die ze graag zet. Daarnaast moeten ze een en ander 
wel bij de accountantscontrole kunnen uitleggen: te veel geld aan huisvesting gaat ten koste van 
onderwijs. Extra risico’s kan en wil Achterhoek VO op dit moment simpelweg niet lopen.

WÊÊÊIĘÊĒlKttĒĒĒÊ/tĒĒĒÍĒÊ/ÊĒĒĒĒtÊtĒÊĒÊtĚÊĒtÊKÊÊtÊtÊÊÊtKĒÊÊÊÊÊÊÊĒĒĒÊKtÊĒÊ
a. Beide partijen zijn het eens over het onderhandelingsresultaat (zie bijlage), met uitzondering van een 

klein verschil op de m2 prijs.
Achterhoek VO wil graag een m2 prijs van C 1780,- overeenkomen. Gemeente komt vanuit de 
berekeningen op 6 1775,-. Hoe meer m2 men bouwt, hoe goedkoper de m2 prijs wordt. Toen in 
eerste instantie nog uitgegaan werd dan 5.000 m2, kwam de berekening vanuit het 
bouwkostenkompas op ongeveer C 1780,- m2 uit. Nu er 5.600 m2 gerealiseerd gaat worden, gaat 
het bouwkostenkompas uit van 6 1775,-. Voor de gemeente is er geen reden om nu vast te houden 
aan f 1780,-.

b. Gemeentegarantie
Het idee van ‘maatschappelijk financieren’ is dat de marktpartij de benodigde middelen kan 
aantrekken, omdat de gemeente bepaalde garanties afgeeft. Welke gemeentegarantie precies nodig 
is, hangt af van de betreffende financierende partij. Het moge duidelijk zijn dat wij hierover nog nader 
met Achterhoek VO in gesprek gaan tot hoe ver de gemeentegarantie strekt, maar ook welke 
garanties wij van Achterhoek VO verwachten. Dit maakt onderdeel uit van de te zijner tijd op te 
stellen overeenkomst.

c. Contractvoorwaarden
Er dient nog een overeenkomst door Achterhoek VO en gemeente opgesteld te worden, waarin de 
diverse afspraken worden vastgelegd. De middelen (uit dit raadsvoorstel) worden vanzelfsprekend 
pas toegekend wanneer de overeenkomst ook daadwerkelijk is ondertekend door beide partijen.
Voor ons als gemeente worden in de overeenkomst ten minste de volgende aspecten opgenomen:
« Hoogte jaarlijkse exploitatiebijdrage alsook looptijd:
» Afspraken over wat gebeurt als de school het gebouw mocht verlaten (dat wij daarna niet 

vastzitten aan een exploitatiebijdrage voor de resterende járen);
» Het renterisico ligt bij de gemeente (rente staat vast zodra lening is aangegaan en verandert

niet gedurende de looptijd);
» Het bouwkostenrisico (dat bouwkosten hoger uitvallen) ligt bij Achterhoek VO;
» Dat Achterhoek VO zelf de benodigde duurzaamheidsinvesteringen van het huidige Isala 

voor haar rekening neemt (en dus niet een vraag hiervoor bij de gemeente neerlegt);

d. Voor diverse eenmalige werkzaamheden (als sloop, herinrichting, infra), is een bedrag van 
č 742.000,- geraamd. Zie hiervoor bijlage ‘Onderhandelingsresultaat’.
Zoals beschreven staat bij ‘kosten, baten en dekking', nemen we deze kosten op als incidentele 
lasten. Er kunnen zich gunstige omstandigheden voordoen waardoor dit bedrag lager kan uitvallen. 
Bijvoorbeeld doordat we een vrijkomende school kunnen afstoten in plaats van sloop en herinrichting 
of doordat we gebruik kunnen maken van reguliere (onderhouds) budgetten voor bijvoorbeeld infra.

Kosten, baten, dekking

Het nu voorliggende onderhandelingsresultaat ligt financieel gezien in lijn met hetgeen eerder is aangegeven 
en in de begroting is verwerkt. In de begroting 2017-2020 is rekening gehouden met in totaal ^ 300.000 
kapitaallasten met een investeringsvolume van i 9 miljoen Er is daarbij aangegeven dat het een 
uitgangspositie is en dat er risico’s waren. O.a. het renterisico is nu dus aan de orde waardoor op basis van 
de huidige rentestand er f 337.000 kapitaallasten zijn. Er blijft een risico dat de rente de komende járen 
verder zal stijgen waardoor ook deze kapitaallasten hoger kunnen uitvallen.



Zoals eerder informeel een verwachting is uitgesproken, is er daarnaast sprake van extra eenmalige kosten 
van ê 742.000 voor sloop, herinrichting en infra.

Op basis van de begrotingsdoctrine moeten we twee dingen toetsen:
Is er sprake van onuitstelbaar en onvermijdelijk. Gezien de noodzakelijke voortgang in de 
onderhandeling om op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven aan de Achterhoek VO, is het 
advies om dit als onuitstelbaar te beschouwen. Onvermijdelijk wordt het ook als de inschatting is dat 
dit het maximaal haalbare onderhandelingsresultaat is.
Is een overschrijding binnen het eigen programma op te vangen. Het betreft een toename van 
kapitaallasten bij een investeringsproces in onderwijshuisvesting. Verder zijn er geen grote projecten 
binnen dit programma die deze tegenvaller kan opvangen.

Met dit besluit stelt de raad extra budget ter beschikking boven de eerder vastgestelde begroting, namelijk 
structureel C 37.000 (het verschil tussen ē 337.000 en i 300.000) en eenmalig ë 742.000. De doctrine geeft 
vervolgens aan dat we dergelijke ontwikkelingen opnemen bij de eerstvolgende voorjaarsnota om alsnog 
binnen de begroting integraal te kunnen afwegen met andere ontwikkelingen. We stellen dan ook voor om 
deze extra kosten te verwerken in de komende voorjaarsnota. De verwachting is dat deze kosten binnen de 
beschikbare ruimte in de voorjaarsnota kunnen worden opgevangen.

Uitvoering

Planning
» Tot september gebruiken om programma van eisen school en voorlopig ontwerp uit te werken, 

alsook het opstellen van het bestemmingsplan.
» Vervolgens de noodzakelijke procedures en aanbestedingen inzetten.
« Start bouw niet eerder dan voorjaar/ zomer 2018.

Communicatie/participatie
Dit proces vraagt voorzichtig om te gaan met communicatie naar omwonenden. Roelof Louwsma (rector 
Almende College) heeft aangegeven na het raadsbesluit in overleg te gaan met buurtbewoners en 
leerlingen/ ouders. Gemeente zal bij deze gesprekken aansluiten.

Bijlage: Onderhandelingsresultaat



BIJLAGE Onderhandelingsresultaat
nieuwbouw VMBO Almende d.d. 23 januari 2017

Tijdens het bestuurlijk overleg waren aanwezig namens Achterhoek VO:
» Henk van de Esch en Monique Smits (bestuurders Achterhoek VO)
» Roelof Louwsma (rector Almende College)
» Sjaak Kromwijk en Klaas van Harten (adviseurs bestuur Achterhoek VO)

Namens de gemeente:
» Peter van de Wardt (portefeuillehouder)
» Bob Konings (programmamanager)
« Elsa Duijnstée (projectleider)

Hieronder het onderhandelingsresultaat dat we aan u voorleggen:

'ŕ Gemeente vergoedt 5.600 m2 op basis van C 1.775,- per m2.
> Dat maakt een totaal investeringsbedrag van 6 9.940.500,-

> Achterhoek VO gaat de benodigde lening aan; gemeente betaalt hiervoor gedurende 40 jaar een 
annuïteit aan Achterhoek VO

'y Achterhoek VO neemt 80Zo van de stichtingskosten voor haar rekening. 

y Dit maakt (uitgaande van een rente van 2,050Zo, zoals díe op dit moment is):

Totale bouwsom (o.b.v. bouwkostenkompas) ê 9.940.500,-
Bijdrage Achterhoek VO 80Zo C 795.240,-
Door gemeente te betalen t 9.145.260,-
Annuïteit (2,05oZo, 40 jaar) C 337.250,-

^ Hierbij verdelen we de grootste risico’s als volgt:

Gemeente Achterhoek VO
Rente-risico. Dit rente-risico hebben we zelf ook als wij zelf 
investeren (we doen als gemeente immers niet aan rentespeculatie 
door bijvoorbeeld vroegtijdig leningen af te sluiten). Dit renterisico 
kunnen we niet anderszins afdekken gelet op de afspraken in het 
gemeentelijk treasury-statuut;

Risico m2 prijs voor haar 
rekening (bouwkostenkompas is 
dynamisch; bouwprijzen kunnen 
stijgen of dalen).

> Partijen maken daarnaast zelf de volgende kosten

Gemeente Achterhoek VO
Sloopkosten Wesenthorst/ Bluemers C 250.000,- Achterhoek VO investeert zelf in 

verduurzaming huidige Isala (o.a. 
dubbel glas) en inrichting van het 
nieuwe schoolgebouw.

Herinrichting beide terreinen C 58.000,-
Infrastructuur en parkeeronderzoek « 393.000,-
Grondkosten (aankoop grond voor fietspad en 
aktekosten)

e 42.000,-

Totaal * ē 742.000,-

*) Deze kosten nemen we in de begroting 2018-2022 in het jaar 2019 op als incidentele lasten. Dit zal leiden 
tot een lager positief exploitatieresultaat of moge lijk een tekort. Via dat resultaat komen deze kosten dus ten 
laste van de algemene reserve. De kosten van noodzakelijke onderzoeken/ bestemmingsplanprocedure 
(ē 22.000,-) en de ondersteuning maatschappelijk financiering (é 10.000,-) worden betaald uit het reeds 
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet en staan daarom niet in bovenstaand kostenoverzicht.



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 2 3 MRT 2017
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Samenvatting
In dit rapport wordt een compleet energie-advies voor uw gebouw beschreven. Dit 
advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van uw gebouw met een advies 
hoe u deze kunt verbeteren. Aan dit energie-advies ligt een uitgebreid onderzoek ten 
grondslag. Uw gebouw is door een vakman geïnspecteerd, eventuele bouwtekeningen 
en bestekken zijn bestudeerd en alle benodigde gegevens zijn in een geattesteerd 
computerprogramma ingebracht. Voorts is de energetische prestatie van de huidige 
situatie geanalyseerd en zijn mogelijke verbetermaatregelen doorgerekend en 
gerangschikt.

Het gebouw met het adres Laan van Schuylenburch 8 te Silvolde heeft het indicatieve 
energielabel C (El s 1,22). Hierbij staat een A++ label voor een zeer energiezuinig 
gebouw en een G-label voor een zeer onzuinig gebouw.

Om de huidige staat van het gebouw te verbeteren, kunt u één van onderstaande 
pakketten met maatregelen uitvoeren (zie Tabel 1). U kunt uw keuze afwegen op basis 
van investering, netto contante waarde, netto contante terugverdientijd, energielabel, 
energiebesparing en C02-reductie.

Tabel 1 Samenvatting energie-advies

Maatregelpakket
Investering

[C]
NCW

[Ê]
TVT
[jaar]

Label 
[A++ t/m 

G]

Energie
besparing

[C/jaar]

C02-
reductie
í7o.'ļaarl

PV panelen 135.000 -63.571 29,5 C 2.862 5,3
HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 131.546 169.57

1
7,4 A 20.653 21,2

HR 107 ketel 50.000 1.840 14,5 C 3.019 3,1
Led verlichting 150.000 -60.175 25,7 B 3.988 9,9
Balansventilatie met wtw 592.000

480.66
3

999,0 A -3.025 -5,7

Naisoleren daken 1995 en 2004 236.385
144.88

6

43,7 C 2.422 2,5

Uit de tabel blijkt dat de maatregel ‘balansventilatie met warmteterugwinning’ geen 
terugverdientijd heeft. Door het toepassen van gebalanceerde ventilatie zal er meer 
elektriciteit gebruikt gaan worden voor de ventilatoren. Het voordeel van balansventilatie 
met warmteterugwinning moet dan ook niet gezocht worden op financieel gebied, maar 
op comfortgebied. In de huidige situatie wordt op het gebied van ventilatie niet voldaan 
aan Frisse Scholen klasse B. Bij de toepassing van balansventilatie met 
warmteterugwinning wordt wel voldaan aan klasse B.
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1 Inleiding

1.1 Opdracht en doelstelling
Adviesbureau Bongers/Jansen heeft van het Almende college in Silvolde opdracht 
gekregen om onderzoek te doen naar maatregelen om de energiezuinigheid van het 
gebouw te bevorderen.
In deze rapportage wordt de huidige situatie in kaart gebracht en worden duurzame 
alternatieven doorberekend.

1.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Het Almende College aan de Laan van Schuylenburch in Silvolde is een 
onderwijsgebouw bestaande uit leslokalen, aula/kantine, sporthal en kantoorruimten. In 
deze rapportage is ervan uit gegaan dat het gehele gebouw een onderwijsfunctie betreft. 
In enkele ruimten is aanvullende koeling aangebracht. De aula beschikt over een 
luchtbehandelingskast ten behoeve van de ventilatie. In deze rapportage is voor het 
gehele gebouw zonder koeling en met natuurlijke ventilatie gerekend.

De genoemde investeringen voor de maatregelen in deze rapportage zijn indicatief en 
kunnen in de praktijk afwijken.

1.3 Werkwijze
Door middel van een opname van de locatie en aangeleverde gegevens en tekeningen, 
zijn de dimensies, toegepaste installaties en bouwkundige materialen/elementen 
bepaald.

Daar waar constructies niet gecontroleerd konden worden op de aanwezigheid van 
isolatiemateriaal is op basis van een beslissingsdiagram in de ISSO 75 de Rc waarde 
bepaald.
In dat geval gebeurt dat op basis van revisietekeningen en/of het bouwjaar.

1.4 Leeswijzer
In dit rapport vindt u een compleet energiebesparingsadvies voor uw gebouw. Eerst 
wordt in hoofdstuk 2 de huidige staat van het gebouw beschreven. In dit hoofdstuk vindt 
u een overzicht van de klimaatinstallaties, de bouwkundige constructies en de 
energiesectoren voor het energie-onderzoek.

Voorts komt in hoofdstuk 3 de energieprestatie van het gebouw aanbod. Naast het 
energielabel dat verplicht is bij verhuur en verkoop van het gebouw, wordt ook het gas, 
elektrisch en warmtegebruik van het gebouw in kaart gebracht.



Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het daadwerkelijke energie-advies behandeld. Met 
behulp van verschillende maatregelpakketten krijgt u inzicht in de mogelijke 
energiebesparingen, comfortverbeteringen, kosten, baten en terugverdientijden.

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen voor energiebesparing 
gepresenteerd.



2 Beschrijving van het gebouw

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de technische gegevens beschreven van het gebouw. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen de klimaatinstallaties, de bouwkundige constructies 
en energiesectoren. Deze drie onderdelen bepalen samen de energetische kwaliteit van 
uw gebouw.

2.2 Algemene gegevens
Het energie-advies heeft betrekking op het gebouw met onderstaande gegevens:

Tabel 2 Algemene gegevens van het gebouw

Adres Laan van Schuylenburch 8
7064 AL Silvolde

SBI-code 85
Bouwjaar 1994
Renovatiejaar 2004/2008
Inspectiedatum 7 november 2016

2.3 De klimaatinstallatie(s)

2.3.1 Overzicht klimaatinstallaties
Eén of meerdere klimaatinstallaties hebben als taak het gebouw behaaglijk te houden. 
Voor dit energie-onderzoek is het gebouw in één of meerdere energiesectoren 
onderverdeeld. Elke energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. De kwaliteit 
van de klimaatinstallatie bepaalt voor een belangrijk deel uw energiegebruik. In Tabel 3 
wordt een overzicht gepresenteerd van de klimaatinstallaties in het gebouw. In de 
volgende subparagrafen worden deze installaties nader omschreven.

Tabel 3 Overzicht klimaatinstallaties in het gebouw

Klimaatinstallatie Opp. [m2] Vent Verw Koel Tap Bev Zon
Installatie school 8.333,8 Natuurlijke

ventilatie
X X

2.3.2 Ventilatievoorzieningen
Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond gebouw. Naast aanvoer van verse lucht, kan 
de ventilatielucht ook worden gebruikt om het gebouw te verwarmen, koelen of 
bevochtigen. Ventilatie kan op natuurlijke wijze bijvoorbeeld met te openen ramen of 
luchtroosters plaatsen. Daarnaast kunnen ook ventilatoren worden ingezet, men spreekt 
dan van een mechanisch ventilatiesysteem. Wanneer sprake is van zowel mechanische 
toevoer als afvoer, dan is er warmteterugwinning mogelijk: de warmte uit de afvoerlucht 
kan worden gebruikt om de toevoerlucht voor te verwarmen. In Tabel 4 wordt het 
ventilatiesysteem van het gebouw samengevat.



Tabel 4 Ventilatievoorzieningen in het gebouw

I Klimaatinstallatie Systeem Voorziening in gevel Warmteterugwinning
| Installatie school Natuurlijke ventilatie Te openen ramen | Geen

2.3.3 Ruimteverwarming
Om de ruimtes in het gebouw te verwarmen, is er een warmte-opwekker nodig. Voorts 
moet de warmte naar de ruimtes worden gedistribueerd, waar het doormiddel van 
bijvoorbeeld radiatoren, convectoren of luchtroosters wordt afgegeven. In Tabel 5 vindt u 
de belangrijkste gegevens van de verwarmingsinstallatie.

Tabel 5 Ruimteverwarming in het gebouw

Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Pompregeling
Installatie school HR100 ketel Water ^0oZo autom. 

aan/uitregelinq

2.3.4 Ruimtekoeling
In veel utiliteitsgebouwen is koeling aanwezig om te voorkomen dat het gebouw in de 
zomer te warm wordt. Net als bij ruimteverwarming, moet voor ruimtekoeling de koude 
worden opgewekt en getransporteerd naar de gekoelde ruimtes (zie Tabel 6).

Tabel 6 Ruimtekoeling in het gebouw

I Klimaatinstallatie Opwekking Distributie Pompregeling
| Installatie school Geen koeling l T i

2.3.5 Warm tapwater
Voor het bereiden van warm tapwater kunnen allerlei opwekkers worden gebruikt. Hoe 
verder de tappunten van deze opwekker verwijderd zijn, hoe meer energie verloren gaat 
in de warmwaterleidingen. In Tabel 7 wordt de warm tapwaterinstallatie beschreven.

Tabel 7 Warm tapwaterbereiding in het gebouw

I Klimaatinstallatie Opwekking Distributie
Installatie school Elektrische boiler | Een of meer punten verder dan 3 meter |

In de sporthal is een direct gestookte boiler aanwezig voor de douches. De boiler is in 
deze rapportage buiten beschouwing gelaten, aangezien het gebouw als één sector 
beschouwd wordt.

2.3.6 Bevochtiging
In sommige gebouwen vindt bevochtiging van de lucht plaats. Hiervoor zijn verschillende 
systemen beschikbaar. In Tabel 8 worden gegevens voor de eventuele bevochtiging van 
het gebouw weergegeven.



Tabel 8 Bevochtiging in het gebouw

I Klimaatinstallatie Systeem Distributie Vochtterugw.
| Installatie school Geen bevochtiging 1 i 1

2.3.7 Zonne-energie
Het laatste onderdeel van de klimaatinstallatie is zonne-energie. Hieronder worden 
zonnecollectoren (thermisch) en zonnepanelen (elektrisch) beschouwd. In Tabel 9 
worden de zonnesystemen van het gebouw opgesomd.

Tabel 9 Zonne-energie toegepast in het gebouw

Klimaatinstallatie Opp. [m2] Systeem Specificatie

2.4 De bouwkundige constructies
Gevels, ramen, vloeren, daken en deuren zijn allemaal bouwkundige constructies. De 
isolatiewaarde van een constructie bepaalt voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit 
het gebouw naar buiten kan ontsnappen. Bij een hogere isolatiewaarde is minder 
verwarmingsenergie benodigd, maar kan wel de koelbehoefte vergroten.

In de Tabel 10 vindt u de thermische eigenschappen van de bouwkundige constructies 
van het gebouw. De Rc-waarde wordt gebruikt voor dichte constructies: hoe hoger de 
waarde, hoe hoger de isolatiegraad. Voor ramen (en soms voor dichte constructies) 
wordt de U-waarde gehanteerd: hoe lager de U-waarde, hoe hoger de isolatiegraad. 
Tenslotte staat de ZTA-waarde voor het percentage zonlicht dat door een raam naar 
binnen kan komen.

Tabel 10 Bouwkundige constructies in het gebouw

Rc U ZTA
Constructie Type [m2KM] [m2K7W] [O/o]
Vloer 1995 Vloer 2,53
Gevel 1995 Wand 1,86
Plat dak 1995 Dak 2,22
Vloer 2004 Vloer 3,15
Gevel 2004 Wand 2,36
Plat dak 2004 Dak 3,22
Vloer 2008 Vloer 2,53
Gevel 2008 Wand 2,53
Plat dak 2008 Dak 2,53
Ramen HR++ hout Raam 1,80 60
Ramen enkel hout Raam 5,20 80
Ramen enkel metaal Raam 6,20 80
Ramen enkel hout 
overstek groot

Raam 5,20 80

Ramen enkel metaal 
zonwering

Raam 6,20 80

Ramen enkel metaal 
zonwering overstek 
groot

Raam 6,20 80

Ramen HR++ metaal Raam 2,20 60
Deur ongeisoleerd Deur 0,12



Ramen HR++ metaal 
zonwering

Raam 2,20 60

Ramen HR++ hout 
zonwering

Raam 1,80 60

Dak sporthal Dak 1,97
Gevel sporthal Wand 1,86
Vloer sporthal Vloer 1,90

Voor het bepalen van het energiecertificaat voor het gebouw, moet het ISSO 
beslisdiagram worden toegepast op de bouwkundige constructies. In Tabel 11 worden 
de beslissingen per constructie samengevat.
Tabel 11 Verantwoording ISSO-beslisdiagram voor constructies

Constructie Beslissingen
Vloer 1995 0 Bouwperiode 1992- 

2013
Gevel 1995 60
Platdak 1995 80
Vloer 2004 120
Gevel 2004 80
Plat dak 2004 120
Vloer 2008 0 Bouwperiode 1992- 

2013
Gevel 2008 0 Bouwperiode 1992- 

2013
Plat dak 2008 0 Bouwperiode 1992- 

2013
Ramen HR++ hout Hout of kunststof HR++ glas
Ramen enkel hout Hout of kunststof Enkel glas
Ramen enkel metaal Metaal Enkel glas
Ramen enkel hout 
overstek groot

Hout of kunststof Enkel glas

Ramen enkel metaal 
zonwering

Metaal Enkel glas

Ramen enkel metaal 
zonwering overstek 
groot

Metaal Enkel glas

Ramen HR++ metaal Therm, onderbroken 
metaal

HR++ glas

Deur ongeisoleerd D01 Deur
Ramen HR++ metaal 
zonwering

Therm, onderbroken 
metaal

HR++ glas

Ramen HR++ hout 
zonwering

Hout of kunststof HR++ glas

Dak sporthal 70
Gevel sporthal 60
Vloer sporthal 70

2.5 De energiesector(en)
Energiesectoren zijn groepen van ruimtes in het gebouw. Een gebouw kan worden 
onderverdeeld in één of meerdere sectoren. In een energiesector komt alles samen. 
Elke sector heeft zijn eigen gebruiksfuncties, is aangesloten op een klimaatinstallatie, 
heeft allerlei bouwkundige constructies, apparaten en verlichting.



2.5.1 Organisatie en gebruik
De organisatie en het gebruik van het gebouw bepaald in belangrijke mate het 
energiegebruik van het gebouw. Bij een hoge personele bezetting, lange gebruikstijden, 
en hoge temperatuurinstellingen zal het energiegebruik hoog zijn. In Tabel 12 wordt de 
indeling in energiesectoren met de bijbehorende netto gebruiksoppervlaktes en 
gebruiksfuncties gepresenteerd.

Tabel 12Overzicht energiesectoren met bijbehorende oppervlaktes en gebruiksfuncties

I Energiesector NVO [m2] Gebruiksfunctie
| Sector totale gebouw 8.333,8 | Onderwijs

Voorts wordt in Tabel 13 de personele bezetting per energiesector opgesomd. De 
bezettingsgraad staat voor het gemiddelde percentage van de personen die tijdens de 
gebruikstijden (zie Tabel 14) daadwerkelijk aanwezig zijn.

Tabel 13 Personele bezetting van het gebouw

Energiesector Personen [-] Bezettingsgraad [07o]
| Sector totale gebouw 1000 I 100 ļ

Tabel 14 Gebruikstijden van de energiesectoren

I Energiesector Weken/jaar Dagen/week Uren/dag Onderbreking
I Sector totale gebouw | 40 5 8.00 tot 18.00 uur | geen

Tenslotte worden in Tabel 15 de gemiddelde binnentemperaturen getoond. De 
gemiddelde binnentemperatuur tijdens gebruikstijd liggen veelal rondom de ingestelde 
temperaturen (setpoints) van de klimaatinstallatie. Voor ruimteverwarming wordt ook 
rekening gehouden met de temperatuur buiten gebruikstijd. Deze temperatuur kan 
afwijken van de ingestelde temperatuur van de klimaatinstallatie. Wanneer de 
nachttemperatuur op 15 “C staat ingesteld, betekent dat niet dat het ’s nacht ook altijd 
gemiddeld deze temperatuur is.

Tabel 15 Gemiddelde binnentemperaturen van de energiesectoren

Energiesector
Tijdens gebruik 
verwarming [“C]

Buiten gebruik 
verwarming [0C]

Tijdens gebruik 
koeling [“Cj

| Sector totale gebouw 21,0 17,0 24,0

2.5.2 Afmetingen en constructies
In Tabel 16 vindt u alle afmetingen van de bouwkundige constructies in het gebouw met 
de bijbehorende oriëntaties en begrenzingen. De isolerende eigenschappen van deze 
constructies kunt u vinden in paragraaf 2.4 (De bouwkundige constructies).

Tabel 16Afmetingen, oriëntaties en begrenzingen van de bouwkundige constructies

Energiesector Opp [m2] Constructie Oriëntatie Begrenzing
Sector totale gebouw 2.233,7 Vloer 1995 Horizontaal Kruipruimte

437,7 Gevel 1995 Noord Buitenlucht
179,9 Ramen enkel hout Noord Buitenlucht
97,5 Ramen enkel metaal Noord Buitenlucht



4,4 Deur ongeisoleerd Noord Buitenlucht
21,8 Ramen enkel hout 

overstek groot
Noord Buitenlucht

300,1 Gevel 1995 Zuid Buitenlucht
214,4 Ramen enkel metaal 

zonwering
Zuid Buitenlucht

190,1 Ramen enkel metaal 
zonwering overstek 

groot

Zuid Buitenlucht

3,8 Deur ongeisoleerd Zuid Buitenlucht
13,8 Gevel 1995 Oost Buitenlucht

2.505,0 Plat dak 1995 Horizontaal Buitenlucht
736,2 Vloer 2004 Horizontaal Kruipruimte
86,8 Vloer 2004 Horizontaal Grond
163,9 Gevel 2004 Noord Buitenlucht
78,5 Ramen HR++ hout Noord Buitenlucht
24,2 Ramen HR++ metaal Noord Buitenlucht
2,3 Deur ongeisoleerd Noord Buitenlucht

111,5 Gevel 2004 West Buitenlucht
55,3 Ramen HR++ hout West Buitenlucht
5,8 Ramen HR++ metaal West Buitenlucht

173,0 Gevel 2004 Zuid Buitenlucht
131,9 Ramen HR++ hout 

zonwering
Zuid Buitenlucht

146,2 Ramen HR++ metaal 
zonwering

Zuid Buitenlucht

2,3 Deur ongeisoleerd Zuid Buitenlucht
133,0 Gevel 2004 Oost Buitenlucht
56,7 Ramen HR++ hout Oost Buitenlucht
3,5 Deur ongeisoleerd Oost Buitenlucht

736,2 Plat dak 2004 Horizontaal Buitenlucht
342,8 Vloer 2008 Zuid Grond
84,2 Gevel 2008 Noord Buitenlucht
61,5 Gevel 2008 Zuid Grond
14,2 Ramen HR++ hout Noord Buitenlucht
4,7 Ramen HR++ hout Zuid Buitenlucht

211,4 Plat dak 2008 Horizontaal Buitenlucht
1.189,0 Vloer sporthal Horizontaal Grond

89,4 Gevel sporthal Noord Grond
368,4 Gevel sporthal Noord Buitenlucht
42,5 Ramen enkel hout Noord Buitenlucht
2,6 Ramen enkel hout Noord Buitenlucht
2,9 Deur ongeisoleerd Noord Buitenlucht

43,7 Gevel sporthal West Grond
142,4 Gevel sporthal West Buitenlucht
20,5 Ramen enkel hout West Buitenlucht
24,3 Ramen enkel hout West Buitenlucht
2,2 Deur ongeisoleerd West Buitenlucht

42,8 Gevel sporthal Zuid Grond
182,8 Gevel sporthal Zuid Buitenlucht
2,6 Ramen enkel hout Zuid Buitenlucht

1.189,0 Dak sporthal Horizontaal Buitenlucht

2.5.3 Klimatisering
Elke energiesector is aangesloten op een klimaatinstallatie. Tabel 17 biedt een overzicht 
van de energiesectoren en klimaatinstallaties. In dit overzicht wordt ook vermeld van



welke installatie-onderdelen de energiesector gebruikmaakt. Voor meer informatie over 
de klimaatinstallaties, kunt u paragraaf 2.3 (De klimaatinstallatie(s)) raadplegen.

Tabel 17Klimatisering van de energiesectoren

ļ Energiesector Klimaatinstallatie Verw Koel Tap Bev Zon ļ
| Sector totale gebouw Installatie school x l I xļ

Vervolgens geeft Tabel 18 het ventilatiesysteem en de bijbehorende ventilatievouden 
per energiesector weer. Een ventilatievoud van bijvoorbeeld 2,0 betekent dat in een uur 
evenveel verse lucht wordt ingeblazen als twee keer de Ínhoud van de energiesector. 
Het getal tussen haakjes geeft het ventilatievoud buiten gebruikstijden weer.

Tabel 18Ventilatiegegevens van de energiesectoren

Energiesector Systeem Natuurlijke 
ventilatie [-/h]

Mechanische 
ventilatie [-/h]

Warmteterug-
winning

l Sector totale gebouw Natuurlijke ventilatie 0,50 (0,00) 0,00 (0,00) Geen

2.5.4 Opgestelde apparatuur
Naast de klimaatinstallatie bevindt zich ook andere apparatuur in het gebouw. 
Voorbeelden zijn computers, kopieermachines, telefooncentrales et cetera. Deze 
apparaten verbruiken veelal elektriciteit, maar soms ook gas of stoom. Voorts geven 
deze apparaten ook warmte af in het gebouw. In Tabel 19 wordt de opgestelde 
apparatuur per energiesector weergegeven.

Tabel 19Overige apparatuur in de energiesectoren

Energiesector Apparaat Type Jaarlijks verbruik
Sector totale gebouw ICT pc met TFT scherm

125 kwh/j
Elektrisch apparaat 100,0 x 125,0 kWh

ICT Kopieer apparaat
780 kwh/j

Elektrisch apparaat 5,0 x 780,0 kWh

Koffiezet Machine groot
1.500 kwh/i

Elektrisch apparaat 2,0x1.500,0 kWh

ICT server ruimte tussen
15-30 m2 16.000

kwh/i

Elektrisch apparaat 25,0 x 650,0 kWh

Lift 630 kg Tractie
5.000 kWh/j

Elektrisch apparaat 1,0 x5.000,0 kWh

Keuken apparatuur 20 kW 
aansluitvermogen

Elektrisch apparaat 20,0 x 333,0 kWh

Telefooncentrale Elektrisch apparaat 1,0 x 200,0 kWh
Alarmcentrale Elektrisch apparaat 1,0 x 400,0 kWh

Brandmeldcentrale Elektrisch apparaat 1,0 x 400,0 kWh
Digiborden Elektrisch apparaat 42,0 x 500,0 kWh

2.5.5 Verlichting
Tenslotte is het gebouw voorzien van verlichting. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen drie typen verlichting:



» Basisverlichting (zie Tabel 20), dit is de verlichting van de werkplekken, gangen, 
kantines en dergelijke. Deze verlichting staat aan tijdens gebruikstijden en geeft 
warmte af in het gebouw.

« Accentverlichting (zie Tabel 21), deze verlichting wordt bijvoorbeeld voor 
decoratieve doeleinden gebruikt, zoals spotjes in winkeletalages. Deze 
verlichting kan ook buiten de gebruikstijden aan staan.

« Overige verlichting (zie Tabel 21), deze verlichting kan net als accentverlichting 
afwijkende branduren hebben dan de gebruikstijden. Daarnaast bevindt overige 
verlichting zich niet in de verwarmde ruimtes van het gebouw. Voorbeelden zijn 
buitenverlichting en verlichting in parkeergarages.

Tabel 20 Basisverlichting in de energiesectoren

Energiesector Verlichtingsgroep Perc. sector Vermogen Regeling
Sector totale gebouw Verlichting lokalen 80,0 X 11,0 W/IT12 Vertrek

Verlichting overige 20,0 X 10,0 WAn2 Veegpuls

Tabel 21 Andere verlichting in de energiesectoren

Energiesector Verlichtingsgroep Type Vermogen Branduren



3 Energiegebruik huidige situatie

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het energiegebruik van het gebouw in de huidige situatie 
behandeld. Hiervoor is het geattesteerde EPA-U programma van Vabi Software BV 
gebruikt. Als eerste komt het indicatieve enerqielabel in het kader van de Europese 
richtlijn (EPBD) aan bod. Vervolgens krijgt u een overzicht van de totale 
energiegebruiken per energiedrager en per deelpost. Voorts wordt het berekende 
energiegebruik afgezet tegen het werkelijk gemeten energiegebruik. Tenslotte krijgt u 
een indicatie van het thermische comfort van het gebouw.

3.2 Het energielabel
De Europese richtlijn ‘Energieprestatie voor gebouwen' (EPBD 2002/91/EC) stelt dat 
voor elk gebouw bij verandering van huurder of eigenaar transparantie over de 
energetische kwaliteiten gegeven moet worden. In Nederland is hiervoor het 
energiecertificaat opgesteld. Het energiecertificaat geeft de energetische kwaliteit van 
het gebouw weer met de energie-index en het bijbehorende energielabel. Het 
energielabel heeft een vergelijkbare vormgeving als de labels voor witgoed en auto's.

Met behulp van de geattesteerde EPA-U software van Vabi Software BV is het 
indicatieve enerqielabel voor het gebouw berekend (zie Tabel 22). Hierbij is ook een lijst 
met standaard maatregelen opgenomen, waarmee het energielabel verbeterd zou 
kunnen worden.

Tabel 22 Het energielabel van het gebouw

Energielabel C
Energie-index 1,22
Standaard - Toepassen HR-beglazing
maatregelen - Toepassen veegschakeling, daglichtschakeling en/of aanwezigheidsdetectie voor verlichting

- Toepassen kierdichting
- Aanbrengen zonnepanelen

3.3 Het berekende energiegebruik
Naast het indicatieve enerqielabel is met de EPA-U software ook het energiegebruik 
berekent. Hierbij is het referentieklimaat TRY De Bilt gebruikt, zodat de berekende 
verbruiken onafhankelijk zijn van de verschillen in het weer per jaar.

In Tabel 23 worden het totale gebruik per energiedrager (gas, elektriciteit en warmte) 
samengevat. Daaronder worden voor het gas-, elektrisch en warmteverbruik samen het 
totale primaire energiegebruik en de C02-emissie getoond. Daarbij zijn de totalen ook 
per vierkante meter netto gebruiksoppervlak weergegeven. Zo kunt u het energiegebruik 
van verschillende gebouwen met elkaar vergelijken.



Tabel 23 Energiegebruik in de huidige situatie

Energiedrager Totaal Per m2 NVO Eenheid
Gasverbruik 102.142 12,3 mF/jaar
Elektriciteitsverbruik 255.332 30,6 kWh/jaar
Warmteverbruik 0,0 0,0 GJ/jaar
Primaire energie 5.949.254 713,9 MJ/iaar
C02-emissie 326.331 39,2 kg/jaar

Voorts wordt in het cirkeldiagram in Figuur 1 en in Tabel 24 het primaire energiegebruik 
per deelpost gepresenteerd. Dit geeft een goed beeld welke post het meeste 
energiegebruik omvat. In de tabel vindt u ook de eventuele energiebijdrage van 
zonnepanelen (PV) en warmtekrachtinstallaties (WKK).

Verdeling deelposten

verwarming
koeling
tapwater
bevochtiging
pompen
ventilatoren
apparaten
verlichting

Figuur 1 Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie

Tabel 24 Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie

Deelpost Totaal Per m2 NVO Eenheid
Verwarming 3.592.342 431,1 MJ/iaar
Koeling 0 0,0 MJ/iaar
Tapwater 178.072 21,4 MJ/ļaar
Bevochtiging 0 0,0 MJ/iaar
Verlichting 1.449.307 173,9 MJ/iaar
Apparatuur 639.785 76,8 MJ/iaar
Ventilatoren 0 0,0 MJ/iaar
Pompen 89.748 10,8 MJ/jaar
PV-cellen 0 0,0 MJ/iaar
Warmtekracht 0 0,0 MJ/jaar
TOTAAL 5.949.254 713,9 MJ/jaar



3.4 Controle met werkelijke meterstanden
Het gemeten energiegebruik voor de periode Januari 2015 t/m December 2015 is met 
behulp van de EPA-U software vergeleken met het berekende energiegebruik. Hierbij is 
in de berekening gerekend met de klimaatgegevens van het KNMI voor de genoemde 
periode met locatie DE BILT. De resultaten zijn samengevat in het staafdiagram in 
Figuur 2 en in Tabel 25.

Afwijking gemeten en berekend energiegebruik

elektriciteit—

gss-

Afwijking [X]

Figuur 2 Afwijking berekend ten opzichte van gemeten energiegebruik

Tabel 25 Gemeten versus berekend energiegebruik

Energiedrager Gemeten Berekend Eenheid Afwijking
Gasverbruik 84584 80.697 m3 -4,6 X
Elektriciteits verbruik 244641 255.332 kWh 4,4 X
Warmteverbruik 0.0 0,0 GJ 0,0 X

3.5 Thermisch comfort
Naast energiegebruik speelt het thermisch comfort een belangrijke factor in een 
energiebesparingsonderzoek. Een goed geïsoleerd gebouw kan dan wel een laag 
energiegebruik voor verwarming hebben, maar levert wel risico's op te hoge



binnentemperaturen in de zomerperiode. In het staafdiagram in Figuur 3 wordt dit risico 
weergegeven. U vindt hier het aantal energiesectoren met een laag, een matig en een 
hoog risico op temperatuuroverschrijdingen.

Risico op temperatuuroverschrijding in sectoren

hoog - 0,00

matig- 0,00

-i---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- i---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1---- 1-----r
0.2 0.4 0,6 0,8

Risico [aantal sectoren]

T-----1---- 1
ĩ.2

Figuur 3 Risico op temperatuuroverschrijding in de energiesectoren



4 Energiebesparingsadvies

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. 
Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte 
maatregelen voor het gebouw. Vervolgens komen de mogelijke maatregelen aan bod. 
Hierbij ziet u direct per maatregel de financiële en energetische consequenties.
Wanneer meerdere maatregelen worden toegepast, hebben deze maatregelen veelal 
invloed op elkaar. Daarom wordt vooral aandacht besteed aan de aanbevolen pakketten 
van maatregelen. Hierbij worden de energetische, financiële en comfortgevolgen van de 
pakketten uitgebreid toegelicht. Tenslotte komen enkele praktische tips over het 
uitvoeren van maatregelen aan de orde.

4.2 Reeds getroffen en onderzochte maatregelen
In het gebouw zijn geen maatregelen getroffen om het energieverbruik te verbeteren.

In deze rapportage worden de volgende maatregelen onderzocht:

1. Het plaatsen van zonnepanelen op het platte dak van de sporthal en aula. Er 
worden circa 300 monokristallijn panelen geplaatst onder een hoek van 15 
graden, georiënteerd op het zuiden.

2. Vervangen van de bestaande enkele beglazing waarbij de metalen kozijnen 
worden vervangen en de houten kozijnen worden gehandhaafd.
De isolatie wordt naar een U waarde van tenminste 1,80 WAn2.K gebracht met 
een zta van 0,60.

3. Vervangen van de bestaande HR100 ketels voor HR107 ketels..

4. Het vervangen van de bestaande verlichting voor Led verlichting met een 
vermogen van 7 W/m2 in de lokalen en 6 W/m2 in de gangzones. De verlichting in 
de lokalen zal worden geschakeld op basis van aanwezigheiddetectie.
In de praktijk komt het voor dat er led verlichting in bestaande armaturen 
geplaatst wordt. In dit onderzoek wordt enkel gekeken naar nieuwe led 
armaturen. Wanneer bestaande armaturen voorzien worden van een led 
lichtbron, dan vervalt de garantie op het armatuur en kan ook niet gegarandeerd 
worden dat aan de verlichtingssterkte voldaan wordt.

5. Het toepassen van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Hiertoe 
worden er op centrale plekken luchtbehandelingskasten geplaatst. Middels 
kanalen worden de verblijfsruimten aangesloten. Op basis van vraag (CO2) 
worden de verblijfsruimten geventileerd.

6. Het na isoleren van de daken uit 1995 en 2004 met 40mm PIR Therma TR26 FM 
platen.



4.3 Overwogen maatregelen
In Tabel 26 vindt u een overzicht van de overwogen maatregelen en de energetische en 
financiële gevolgen in dit energiebesparingsonderzoek. Het gaat hier om de effecten van 
de losse maatregelen. De effecten van pakketten maatregelen worden in de volgende 
paragraaf uitgebreid behandeld.

Tabel 26Overzicht van overwogen maatregelen voor energiebesparingsadvies

Maatregel
Investering

[C]
NCW

[C]
TVT
[jaar]

Label 
[A++ t/m 

G]

Energie
besparing

fC/iaarļ

C02-
reductie
P/o/jaarl

PV panelen 135.000 -63.571 29,5 C 2.862 5,3
Vervangen enkel glas in hout 38.132 48.724 7,4 C 5.953 6,1
Vervangen enkel glas in metaal 17.557 23.259 7,3 c 2.805 2,9
Vervangen enkel glas in hout 3.049 4.020 7,3 c 486 0,5
Vervangen enkel glas in metaal 38.597 50.600 7,3 c 6.125 6,3
Vervangen enkel glas in metaal 34.211 45.605 7,2 c 5.487 5,6
Vervangen CV ketels 50.000 1.840 14,5 c 3.019 3,1
Led verlichting in combinatie met 
detectie

150.000 -60.175 25,7 B 3.988 9,9

Mechanische ventilatie 592.000
480.66

3

999,0 A -3.025 -5,7

Naisoleren dak 1995 192.831
116.73

1

42,5 C 2.088 2,1

Naisoleren dak 2004 43.554 -28.143 49,9 C 334 0,3

4.4 Aanbevolen maatregelpakketten

4.4.1 Overzicht van maatregelpakketten
In deze paragraaf worden de aanbevolen pakketten met maatregelen voor het gebouw 
behandeld. In de verschillende subparagrafen vindt u gegevens over de samenstelling 
van de pakketen, de verwachte energiebesparing, de financiële gevolgen en de 
gevolgen voor het thermische comfort.

In Tabel 27 wordt de samenstelling van de pakketten weergegeven met de bijbehorende 
kosten en subsidie per maatregel.

Tabel 27Overzicht van de aanbevolen pakketten met maatregelen

Maatregelpakket Maatregelen Kosten [C] Subsidie [C]
Naisoleren daken 1995 en 2004 Naisoleren dak 1995 192.831 0

Naisoleren dak 2004 43.554 0
Vervangen enkel glas in hout 3.049 0
Vervangen enkel glas in metaal 38.597 0
Vervangen enkel glas in metaal 34.211 0



4.4.2 Verwachte energiebesparing
In Figuur 4 vindt u de primaire energiebesparing in procenten ten opzichte van de 
huidige situatie. Bij de energieberekeningen is uitgegaan van het referentieklimaat TRY 
De Bilt om de weersinvloed van verschillende járen te voorkomen.

Energiebesparing per maatregelpakket

Naisoleren daken 19S5 en 2004-

Balansventilatie met wtw—

HR 107 ketel -

HR++ glas (deel s nieuwe kozijnen) —

besparing [%/jaar]

Figuur 4 Relatieve energiebesparing ten opzichte van de huidige situatie

Voorts wordt in Tabel 28 de energiebesparing in procenten voor gas, elektriciteit en 
warmte afzonderlijk gepresenteerd.
Tabel 28 Relatieve energiebesparing ten opzichte van de huidige situatie

Maatregelpakket
Gas

besparing
Elektr.

besparing
Warmte

besparing
Huidige situatie 0.0 0.0 0.0

PVpanelen 0,0 “/o 12,1 o/o 0,0 “/o

HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 38,0 07o 0,0 “/o 0,0 07o
HR 107 ketel 5,6 “/o 0,0 “/o 0,0 “/o

Led verlichting -5,5 “/o 29,3 “/o 0,0 “/o

Balansventilatie met wtw 0,1 "/o -12,9 “/o 0,0 “/o

Naisoleren daken 1995 en 2004 4,5 “/o 0,0 “/o 0,0 “/o

Om een indicatie te geven van de besparingen, worden de berekende energiegebruiken 
voor zowel de huidige situatie als de maatregelpakketten in Tabel 29 weergegeven.



Tabel 29 Energiegebruik van de maatregelpakketten en de huidige situatie

Maatregelpakket
Gas

[rrP/iaarl
Elektr.

fkWh/iaarl
Warmte
[GJ/jaar]

Huidige situatie 102.142 255.332 0,0
PV panelen 102.142 224.553 0,0
HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 63.321 255.332 0,0
HR 107 ketel 96.468 255.332 0,0
Led verlichting 107.723 180.528 0,0
Balansventilatie met wtw 102.058 288.346 0,0
Naisoieren daken 1995 en 2004 97.590 255.332 0,0

De maatregelpakketten hebben ook invloed op het energielabel. In de staafdiagram in 
Figuur 5 en in Tabel 30 wordt hiervan een samenvatting gegeven.

Energie-index per maatregelpakket

Naisoleren daken 1995 en 2004-

Balansventílatie rret wtw-

Led verlichti ng-

HR 107 ketel-|

RR++ glas (deels nieuwe kozijnen) -

PV' parelen -

1.20

1,04

1.14

1,17

1,04

1.18

T 1—I 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1—I 1 1 1----- 1 1—I I 1 1 1 1 1 1

0 0.2 0.4 0.S 0,8 1 1,2

energie-index [-J

Figuur 5 Energie-index van de maatregelpakketten

Tabel 30 Energielabel van de maatregelpakketten

Maatregelpakket El [-] E.label
Huidige situatie 1,22 C
PV panelen 1,18 C
HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 1,04 A
HR 107 ketel 1,17 C
Led verlichting 1,14 B
Balansventilatie met wtw 1,04 A
Naisoleren daken 1995 en 2004 1,20 C



4.4.3 Verwachte kostenbesparing
Met behulp van de EPA-U software zijn financiële berekeningen voor de 
maatregelpakketten uitgevoerd. In Figuur 6 worden de terugverdientijden per pakket 
weergegeven. Bij deze terugverdientijden is rekening gehouden met inflatie, stijging van 
energieprijzen en een rente op de investering.

Terugverdientijd per maatregelpakket

Naisoleren daken 1995 en 2004

-^43.67

Balarssventilatie met wtw -\

Led verlichting

HR 107 ketel -114.54

) 25.69 

14.54

HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) - 7,36

PV panelen -129.53

0 200 400 600 800 1000
terugverdientijd ļj aar]

Figuur 6 Terugverdientijden van de maatregelpakketten

Voorts vindt u in Figuur 7 de netto contante waarde van de pakketten met maatregelen. 
Een waarde boven nul euro betekent een positieve investering.



Netto Contante Waarde per maatregelpakket

Naisoleren daken 1995 en 2004- -144.885,50

Batansventilatie met wtw-

Led verlichting- -«0.175,20

HR 107 ketel - 1.840,24

HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) — 169.571,20

PV panelen - -63.570,69
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Figuur 7 Netto Contante Waarde van de maatregelpakketten

In Tabel 31 worden diverse financiële kengetallen voor de pakketten opgesomd. De 
eenvoudige terugverdientijd (ETVT), de terugverdientijd verdisconteerd met rente, 
inflatie en stijging van energieprijzen (TVT), de netto contante waarde (NCW), de interne 
rentabiliteit (IR) en de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR).

Tabel 31 Financiële kengetallen voor de maatregelpakketten

Maatregelpakket
ETVT
[jaar]

TVT
[jaar]

NCW
[C]

IR
ľ/o]

GBR
m

PV panelen 47,2 29,5 -63.570,7 -4,0 “/o 10,1 Vo
HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 6,4 7,4 169.571,2 19,0 “/o 45,1 “/o
HR 107 ketel 16,6 14,5 1.840,2 5,0 V„ 20,2 “/o
Led verlichting 37,6 25,7 -60.175,2 -2,0 “/o 11,5 Vo
Batansventilatie met wtw 999,0 999,0

480.662,5
0,0 “/o 0,0 “/o

Naisoleren daken 1995 en 2004 97,6 43,7
144.885,5

-8,0 07o 7,3 “/o

Voor de kostenbesparing per energiedrager biedt Tabel 32 een overzicht. De genoemde 
kostenbesparingen zijn berekend op basis van het referentieklimaat en kunnen in het 
werkelijke klimaat per jaar afwijken.



Tabel 32Besparing op de energiekosten van de maatregelpakketten

Maatregelpakket
Gas

rc/ļaarļ
Elektr.
rc/jaar]

Warmte
[C/jaar]

Totaal
[C/jaar]

P V panelen 0 2.862 0 2.862
HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 20.653 0 0 20.653
HR 107 ketel 3.019 0 0 3.019
Led verlichting -2.969 6.957 0 3.988
Balansventilatie met wtw 45 -3.070 0 -3.025
Naisoleren daken 1995 en 2004 2.422 0 0 2.422

Voor de financiële kengetallen is met de energieprijzen volgens Tabel 33 gerekend. 
Voor de economische gegevens is gerekend met de waarden volgens Tabel 34.

Tabel 33 Gehanteerde energieprijzen voor de financiële berekeningen

Maatregelpakket
Gas

[C/m3]
Elektr.

[C/kWh]
Warmte
[C/GJ]

Stijging
[%/jaar]

PV panelen 0,28 0,08 0,00 7,0o7o | 7,0=7,
I 0,0=70

HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 0,28 0,08 0,00 7,0=7) | 7,0=7)
I 0,0=7.

HR 107 ketel 0,28 0,08 0,00 7,0=7) | 7,0=7,
I 0,0=7,

Led verlichting 0,28 0,08 0,00 7,0=7, | 7,0=7)
I 0,0=7)

Balansventilatie met wtw 0,28 0,08 0,00 7,0=7, | 7,0=7,
I 0,0=7,

Naisoleren daken 1995 en 2004 0,28 0,08 0,00 7,0=7, | 7,0=7,
I 0,0=7,

Tabel 34 Economische gegevens voor de financiële berekeningen

Maatregelpakket
Investering

m
EIA
[C]

Looptijd
[jaar]

Inflatie
[%/jaarl

Disconto
P/o/jaarl

Belasting
[X]

PV panelen 135.000 0 15 2,0 X 5,0 X 35,0 X
HR++ glas (deels nieuwe kozijnen) 131.546 0 15 2,0 X 5,0 X 35,0 X
HR 107 ketel 50.000 0 15 2,0 “/o 5,0 X 35,0 X
Led verlichting 150.000 0 15 2,0 X 5,0 “/o 35,0 X
Balansventilatie met wtw 592.000 0 15 2,0 X 5,0 X 35,0 X
Naisoleren daken 1995 en 2004 236.385 0 15 2,0 “7. 5,0 X 35,0 X

4.4.4 Gevolgen voor het thermisch comfort
Tenslotte wordt in Figuur 8 het aantal sector met een laag, matig en hoog risico op 
temperatuuroverschrijding getoond. Het risico op te hoge binnentemperaturen kan bij 
voorkeur door passieve maatregelen worden verlaagd. Voorbeelden zijn zonwering, glas 
met zonwerende coating, nachtventilatie en een efficiënter gebruik verlichting en 
apparatuur. Wanneer passieve maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een 
koelinstallatie worden ingezet.



Risico op temperatuuroverschrijding per maatregelpakket

Naisoleren daken 1935 en 2004-

Balans ventilatie metwtw- 
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HR 107 ketel - 
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Figuur 8 Risico op temperatuuroverschrijdingen van de maatregelpakketten

Uit figuur 8 blijkt dat het risico op temperatuuroverschrijding bij HR++ beglazing 
toeneemt. Dit wordt veroorzaakt doordat de thermische schil van het gebouw verbeterd 
wordt en warmte daardoor beter wordt vastgehouden. Indien mechanisch geventileerd 
gaat worden, dan kan middels zomer-nacht ventilatie het gebouw uitgekoeld worden

4.5 Praktische informatie over maatregelen

4.5.1 Isoleren van constructies
Het isoleren van gevels, panelen, vloeren en daken bieden de volgende voordelen:

» Het comfort gaat omhoog omdat de constructie aan de binnenzijde minder koud 
wordt en omdat de warmteverliezen door kieren en naden afnemen.

» De geluidswering van de constructie zal toenemen.

Houdt echter rekening met de volgende aandachtspunten:
» Doordat de geïsoleerde constructie minder lucht doorlaat, moet u zorgen voor 

voldoende ventilatiemogelijkheden (bijvoorbeeld luchtroosters of te openen 
ramen).

» Bij het foutief isoleren van constructies kunnen (vocht)problemen ontstaan. 
Raadpleeg hiervoor een isolatiespecialist.

4.5.2 Vervangen van glas
Het aanbrengen van isolerend glas (HR, HR+ of HR++) biedt de volgende voordelen:



» Het comfort gaat omhoog omdat er geen koude lucht of straling van het raam 
afkomt en er nauwelijks nog condensatie plaatsvindt op het glas. Met name 
wanneer ook de kozijnen vervangen worden, zal het comfort verder omhoog 
gaan doordat de ventilatieverliezen door kieren en naden afnemen.

» Met name wanneer ook de kozijnen vervangen worden, zal de geluidswering 
verbeteren.

Houdt echter rekening met de volgende aandachtspunten:
« Doordat de ramen minder lucht doorlaten, moet u zorgen voor voldoende 

ventilatiemogelijkheden (bijvoorbeeld luchtroosters of te openen ramen).
» Wanneer u alleen het glas wilt vervangen en niet de kozijnen, dient u de staat en 

de dikte van de kozijnen te controleren. Informeer hiernaar bij de glaszetter.



5 Conclusies en aanbevelingen
In opdracht van het Almende College in Silvolde heeft adviesbureau Bongers/Jansen 
een indicatief energielabel en maatwerkadvies opgesteld voor de locatie aan de Laan 
van Schuylenburch in Silvolde. Het gebouw heeft momenteel een C label. Het Almende 
College heeft de ambitie om maatregelen toe te passen waardoor het energieverbruik 
omlaag gaat en het comfort zal verbeteren.

In deze rapportage zijn een vijftal maatregelen doorgerekend, te weten:
Het toepassen van PV panelen 

- Het vervangen van enkel glas voor HR++ glas
Het vervangen van de HR100 ketels voor HR107 ketels
Het vervangen van de conventionele verlichting door led verlichting met
aanwezigheiddetectie in de lokalen
Het toepassen van mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

Op basis van de investeringen, energietarieven en overige financiële gegevens worden 
de volgende teurgverdientijden behaald:

PV panelen 
HR++ glas 
HR 107 ketels 
Led verlichting
Mechanische ventilatie met wtw

29.5 jaar 
7,4 jaar
14.5 jaar 
25,7 jaar
geen terugverdientijd

Met name het toepassen van HR++ beglazing heeft een gunstige terugverdientijd en 
geeft een jaarlijkse besparing op de energiekosten van circa C 20.600,-.

Het vervangen van de HR100 ketels voor HR107 ketels is met een terugverdientijd van 
14,5 jaar niet interessant om nu uit te voeren. Bij de ontwikkeling van de nieuwe campus 
kan het interessant zijn om een centrale warmteopwekking te maken. Hiertoe dienen de 
diverse mogelijkheden technisch en financieel onderzocht te worden. Hierbij kan ook 
gekeken worden naar het toepassen van warmtepompen.

De terugverdientijden van led verlichting, PV panelen en na isoleren van het dak 
overstijgen de levensduur van de producten en zijn derhalve niet interessant. Dit heeft 
met name te maken met de lage elektriciteitsprijs en het relatief lage vermogen van de 
huidige verlichting.

Balansventilatie met warmteterugwinning heeft geen terugverdientijd. Door het 
toepassen van gebalanceerde ventilatie zal er meer elektriciteit gebruikt gaan worden 
voor de ventilatoren. Het voordeel van balansventilatie met warmteterugwinning moet 
dan ook niet gezocht worden op financieel gebied, maar op comfortgebied. In de huidige 
situatie wordt op het gebied van ventilatie niet voldaan aan Frisse Scholen klasse B. Bij 
de toepassing van balansventilatie met warmteterugwinning wordt wel voldaan aan 
klasse B. Het comfort zal toenemen doordat de luchtkwaliteit sterk zal verbeteren en er 
geen ‘koude’ buitenlucht via de gevel naar binnen wordt gehaald, maar voorverwarmde 
lucht wordt ingeblazen.



Ten behoeve van de aula en de sporthal zijn er twee luchtbehandelingskasten 
aanwezig. Deze kasten zijn inmiddels 22 jaar oud. De ventilatie van de sporthal betreft 
een toevoerkast en separate afzuigventilatoren. Deze ventilatoren zijn niet energiezuinig 
en er wordt geen gebruik gemaakt van warmteterugwinning. De luchtbehandeling van de 
aula is voorzien van niet energiezuinige ventilatoren en maakt gebruik van recirculatie.
In de huidige regelgeving wordt gesteld dat ter voorkoming van het 
sickbuildingsyndroom geventileerd dient te worden met 100o7o buitenlucht. Verder dient 
middels warmteterugwinning warmte en koude teruggewonnen te worden.
De investering voor het vervangen van de luchtbehandeling van de aula door een kast 
met energiezuinige, vraaggestuurde ventilatoren en warmteterugwinning door middel 
van een warmtewiel bedraagt circa C 40.000,- excl. btw.
De investering voor het vervangen en aanpassen van de luchtbehandeling van de 
sporthal bedraagt circa č 25.000,- excl. btw.

Los van bovengenoemde maatregelen kan het interessant zijn om het douchesysteem 
van de sporthal nader te bekijken. De opdrachtgever heeft aangegeven dat er in de 
praktijk vrijwel niet gedouched wordt. Er staat wel een direct gestookte boiler die continu 
water op hoge temperatuur houdt. Dit heeft een aanzienlijk energieverbruik. Het is aan 
te bevelen om naar het gebruik van de douches en mogelijke bespaaropties verder 
onderzoek te doen.
De investering voor het in werking stellen van 4 douches met elektrische 
doorstroomtoestellen bedraagt circa č 10.000,- excl. btw.

Een mogelijk interessante subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen is de 
SDE+ regeling. De SDE+ regeling geeft gedurende 15 jaar een subsidie voor 
geproduceerde energie. De SDE+ regeling is alleen van toepassing op grote PV 
installaties en gebouwen met een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3x80A.
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ĉ ;n Hier bevindt zich Kadastraal object GENDRINGEN L 2381 
Heggenseveld 1, 7071 WL ULFT 
CC-BY Kadaster.

BEBOUWING
a bebouwd gebied 
b gebouwen 
c hoogbouw 
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad,voetpad
weg in aanleg

viaduct

aquaduct 
tunnel 
vaste brug 

beweegbare brug 
brug op pijlers

Sch sl b c

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor 
spoorweg: meersporig

a station b spoorweg in tunnel 
tramweg

a sneltram b sneltramhalte 
a metro bovengronds 
b metrostation 
HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a schutsluis b stuwen 
c koedam
a duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK 
a grasland met sloten 
b akkerland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand 
g loofbos 
h naaldbos 
1 gemengd bos 
I griend 
k heide 
l zand
m drasland, moeras 
n rietland
o dodenakker, begraafplaats 
p overig bodemgebruik
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OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw 
b toren, hoge koepel 
c religieus gebouw met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren 
a gemeentehuis 
b postkantoor 
c politiebureau 
d wegwijzer 
a kapel 
b kruis 
c vlampijp 
d telescoop 
a windmolen 
b waterradmolen 
c windmotor 
d windturbine 
a oliepompinstallatie 
b seinmast 
c zendmast 
a hunebed 
b monument 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering
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Pastoor Bluemersplein 2, 7064 BK SILVOLDE 
CC-BY Kadaster.

BEBOUWING
a bebouwd gebied

c hoogbouw 4 b

WEGEN Tn"
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg

regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding 
onverharde weg 
straat/overige weg
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voetgangersgebied
fietspad
pad,voetpad m
weg in aanleg eo0o0q
viaduct fv*
aquaduct KH '.s
tunnel k
vaste brug m
beweegbare brug 

brug op pijlers
0T | p

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor 
spoorweg: meersporig

a station b spoorweg in tunnel 
tramweg

a sneltram b sneltramhalte 
a metro bovengronds 
b metrostation 
HYDROGRAFIE 
waterloop: smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a schutsluis b stuwen 
c koedam
a duiker b grondduiker
c afsluitbare duiker

BODEMGEBRUIK 
a grasland met sloten 
b akkerland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
j griend 
k heide 
l zand
m drasland, moeras 
n rietland
o dodenakker, begraafplaats 
p overig bodemgebruik
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OVERIGE SYMBOLEN
a religieus gebouw 
b toren, hoge koepel 
c religieus gebouw met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren 
a gemeentehuis 
b postkantoor 
c politiebureau 
d wegwijzer 
a kapel 
b kruis 
c vlampijp 
d telescoop 
a windmolen 
b waterradmolen 
c windmotor 
d windturbine 
a oliepompinstallatie 
b seinmast 
c zendmast 
a hunebed 
b monument 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering
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BEBOUWING
a bebouwd gebied 
b gebouwen 
c hoogbouw 
d kas

WEGEN
autosnelweg
hoofdweg met gescheiden rijbanen 
hoofdweg
regionale weg met gescheiden rijbanen 
regionale weg
lokale weg met gescheiden rijbanen 
lokale weg
weg met losse of slechte verharding
onverharde weg
straat/overige weg
voetgangersgebied
fietspad
pad,voetpad
weg in aanleg

viaduct

aquaduct 
tunnel 
vaste brug 

beweegbare brug 

brug op pijlers

t 9 Ŷ f'? Ŷ,
wī

SPOORWEGEN
spoorweg: enkelspoor 
spoorweg: meersporig

a station b spoorweg in tunnel 
tramweg

a sneltram b sneltramhalte 
a metro bovengronds 
b metrostation 
HYDROGRAFIE
waterloop: smaller dan 3 m 
waterloop: 3-6 m breed 
waterloop: breder dan 6 m 
a schutsluis b stuwen 
c koedam
a duiker b grondduiker 
c afsluitbare duiker 

BODEMGEBRUIK 
a grasland met sloten 
b akkerland met greppels 
c boomgaard 
d fruitkwekerij 
e boomkwekerij
f grasland met populierenopstand 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
j griend 
k heide 
l zand
m drastand, moeras 
n rietland
o dodenakker, begraafplaats 
p overig bodemgebruik
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OVERIGE SYMBOLEN 
a religieus gebouw 
b toren, hoge koepel 
c religieus gebouw met toren 
d markant object 
e watertoren 
f vuurtoren 
a gemeentehuis 
b postkantoor 
c politiebureau 
d wegwijzer 
a kapel 
b kruis 
c vlampijp 
d telescoop 
a windmolen 
b waterradmolen 
c windmotor 
d windturbine 
a oliepompinstallatie 
b seinmast 
c zendmast 
a hunebed 
b monument 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis
a paal b grenspunt c boom
schietbaan
afrastering
hoogspanningsleiding met mast
muur
geluidswering


