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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Inleiding 
Bij het bespreken van de Startnotitie duurzaamheid op 30 januari jl. is verslag gedaan 
van de inspanningen om het project ‘School Portland’ zo duurzaam mogelijk te 
realiseren. 
Middels deze memo willen wij u op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken. 
 
Stand van zaken  
Uitgangspunt 
Bij het nemen van het besluit van uw raad tot realisatie van het schoolgebouw is 
uitgegaan van traditionele bouw. Realisatie van het schoolgebouw dient plaats te 
vinden voor 13 augustus 2013. Uitgangspunt is daarom dat binnen het verkregen 
krediet wordt getracht om zo duurzaam mogelijk te realiseren om het bouwproces niet 
te vertragen. 
 
Kosten duurzaam bouwen 
Na oriëntatie op duurzaam bouwen trekken wij de conclusie dat de kosten voor 
duurzaam bouwen per bepaalde specifieke situatie dienen te worden toegerekend. Er 
zijn per situatie meerdere keuzes denkbaar voor duurzame toepassingen, die niet 
allemaal met elkaar te verenigen zijn. Men dient steeds te zoeken naar de optimale 
situatie.  
Over het algemeen kan de regel worden gesteld dat er steeds investeringskosten zijn, 
die dienen te worden afgezet tegen de geraamde verminderde beheer- en exploitatie 
kosten. Zo kun je berekenen in welke tijd de (meer)kosten worden “terugverdiend”.  
 
Passiefbouw  
In het geval van de bouw van de school is de architect tot de conclusie gekomen dat 
het gebouw zich perfect leent voor passiefbouw. 
Passiefbouw houdt kort gezegd in dat je een gebouw heel goed isoleert en “luchtdicht” 
bouwt. Hierdoor hoef je minder te verwarmen en krijg je een heel energiezuinig 
gebouw. 
 
Frisse School  
Voor een school is de kwaliteit van het binnenklimaat van invloed op de leerprestaties. 
In het TNO-rapport 2006-D-1078/B ‘Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties 
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van leerlingen op een basisschool’ wordt aanbevolen om aandacht te besteden aan 
zowel ventilatiegedrag als binnentemperatuur en luchtvochtigheid. De architect is zich 
bewust van het belang van een zogenoemde frisse school. Het uitgangspunt is dan 
ook om een minimaal een Frisse School B (goed) certificaat te verkrijgen. 
Aandachtspunt bij goed isoleren is dan ook een goed ventilatiesysteem. Overigens 
bestaan er al passief gebouwde scholen die ook een frisse school certificaat hebben, 
zoals de Veldhuizerschool in Ede en Het Odyzee in Goes.  
Bij de wijze van ventileren is ook gekeken op welke wijze je dit zo duurzaam mogelijk 
in kan steken. De architect heeft aangegeven te streven naar een “natuurlijke” 
nachtventilatie. Dat wil zeggen dat de architect in zijn ontwerp een natuurlijke 
doorstroming van lucht wil creëren, zodat je in de nacht niet mechanisch hoeft te 
ventileren.  
 
Meerkosten duurzaam bouwen school 
De redenen dat de nieuwbouw zich bij uitstek leent voor passiefbouw zijn in ieder 
geval: 

- De ligging: het gebouw moet worden gerealiseerd in het verlengde van de 
sporthal. Toevallig bevindt het gebouw zich hierdoor richting het zuiden en dit 
is noodzakelijk voor passiefbouw. 

- De bestaande wens om in de toekomst het gebruik ‘school’ naar gebruik ‘sport’ 
om te zetten. Daarom is ervoor gekozen dezelfde hoogte als de sporthal aan 
te houden hoewel dit voor het gebruik als school niet noodzakelijk is. Gevolg 
hiervan is een grotere hoogte per verdieping, hetgeen gunstig is voor zowel 
passiefbouw, alsook voor de luchtkwaliteit ten behoeve van een Frisse School. 

- De bestaande installaties van de sportschool. 
De meerkosten voor passiefbouw bij dit specifieke gebouw zijn de kosten voor goede 
isolatie. Hier staat tegenover dat je een lager energiegebruik hebt. Bij de keuze voor 
passiefbouw voor dit gebouw kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 
installatie van de sportzaal, bij traditionele bouw kun je dat niet. Daarom bespaar je op 
de investeringskosten van installaties. Uitgangspunt is dat de meerkosten passen 
binnen het verleende krediet. 
 
Bovendien betaalt de gemeente de energierekening. De verwachte besparing per jaar 
aan lagere energiekosten bij passiefbouw ten opzichte van traditionele bouw dient te 
worden afgezet tegen de meerkosten van de investering. De terugverdientijd van de 
meerkosten is naar verwachting tussen de zeven en tien jaar. Dit is dus ruim binnen de 
gestelde periode van 15 jaar, in welke periode het gebouw in ieder geval als school in 
gebruik is. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat bij de keuze voor passiefbouw met alle aspecten van de in 
de Startnotitie Duurzaam Albrandswaard genoemde aspecten van de Triple P rekening 
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is gehouden. Zowel met People (gezonde frisse leefomgeving), als met Planet 
(besparing energie) en Profit (betaalbaarheid van duurzame maatregelen). 
 
Zonne-energie 
Momenteel wordt voor de locatie bekeken of het rendabel is om middels zonnepanelen 
energie op te wekken. De investeringskosten zullen hierbij worden afgezet tegen de 
terugverdientijd. Bij deze afweging wordt ook het dak van de sporthal, derhalve de 
gehele dakoppervlakte, betrokken.  
De investeringskosten passen niet in het verleende krediet. Indien de kosten in een 
periode korter dan 15 jaar kunnen worden terugverdiend, dan zal een voorstel worden 
gedaan aan uw Raad met het verzoek om krediet te verlenen. Dit project loopt echter 
parallel aan het ontwerpproces en zal het (bouw)proces van de nieuwbouw niet 
vertragen. 
 
Overige duurzame toepassingen 
Sedumdak:  
Met betrekking tot zowel duurzaamheid en luchtkwaliteit is gekeken naar de 
mogelijkheid van een sedumdak (een groen dak). Een sedumdak neemt fijnstof op, 
waardoor de luchtkwaliteit verbetert.  
Daarnaast isoleert een sedumdak goed. Dit heeft een gunstig effect op zowel 
passiefbouw (goede isolatie) als het verkrijgen van het Frisse School certificaat. Voor 
een Frisse School certificaat is één van de vereisten een goede isolatie van het dak. 
 
De meerkosten van een sedumdak passen niet binnen het verleende krediet en 
daarom is vooralsnog niet voor deze optie gekozen.  
 
Een sedumdak wordt regelmatig in combinatie met zonnepanelen gerealiseerd. De 
reden is dat de werking van een sedumdak in combinatie met zonnepanelen de 
energieopbrengst versterkt. Wel kun je dan minder zonnepanelen kwijt. Momenteel 
wordt bekeken wat het optimum is voor het dak. Indien de optimale situatie sedum met 
zonnepanelen is, dan zal dit in het voorstel aan uw Raad worden voorgelegd. 
 
Grijswatercircuit t.b.v. sanitair 
Het opvangen van hemelwater om sanitaire voorzieningen (toiletten) door te spoelen is 
in dit geval niet rendabel. Bij de eerste berekeningen, waarbij de investeringskosten 
zijn afgezet tegen de meest gunstige besparing (hoeveelheid neerslag), is de 
terugverdientijd al meer dan 15 jaar. Daarbij is nog niet eens rekening gehouden met 
droge perioden en de verbruikskosten (elektriciteit) van de pompen. 
Indien zou worden gekozen voor de combinatie zonnepanelen met sedum is het 
spoelwater bovendien gekleurd, hetgeen verkleuringen aan het sanitair veroorzaakt.  
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cradle2cradle  
Bij de bouw van de school is er rekening mee gehouden dat in de toekomst het gebruik 
van de school kan worden gewijzigd in de functie sport.  
Er is zoveel mogelijk gekeken naar de mogelijkheden bij de bouw van gebruik van 
recyclebare materialen. Ook is gekeken of van het bestaande gebouw, danwel het 
openbaar gebied materialen direct ter plaatse kunnen worden hergebruikt. Het 
vorenstaande brengt geen meerkosten met zich mee. 
Als bijlage bij deze memo wordt de door de architect opgestelde cradle2cradle lijst 
bijgevoegd. 
 
solartubes 
Er is gekozen voor de toepassing van solartubes in de spreekkamers en flexplekken 
die tegen de sportschool aanliggen. Dit zorgt voor een natuurlijke vorm van daglicht op 
deze plekken, die geen ramen hebben.  
 
Verlichting 
Er is niet gekozen voor het Schoolvision systeem (regelen lichtintensiteit en –kleur) 
van Philips. Zowel gebruiker (scholen) als de installatieadviseur waren sceptisch over 
de toegevoegde waarde van dit systeem en bovendien passen de meerkosten niet in 
het verstrekte krediet.  
Aanschaf van LED verlichting wordt steeds goedkoper. Bovendien scheelt dit in het 
gebruik. De kosten van aanschaf van LED tegen het ook veelgebruikt Hoogfrequent TL 
zijn iets hoger. De levensduur van LED is langer dan de levensduur van Hoogfrequent 
TL. De meerkosten voor het gebruik van LED passen binnen het budget.  
 
Informatievoorziening aan de gebruiker  
Zoals aangegeven wordt bekeken of het rendabel is om met zonnepanelen energie op 
te wekken. Mocht uiteindelijk voor deze optie worden gekozen, dan bestaat de 
mogelijkheid om middels beeldschermen aan leraren en leerlingen te laten zien 
hoeveel energie wordt opgewekt en verbruikt. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
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