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1.

Inleiding

Gebouw B van het stadhuis te Velsen is een monumentaal gebouw dat in 1966 is gebouwd naar een
ontwerp van architect W.M. Dudok. Gebouw B vormt samen met de naastgelegen nieuwbouw het stadhuis
van Velsen. In gebouw B zijn belangrijke gemeentelijke functies ondergebracht, zoals de raadzaal, de
burgerzaal, de bestuurskamers en de trouwzaal alsmede een groot aantal kantoorruimten. Gebouw B is
verbonden met de nieuwbouw door middel van een loopbrug. Een bijzonder element is de 50 m hoge
klokkentoren. Het bruto vloeroppervlak (bvo) van gebouw B bedraagt circa 8.000 m2.
De gemeente Velsen is voornemens gebouw B te renoveren met als belangrijke doelstellingen:
 het verhogen van de duurzaamheid van het gebouw;
 het vervangen en bij voorkeur verbeteren van het klimaatbeheersingssysteem (het huidige systeem in
de kantoorruimten voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van Arbo, Bouwbesluit, milieu
en energiegebruik);
 volledige asbestsanering (met name aanwezig in het klimaatbeheersingssysteem);
 het behoud van de monumentwaarden van het gebouw.
Bij de realisatie is het uitgangspunt dat de gemeentelijke organisatie tijdens de renovatie moet blijven
doordraaien, zonder dat dit tot (grote) overlast mag leiden.
In onderhavig rapport zijn de resultaten beschreven van het door bbn adviseurs uitgevoerde
haalbaarheidsonderzoek naar 3 renovatievarianten. In hoofdstuk 2 beschrijven wij de huidige situatie,
waarna wij in hoofdstuk 3 de genoemde renovatievarianten beschrijven. De overige van belang zijnde
randvoorwaarden bij het haalbaarheidsonderzoek beschrijven wij in hoofdstuk 4, waarna wij afronden met
een conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 5. De resultaten van de globale budgetraming worden
separaat gerapporteerd.
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente en installatietechnisch adviesbureau
Innax Gebouw & Omgeving B.V. (voorheen Intechno). Om de monumentwaarden van het gebouw te
inventariseren, is een separate bouwhistorische verkenning uitgevoerd door de bouwhistoricus van
bbn adviseurs. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in onderhavig rapport en akkoord
bevonden door de Stichting Dudok en de monumentenspecialist van de gemeente.
De volgende rapporten zijn uitgangspunt geweest bij het haalbaarheidsonderzoek:
 het rapport 'Renovatievarianten, gebouw B Stadhuis Velsen' met kenmerk
111070172-02-02-RA01(V1.4) d.d. 21 januari 2011 van installatietechnisch adviesbureau Innax;
 het rapport 'Werktuigbouwkundige installaties' d.d. 24 september 2009 van Intechno;
 het ontwerpplan 'Gefaseerde asbestsanering' (concept) d.d. 22 september 2009 van
Ingenieursbureau Broomans BV inclusief de e-mail van de heer R. Broomans d.d. 10 januari 2011
omtrent status rapport;
 de door de gemeente beschikbaar gestelde oorspronkelijke bouwtekeningen en digitale plattegronden;
 het rapport 'Raadhuis Velsen, bouwhistorische verkenning' d.d. 16 november 2010 van bbn adviseurs.
Ten behoeve van onderhavig haalbaarheidsonderzoek heeft intensief overleg plaatsgevonden met de
gemeentelijke projectleider en Innax. Tevens zijn de uitgangspunten afgestemd met de gemeentelijke
Projectgroep.
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2.

Huidige situatie

In dit hoofdstuk beschrijven wij de voor het haalbaarheidsonderzoek relevante kenmerken van de huidige
situatie.

2.1.

Ruimtelijk en functioneel

Gebouw B bestaat uit maximaal 5 bouwlagen; een souterrain, de begane grond en 3 verdiepingen.
De bovenste bouwlagen zijn voorzien van een plafond waarboven een zolderruimte is gesitueerd.
Deze zolderruimte is beperkt toegankelijk door middel van loopplanken. De bouwlagen zijn gesitueerd
rondom een binnentuin. Gebouw B is toegankelijk vanuit de nieuwbouw door middel van een loopbrug en
enkele personeelstoegangen. Tevens is er onder de raadzaal een hoofdentree die wordt gebruikt bij
raadsvergaderingen en trouwactiviteiten. De raadzaal bevindt zich op de 1e verdieping en steekt over het
plein uit. Het gebouw bezit een hoge klokkentoren die is voorzien van een carillon.
In gebouw B zijn globaal de onderstaande hoofdfuncties te onderscheiden.
Hoofdfuncties

Situering

Kantoor- en vergaderfuncties (inclusief fractieruimten,
griffie, bestuurskamers en aangrenzende verkeersruimten)
Representatieve functies (raadzaal, burgerzaal, trouwzaal,
commissievergaderruimte, B&W-kamer en dergelijke)
Ondersteunende functies (bedrijfsrestaurant, opleidingslokaal, bergruimten, archief, automatisering, reproruimten, fietsenstalling en dergelijke)
Verkeersruimten en overige (technische) ruimten

Souterrain, begane grond tot en met 3 verdieping

e

e

Souterrain, begane grond en 1 verdieping
Souterrain

Verspreid door het gebouw

De gemeente is tevreden over de huidige indeling van het gebouw en de situering van de hoofdfuncties.
Wel overweegt de gemeente om de kantoor- en vergaderfuncties opnieuw in te delen.

2.2.

Installatietechniek

Door Innax is een inventarisatie uitgevoerd naar de staat van de W- en E-installaties. Tevens heeft Innax de
binnenklimaatklachten onderzocht en een advies uitgebracht. Samenvattend concludeert Innax het
volgende:
 de verwarmingsinstallatie verkeert in goede staat;
 de luchtbehandelingskasten zijn sterk verouderd en moeten worden vervangen;
 het luchtverdelingssysteem van de representatieve functies moet op verzoek van de gemeente in
verband met het aanwezige asbest worden vervangen;
 de kantoor- en vergaderfuncties van het gebouw beschikken niet over een luchtbehandelingsysteem.
Er zijn veel klachten over met name het thermisch binnenklimaat; er is onvoldoende tot geen ventilatie
aanwezig en het wordt in de zomer te warm;
 veel van de W-installaties zijn verouderd en aan vervanging toe. In de aanwezige luchtkanalen is asbest
aangetroffen. Dat deel van de luchtkanalen is daarom niet meer in gebruik. Hierdoor beschikken de
bestuurskamers ook niet meer over ventilatie;
 de E-installaties verkeren in een relatief goede staat.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij naar de genoemde rapporten van Innax.
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2.3.

Asbest

Door Ingenieursbureau Broomans is een asbestonderzoek uitgevoerd en is op verzoek van de gemeente
een Ontwerpplan gefaseerde asbestsanering voor het gehele gebouw opgesteld. Asbest is voornamelijk
aangetroffen in het luchtkanalensysteem dat de representatieve functies en de bestuurskamers van
ventilatie voorziet. Het ligt daarom voor de hand om het vervangen/vernieuwen van het
luchtbehandelingsysteem en de asbestsanering gelijktijdig uit te voeren.
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar het in de inleiding genoemde rapport. In bijlage 1 zijn de
asbestlocaties op plattegronden van het gebouw weergegeven. De resultaten zijn meegenomen in
onderhavig haalbaarheidsonderzoek.

2.4.

Bouwkundig

Gebouw B is bouwkundig gezien in relatief goede staat. Er is sprake van planmatig onderhoud dat is
omschreven in het rapport 'Gemeente Velsen, Meerjaren Onderhoudsplan 2008 - 2017' d.d. juni 2007
van Asset Facility Management. In overleg met de gemeente zijn om deze reden bouwkundige
onderhoudswerkzaamheden buiten het kader van onderhavig haalbaarheidsonderzoek gehouden.
In het souterrain, onder het bordes, is sprake van lekkage. Op verzoek van de gemeente zullen wij het
oplossen van de lekkage in het souterrain wel meenemen in dit haalbaarheidsonderzoek.
Enkele relevante bouwkundige kenmerken:
 de gevel aan de buitenzijde van het gebouw is voorzien van dubbele beglazing, de kierdichting is slecht;
 de gevel aan de binnenzijde, gericht naar de binnentuin, is enige tijd geleden vervangen door
HR-beglazing;
 de zonbelaste gevels zijn voorzien van een handmatig bediende buitenzonwering;
 de dichte geveldelen bestaan uit ongeïsoleerde spouwmuren;
 het dak en de vloeren zijn ongeïsoleerd;
 de geluidsisolatie van de binnenwanden in de kantoor- en vergaderfuncties is onvoldoende.

2.5.

Duurzaamheid

De mate van duurzaamheid van het huidige gebouw is gekwantificeerd door middel van GPR Gebouw 4.1.
GPR Gebouw drukt de mate van duurzaamheid in een rapportcijfer uit voor een aantal duurzaamheidthema's: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Voor elk thema geeft het
instrument een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. De startwaarde hierbij is een 6, wat bij
benadering het Nederlandse Bouwbesluitniveau (nieuwbouw) weergeeft.
In de onderstaande tabel zijn de afzonderlijke scores per thema en de gemiddelde score weergegeven voor
de huidige situatie.
Energie

Milieu

5,1

7,0

Gezondheid
4,6
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Uit de tabel is op te maken dat er ten aanzien van Energie en Gezondheid de nodige winst is te behalen.
Dit correspondeert met de bevindingen van Innax als het gaat om de klachten over het thermisch comfort
en de verouderde klimaatinstallatie. Ook het aanwezige asbest is van invloed op het thema Gezondheid.
Bij de uitwerking van de renovatievarianten besteden wij daarom bijzondere aandacht aan deze thema's.

2.6.

Monumentwaarde

Door de bouwhistoricus van bbn adviseurs is in opdracht van de gemeente een bouwhistorische verkenning
uitgevoerd. Op basis van deze bouwhistorische verkenning is geconcludeerd dat gebouw B op onderdelen
zogenaamde positieve en hoge monumentwaarden bezit. De monumentwaarden betreffen voornamelijk
de ensemblewaarden (stedenbouwkundige betekenis) alsmede de architectuurhistorische waarden van
gebouw B.
Om de monumentwaarden te classificeren worden zogenaamde hoge monumentwaarden, positieve
monumentwaarden en indifferente monumentwaarden onderkend:
 hoge monumentwaarden zijn van cruciaal belang voor de structuur en/of de betekenis van het object
of gebied;
 positieve monumentwaarden zijn van belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of
het gebied;
 indifferente monumentwaarden zijn van relatief weinig belang voor de structuur en/of de betekenis
van het object of het gebied.
In algemene zin worden voor gebouw B hoge monumentwaarden toegekend aan de bouwmassa en de
hoofdstructuur van het raadhuis, de gevels, de daken, de publiekstoegankelijke ruimten en het
hoofdtrappenhuis. Positieve monumentwaarden worden toegekend aan de secundaire stijgpunten
(trappenhuizen) vanwege de grotendeels oorspronkelijke afwerking en aan diverse interieurafwerkingen in
de bestuurskamers, de trouwzaal en de rondom het binnenterrein gesitueerde gangzones.
De kantoorgebieden worden gewaardeerd als indifferent, omdat deze reeds meerdere malen zijn
verbouwd en weinig meer van het oorspronkelijke karakter hebben behouden.
In bijlage 1 zijn de monumentwaarden op plattegronden van het gebouw weergegeven en in relatie
gebracht met de asbestlocaties. Hierbij zijn de potentiële knelpunten als het gaat om behoud van de
monumentwaarden duidelijk aangegeven.
Uitgangspunt voor de uitwerking van de renovatievarianten is het behoud van de hoge en positieve
monumentwaarden.
Voor meer informatie wordt verwezen naar ons separate rapport 'Raadhuis Velsen, bouwhistorische
verkenning' d.d. 16 november 2010. Het rapport is besproken en afgestemd met de monumentenspecialist
van de gemeente en Stichting Dudok.
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3.

Gewenste situatie

Op verzoek van de gemeente zijn 3 renovatievarianten uitgewerkt, variërend van beperkt tot ingrijpend.
In meer of mindere mate worden hierbij de in het vorige hoofdstuk beschreven knelpunten in de huidige
situatie verholpen, waaronder minimaal een volledige asbestsanering en vervanging van de verouderde
luchtbehandelingskasten.
Door Innax en bbn adviseurs is een quick scan naar mogelijke duurzaamheidmaatregelen uitgevoerd voor
de 3 renovatievarianten, waarbij het effect op de GPR-score is bepaald. In overleg met de gemeente is
bepaald dat uitsluitend reguliere en gangbare duurzame maatregelen worden toegepast voor die
onderdelen die worden vervangen. Volgens de opgave van de gemeente is hierbij aangehouden dat
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter of gelijk aan 5 jaar in principe moeten
worden toegepast. In hoofdstuk 4 gaan wij in op aanvullende maatregelen met een langere
terugverdientijd.
In overleg met de gemeente zijn de volgende 3 renovatievarianten uitgewerkt:
1. de minimale (0+-)variant;
2. de tussenvariant;
3. de maximale variant.
Per variant beschrijven wij in dit hoofdstuk globaal de werkzaamheden.

3.1.

Minimale (0+-)variant: Asbestsanering en technisch onderhoud W- en
E-installatieonderdelen

Globaal bestaande uit:
Asbestsanering
Volledige asbestsanering volgens het rapport 'Gefaseerde asbestsanering' d.d. 22 september 2009 van
Ingenieursbureau Broomans.
Werktuigbouwkundige installaties
Een-op-een vervanging van de hoofdcomponenten zoals omschreven in de genoemde rapporten van Innax.
Opmerkingen:
 het betreft onder andere vervanging van verouderde luchtbehandelingskasten en waar nodig de
verouderde en/of met asbest vervuilde luchtverdelingsystemen (in de raadzaal, de burgerzaal, de
B&W-kamer, de bodekamer (begane grond) en de trouwzaal/commissievergaderruimte
(1e verdieping);
 het luchtverdelingsysteem in de bestuurskamers zal, in verband met asbest, worden verwijderd, maar
niet worden vervangen door een nieuw systeem, aangezien dit systeem al geruime tijd buiten werking
is gesteld;
 de dakafzuigventilatoren van de toiletten worden vervangen;
 de regelinstallatie voor de genoemde installaties wordt vervangen;
 ten behoeve van de kantoor- en vergaderfuncties wordt geen nieuw ventilatiesysteem aangelegd. Er is
dus geen sprake van verbetering van het thermisch comfort.
Voor een volledige beschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij naar de genoemde rapporten van
Innax.
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Elektrotechnische installaties
 Vervanging van de verdeelinrichting ten behoeve van de raadzaal.
 De ten behoeve van de asbestsanering uit te voeren werkzaamheden aan de elektrotechnische
installaties.
 De verlichtingsarmaturen zullen na eventuele verwijdering in verband met de sanering en/of
vervanging van de luchtbehandelingskanalen worden teruggeplaatst.
Voor een volledige beschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij naar de genoemde rapporten van
Innax.
Bouwkundig
 Bouwkundige maatregelen in verband met asbestsanering, zoals het herstellen van leidingschachten,
plafonds en wandaftimmeringen.
 Bouwkundige maatregelen in verband met vervanging van W- en E-installatieonderdelen, zoals het
aanpassen/vervangen van plafonds en het maken van doorvoeren.
 Het verhelpen van de lekkage in het souterrain door het aanbrengen van een waterdichte laag op de
betonconstructie van het bordes en het herbestraten van het bordes.
 Het aanbrengen van vloerisolatie onder de vloer van de raadzaal om onnodig warmteverlies te
beperken en de vereiste installatiecapaciteit te beperken (op advies van Innax).
 Uitgangspunt is dat alle huidige brandscheidingen intact blijven.
Opmerking: ten aanzien van het verhelpen van de lekkage in het souterrain en de voorgestelde vloerisolatie
zal in het vervolgtraject deskundig advies moeten worden ingewonnen bij een bouwfysisch adviesbureau.
Duurzaamheid
In overleg met de gemeente is bepaald dat uitsluitend reguliere en gangbare duurzame maatregelen
worden toegepast voor de onderdelen die worden vervangen. Volgens opgave van de gemeente is hierbij
aangehouden dat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd korter of gelijk aan 5 jaar
worden toegepast.
Het betreft de volgende maatregelen:
 het toepassen van warmteterugwinning in de luchtbehandelingskasten;
 het toepassen van frequentieregeling op de ventilatoren van de luchtbehandelingskasten;
 het aanbrengen van vloerisolatie in de raadzaal.
Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven maatregelen is de GPR-score bepaald; zie de onderstaande
tabel.
Energie

Milieu

5,1

7,1

Gezondheid
4,7

Gebruikskwaliteit
7,8

Toekomstwaarde
7,6

Gemiddeld
6,5

Ondanks de toepassing van de beschreven duurzaamheidmaatregelen is er slechts een zeer beperkte
verbetering van de GPR-score op het thema Energie gerealiseerd ten opzichte van de huidige situatie.
Dit wordt veroorzaakt doordat de voorzieningen slechts ten behoeve van een klein deel van het gebouw
zijn toegepast, zodat het effect op de totale GPR-score gering is. De lichte verbetering op de thema's Milieu
en Gezondheid is het gevolg van de asbestsanering.

6853  Renovatie gebouw B stadhuis te Velsen
Rap001  Versie00200  25 januari 2011

pagina 8 van 14
bbn adviseurs

Monumentwaarde
Uitgangspunt bij de in dit hoofdstuk beschreven maatregelen is dat de monumentwaarde conform de
bouwhistorische verkenning van bbn adviseurs blijft behouden. Kritische punten bij het behoud zijn het
verwijderen van de luchtkanalen in de B&W-kamer, de bodekamer, de burgerzaal, de raadzaal, de
bestuurskamers, de trouwzaal, de commissievergaderruimte en de luchtbehandelingsruimte
(2e verdieping); zie bijlage 1.
De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen zijn globaal weergegeven op de plattegronden van bijlage 2:
 gearceerd: de ruimten die worden voorzien van een vervangend luchtbehandelingsysteem, inclusief
beperkte elektrotechnische en bouwkundige werkzaamheden die hiermee verband houden;
 lichtblauwe kleur: de te saneren asbestlocaties, inclusief de bouwkundige werkzaamheden die hiermee
verband houden;
 donkerpaarse kleur: de beschreven bouwkundige werkzaamheden (bordes en vloer raadzaal).

3.2.

Tussenvariant: Goed binnenklimaat voor iedereen

Globaal bestaande uit:
Asbestsanering
De werkzaamheden zoals omschreven in de minimale variant.
Werktuigbouwkundige installaties
De werkzaamheden zoals omschreven in de minimale variant, aangevuld met:
 een nieuw klimaatbeheersingsysteem en mechanische koeling met inductie-units ter verbetering van
het thermisch comfort in de kantoor- en vergaderfuncties (comfortniveau volgens richtlijnen
Rijksgebouwendienst);
 een verbeterd klimaatbeheersingssysteem in de repro- en de commissieruimte in het souterrain;
 het plaatsen van 2 koelmachines;
 koeling op de toevoerlucht naar de representatieve functies;
 de regelinstallatie voor de genoemde installaties en vereiste aansluitingen.
Voor een volledige beschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij naar het rapport van Innax.
Elektrotechnische installaties
De werkzaamheden zoals omschreven in de minimale variant, aangevuld met:
 voorzieningen in het kader van de beschreven W-installaties;
 het aanbrengen van kabelgoten boven de plafonds;
 het verzwaren van de hoofdvoeding en extra voedingskabels;
 het aanbrengen van een bedieningspaneel.
De armaturen zullen worden hergebruikt.
Voor een volledige beschrijving van de werkzaamheden verwijzen wij naar het rapport van Innax.
Bouwkundig
De werkzaamheden zoals omschreven in de minimale variant, aangevuld met:
 extra bouwkundige maatregelen in verband met vervanging en verbetering van de W- en E-installaties,
zoals het grotendeels vervangen van het verlaagde plafondsysteem in de verblijfsruimten van de
kantoor- en vergaderfuncties en de genoemde ruimten van het souterrain;
 constructieve en bouwkundige voorzieningen ten behoeve van de plaatsing van de nieuwe
luchtbehandelingskasten in de zolderruimte en de plaatsing van de koelmachines;
 uitgangspunt is dat alle huidige brandscheidingen intact blijven.

6853  Renovatie gebouw B stadhuis te Velsen
Rap001  Versie00200  25 januari 2011

pagina 9 van 14
bbn adviseurs

Duurzaamheid
De werkzaamheden zoals omschreven in de minimale variant, aangevuld met:
 het toepassen van een klimatiseringssysteem met warmteterugwinning en frequentieregeling op de
luchtbehandelingskasten.
Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven maatregelen is de GPR-score bepaald, zie de onderstaande
tabel.
Energie

Milieu

5,2

7,1

Gezondheid
6,9

Gebruikskwaliteit
8,0

Toekomstwaarde
7,6

Gemiddeld
7,0

De gemiddelde GPR-score ten opzichte van de huidige situatie is toegenomen met 0,6. Met name op gebied
van Gezondheid is een duidelijke verbetering opgetreden. Dit is het gevolg van de beschreven
energiebesparende maatregel en de aanzienlijke comfortverbetering in de kantoor- en vergaderfuncties en
de representatieve functies.
Monumentwaarde
Uitgangspunt bij de genoemde maatregelen is dat de monumentwaarde conform de bouwhistorische
verkenning van bbn adviseurs blijft behouden. Om deze reden kunnen de luchtkanalen voor de kantoor- en
vergaderfuncties niet in de gangzone aan de binnentuin worden aangebracht, aangezien hiervoor verlaging
van het plafond noodzakelijk is. Juist het aanwezige hoge plafond in combinatie met de situering aan de
binnentuin vormt een belangrijke positieve monumentwaarde.
De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen zijn globaal weergegeven op de plattegronden van bijlage 3:
 gearceerd: de ruimten die worden voorzien van een vervangend luchtbehandelingsysteem, inclusief de
bouwkundige werkzaamheden en de beperkte elektrotechnische werkzaamheden die hiermee verband
houden;
 lichtblauwe kleur: de te saneren asbestlocaties, inclusief de bouwkundige werkzaamheden die hiermee
verband houden;
 donkerpaarse kleur: de beschreven bouwkundige werkzaamheden (bordes en vloer raadzaal).

3.3.

Maximale renovatie: Volledige facelift kantooromgeving

De kantoor- en vergaderfuncties met een totaal oppervlak van circa 3.000 m2 worden voorzien van een
nieuw inbouwpakket. Uitgangspunt hierbij is een flexibele indeelbaarheid, zodat toekomstige wijzigingen
eenvoudig zijn uit te voeren.
Globaal bestaande uit:
Asbestsanering
De werkzaamheden zoals omschreven in de minimale variant en tussenvariant.
Werktuigbouwkundige installaties
De werkzaamheden zoals omschreven in de tussenvariant, waarbij opgemerkt dat:
 de W-installaties worden ontworpen volgens de gewenste flexibele opzet van de kantoor- en vergaderfuncties.
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Elektrotechnische installaties
De werkzaamheden zoals omschreven in de tussenvariant, aangevuld met:
 vervangen van de data-installatie en in nieuw te plaatsen wandgoten;
 de bestaande verlichtingsarmaturen in de kantoor- en vergaderfuncties worden vervangen door
TL5-armaturen met daglichtafhankelijke regeling en PL-armaturen.
De E-installaties worden ontworpen volgens de gewenste flexibele opzet van de kantoor- en vergaderfuncties.
Bouwkundig
De werkzaamheden zoals omschreven in de tussenvariant, aangevuld met:
 een nieuw inbouwpakket in de kantoor- en vergaderfuncties (wanden, plafonds in gangzone, vloer- en
wandafwerking) volgens de gewenste flexibele opzet;
 panelenwanden in de fractie-/vergaderruimten (4 stuks);
 nieuwe vloerbedekking, plafond in de bestuurskamers (geen nieuwe wanden in verband met behoud
van de aanwezige monumentwaarden);
 uitgangspunt is dat alle huidige brandscheidingen intact blijven.
Voor de goede orde merken wij op dat in de overige hoofdfuncties niet worden voorzien van een nieuw
inbouwpakket met nieuwe vloerafwerking en dergelijke.
Duurzaamheid
De werkzaamheden zoals omschreven in de tussenvariant, aangevuld met:
 het vervangen van de verlichtingsarmaturen in de kantoor- en vergaderfuncties door energiezuinige
TL5-armaturen met daglichtafhankelijke regeling en PL-armaturen;
 het verbeteren van de geluidsisolatie van de binnenwanden in de kantoor- en vergaderfuncties.
Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven maatregelen is de GPR-score bepaald; zie de onderstaande
tabel.
Energie

Milieu

5,5

7,1

Gezondheid
7,2

Gebruikskwaliteit
8,1

Toekomstwaarde
7,6

Gemiddeld
7,1

Ten opzichte van de tussenvariant stijgt de GPR-score licht op de thema's Energie, Gezondheid en
Gebruikskwaliteit als gevolg van respectievelijk de energiezuinige verlichting inclusief daglichtafhankelijke
regeling, de verbeterde geluidsisolatie en de flexibele indeelbaarheid.
Monumentwaarde
Zie de opmerkingen bij de tussenvariant.
De in dit hoofdstuk beschreven maatregelen zijn globaal weergegeven op de plattegronden van bijlage 4:
 gearceerd: de ruimten die worden voorzien van een vervangend luchtbehandelingsysteem, inclusief
bouwkundige werkzaamheden en beperkte elektrotechnische werkzaamheden die hiermee verband
houden;
 lichtblauwe kleur: de te saneren asbestlocaties, inclusief de bouwkundige werkzaamheden die hiermee
verband houden;
 donkerpaarse kleur: de beschreven bouwkundige werkzaamheden (bordes en vloer raadzaal) en de
ruimten die worden voorzien van een nieuw inbouwpakket, inclusief de elektrotechnische werkzaamheden die hiermee verband houden.
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3.4.

Optionele energiebesparende maatregelen

Innax heeft in samenwerking met bbn adviseurs een quick scan uitgevoerd naar een aantal aanvullende
energiebesparende maatregelen. Uitgangspunt hierbij was dat de maatregelen zich moeten terugverdienen
binnen de levensduur van de betreffende voorziening.
Na overleg met de gemeente worden de onderstaande voorzieningen voorgesteld.
Installatietechnisch
 Energiezuinige noodverlichting in verblijfsruimten van de kantoor- vergaderfuncties en eventueel de
trouwzaal, de commissieruimte, de reproruimte, de B&W-kamer en de bodekamer (in maximale variant
al opgenomen in kantoor- en vergaderfunctie).
 TL5-verlichtingsarmaturen in verblijfsruimten van de kantoor- en vergaderfunctie en eventueel de
trouwzaal, de commissieruimte , de reproruimte, de B&W-kamer en de bodekamer (in maximale
variant al opgenomen in kantoor- en vergaderfunctie).
 Daglichtregeling raamzijde in verblijfsruimten van de kantoor- en vergaderfunctie en eventueel de
trouwzaal, de commissieruimte , de reproruimte, de B&W-kamer en de bodekamer (in maximale
variant al opgenomen in kantoor- en vergaderfunctie).
 Aanwezigheidsdetectie op verlichting in verblijfsruimten van de kantoor- en vergaderfunctie.
 LED-vluchtwegaanduiding.
 Hoogfrequent PL-verlichtingsarmaturen in de verkeersruimten (in maximale variant al opgenomen in
kantoor- en vergaderfunctie).
 HR-107 ketels ter vervanging van de HR-100 ketels.
 Toeren geregelde circulatiepompen.
Bouwkundig
 Dakisolatie van binnenuit.
 Inpakken koudebruggen overige.
 Vervangen plafonds verkeersruimte kantoor- en vergaderfuncties (indien daar energiezuinige
PL-armaturen worden toegepast).
Wij merken op dat ten behoeve van de beschreven voorzieningen nadere advisering en uitwerking in de
vervolgfase noodzakelijk is.
Als gevolg van de beschreven voorzieningen kan de gemiddelde GPR-score voor de tussenvariant en de
maximale variant stijgen met circa 0,3 tot respectievelijk een GPR-score van 7,3 respectievelijk 7,4.
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4.

Overige randvoorwaarden

4.1.

Vergunningen

Ten behoeve van de renovatie zal een zogenaamde omgevingsvergunning volgens de Wabo moeten
worden aangevraagd. De vereiste bouw-, sloop- (inclusief asbestsanering), monumenten- en de
gebruiksvergunning maken onderdeel uit van deze omgevingsvergunning.

4.2.

Randvoorwaarden realisatiefase

Ten aanzien van de realisatiefase zijn de volgende aspecten van belang:
 de realisatie zal in fasen plaatsvinden, waarbij het gebouw deels in gebruik zal blijven. Een deel van de
organisatie zal tijdelijk moeten uithuizen naar een dislocatie;
 een belangrijke randvoorwaarde bij de realisatie is dat overlast voor de aanwezige gemeentelijke
medewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt. Een en ander moet goed worden omschreven in de
besteksvoorwaarden.

4.3.

Buiten kader van onderhavig onderzoek

In onderhavig haalbaarheidsonderzoek zijn uitsluitend de bouwkundige onderdelen en gebouwgebonden
installaties meegenomen. Niet inbegrepen zijn onder andere:
 de vaste inrichting (balies, pantry's en dergelijke);
 de losse inrichting (meubilair, planten, bewegwijzering en dergelijke);
 de gebruiksapparatuur (server, telefooncentrale, telefoontoestellen, keukenapparatuur en dergelijke);
 de terreininrichting (parkeerplaatsen, terreinverharding, groen en dergelijke), met uitzondering van het
bordes.
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5.

Conclusie

In het onderzoek zijn 3 renovatievarianten beschreven, oplopend van een minimale tot een ingrijpende
renovatie. Per variant geven wij kort de kenmerken weer:
De minimale variant is met name gericht op het saneren van het gebouw en het vervangen van de
aanwezige luchtbehandelingsysteem inclusief de verouderde luchtbehandelingskasten. Combinatie van
deze onderdelen ligt voor de hand, omdat het asbest met name in het luchtbehandelingsysteem aanwezig
is. De duurzaamheid van het gebouw wordt bij de minimale variant enigszins verbeterd als het gaat om de
thema's Gezondheid en Energie (gemiddelde verhoging GPR-score met 0,1).
Bij de tussenvariant is sprake van een aanzienlijke verbetering als het gaat om het thermisch binnenklimaat
door het aanbrengen van een compleet klimatiseringssysteem. De benoemde klachten over te hoge
temperaturen en slechte ventilatie kunnen hiermee grotendeels worden weggenomen. Dit vertaalt zich ook
in een grote sprong in de duurzaamheidscore; van een huidige gemiddelde GPR-score 6,4 naar 7,0.
De maximale variant is gericht op een complete facelift van de kantoor- en vergaderfuncties door het
aanbrengen van een nieuw inbouwpakket (aanvullend op de genoemde maatregelen in de tussenvariant).
Deze variant biedt de mogelijkheid om andere kantoorconcepten toe te passen. Door de indelingsflexibiliteit kan ook eenvoudiger in worden gespeeld op toekomstige organisatiewijzigingen. De toename
van de duurzaamheidscore ten opzichte van de tussenvariant is gering (gemiddelde verhoging GPR-score
met 0,1).
Bij de keuze voor een van de varianten zal de gemeente, naast de financiële aspecten, eveneens de
ambities als het gaat om duurzaamheid, functionaliteit en de uitstraling van de werkomgeving moeten mee
wegen. Uitsluitend kijkend naar duurzaamheid, kunnen wij concluderen dat de grootste winst ligt bij de
keuze voor de tussenvariant. Ten aanzien van de financiële kant verwijzen wij naar onze separate
rapportage.
Aanvullend op de beschreven varianten kan de gemeente kiezen uit de beschreven optionele
duurzaamheidmaatregelen. Op basis van indicatieve berekeningen is bepaald dat de beschreven
maatregelen zich terugverdienen binnen de levensduur van de betreffende maatregel. Door niet uitsluitend
de investering, maar juist de structurele jaarlast (met name de exploitatielast) te beschouwen kunnen deze
optionele maatregelen haalbaar blijken.
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Bijlage 1
Plattegronden asbestlocaties en monumentwaarden
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Bijlage 4
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